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INTRODUÇÃO
O presente relatório de gestão do Banco do Brasil AG referente ao exercício de 2013 está
estruturado conforme modelo sugerido pelo Tribunal de Contas da União e contém todas as
informações solicitadas e aplicáveis para a realidade e características da UJ.
Itens que não se aplicam ou não ocorreram durante o exercício de 2013:
a)

Parte A, Item 4 do Anexo II da DN TCU n°127 de 15/05/2013

Os subitens 4.2 a 4.7 que não são aplicáveis à UJ, estão justificados no início do Capítulo 4.
b)

Parte A, Item 6 do Anexo II da DN TCU n°127 de 15/05/2013

A UJ não utiliza o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União e não possui
frota de veículos próprios ou contratatados de terceiros e como para o caso do Banco do Brasil AG
não há bens classificados como “Bens de Uso Especial”, sejam estes de propriedade da União ou
locados de terceiros, o item foi excluído, por não se aplicar à realidade da UJ.
c)

Parte A, Item 7 do Anexo II da DN TCU n°127 de 15/05/2013

O quadro referente a informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da unidade foi
excluído devido ao fato de todas as questões haverem sido respondidas como não aplicáveis, uma
vez que toda a Tecnologia da Informacao é provida e gerida pelo Banco do Brasil S.A. a gestão de
TI da UJ é efetuada pelo Controlador.
d)

Parte A, Item 8 do Anexo II da DN TCU n°127 de 15/05/2013

Com relação ao item relacionado à adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição
de bens e na contratação de serviços ou obras e separação de resíduos recicláveis descartados,
consideramos que o mesmo não é aplicável à natureza da UJ., Na Áustria, em geral, são aplicados
os critérios de sustentabilidade e reciclagem de materiais. Nada obstante, cabe ressaltar que são
observadas pela UJ, as orientações do acionista controlador sobre o tema.
e)

Parte A, Item 10 do Anexo II da DN TCU n°127 de 15/05/2013

Não se aplica à UJ face à razão de o assunto ser abordado no âmbito do Controlador (BB S.A.),
onde existem estruturas que atendem ao referido item e engloba o escopo de atuação da UJ.
f)

Parte B e C do Anexo II da DN TCU n°127 de 15/05/2013

Não são específicos da UJ.
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Compõe o presente Relatório de Gestão os seguintes documentos anexados:
a)

Tradução das alterações da Lei Bancária Austríaca no Exercício de 2013 (Anexo 3);

b)

Demonstrativos contábeis: Balanço Patrimonial, Divergências de Critérios Contábeis
adotados na Áustria e no Brasil - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Divergência de Critérios Contábeis adotados na Áustria e no Brasil – Demonstração do
Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos
de Caixa (Anexo 4);

c)

Declaração de Disponibilidade das atas das assembleias e das reuniões do Conselho de
Supervisão – 2013 (Anexo 5);

d)

Avaliação Geral dos Resultados do Contrato de Gestão (Anexo 7).

1.

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM
O RELATÓRIO

Em relação às informações de “não se aplica” (N/A) no Quadro I, a seguir, é justificado pela razão
do BB AG não está ligado ao SIORG (Sistema de Informações Organizacionais da Administração
Pública Federal), ao SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) e
à LOA (Lei Orçamentária Anual), portanto não possui, respectivamente Códigos SIORG, SIAFI e
LOA.

9

1.1.

Identificação da unidade

Quadro 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Ó

Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda

Có Código SIORG: 001929
Identificação da UJ

Denominação completa: Banco do Brasil Aktiengesellschaft
Denominação abreviada: Banco do Brasil AG
Código SIORG: N/A

Código LOA: N/A

Código SIAFI: N/A

Situação: ativa
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima
Principal Atividade: Banco comercial
Telefones/Fax de contato:

Código CNAE: N/A

+43 1 512-6663 0

+43 1 513 0320

CNPJ: 00.000.000/1890-22

Endereço eletrônico: bbaustria@bb.com.br
Página da Internet: http://www.bancodobrasil.at
Endereço Postal: Praterstrasse 31/ 4.Andar, Galaxy Tower 1020 Viena - Austria
Normas relacionadas à UJ
Normas de criação e alteração da UJ
Criação: Assembleia Geral de 28.01.1980 / Estatuto Social do Banco do Brasil AG (vide Anexo 6)
Lei Bancária Austríaca / Lei das Ações da Áustria
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UJ
Regimentos internos que regulam os comitês do BB AG relacionados com o BB S.A, tais como: Comitê de Grandes
Créditos; Comitê de Auditoria; Comitê de Remuneração; Comitê de Nomeação e Comitê de Risco. Além dos
regulamentos dos comitês internos do BB AG, como: Comitê de Crédito; Comitê de Gerenciamento de Risco e
Comitê de Compliance.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da UJ
Manuais operacionais de procedimentos específicos.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à UJ
Unidades Gestoras relacionadas à UJ
Código SIAFI
N/A

Nome
N/A
Gestões relacionadas à UJ

Código SIAFI
N/A

Nome
N/A
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora
N/A

Código SIAFI da Gestão
N/A

Fonte: Banco do Brasil AG
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1.2.

Finalidade e Competências Institucionais

De acordo com o estatuto social da Companhia, conduzir as seguintes operações bancárias de
acordo com a Lei Bancária Austríaca:

Aceitação de fundos de terceiros para fins de administração ou depósito (atividade de
depósito);
Realização de operações de pagamento não efetuado em dinheiro e a liquidação de contas

para terceiros (atividade de compensação);

Conclusão de contratos de financiamento e a concessão de empréstimo (atividade de
financiamento);

Compra de cheques e letras de câmbio, em particular o desconto de letras de câmbio
(atividade de desconto);


Custódia e administração de commercial papers para terceiros (atividade de custódia);

Emissão e administração de instruções de pagamento, tais como cartões de crédito, cheques

bancários e cheques de viagem; o prazo para crédito dos valores de cartões de crédito não é
limitado;


Negociação por sua própria conta ou em nome de terceiros de:

a)

instrumentos de pagamento estrangeiros (atividade de câmbio e de moeda estrangeira);

b)

instrumentos do mercado monetário;

c)

contratos de futuros financeiros;

d)
contratos de futuros de taxa de juros, contratos de taxas futuras (FRAs), swaps de taxa de
juros e moeda, bem como swaps de capital;
e)

valores mobiliários transferíveis (atividade de valores mobiliários);

f)

instrumentos derivativos:


Assunção de fianças, garantias e outras formas de obrigações em favor de terceiros, até o
limite em que a obrigação assumida seja de natureza monetária (atividade de garantia);

Emissão de outros títulos que rendem juros fixos para investimento do resultado em outras
operações bancárias (outra atividade de emissão de valores mobiliários);


Participação na emissão de terceiros;


Atividade de financiamento através da aquisição de revenda de ações do capital (atividade
de financiamento de capital);

Compra de recebíveis de demandas relativas à entrega de produtos e serviços, assunção do
risco de não pagamento das referidas demandas – exceto seguro de crédito – e neste contexto a
cobrança dessas demandas (atividade de factoring);


Condução de operações de corretagem de dinheiro no mercado interbancário;



Corretagem de operações;

11

Além disso, estão entre suas competências, as atividades previstas na lei bancária austríaca, bem
como as seguintes atividades:

Estabelecimento e administração de subsidiárias, filiais e escritórios de representação na
Áustria e em qualquer outro país;

Serviços de consultoria e administração de empreendimentos comerciais, nos quais a
sociedade detém participação ou que são parte do grupo Banco do Brasil;

Investimento em aquisição de participações em outras sociedades;

Aquisição, locação e arrendamento de imóveis;
Envolvimento em qualquer operação e tomada de todas as medidas, que sejam consideradas

necessárias ou expedientes para o cumprimento do objeto da Sociedade.
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1.3.

Organograma Funcional

Quadro 2 - Organograma Funcional 2013 – Banco do Brasil Aktiengesellschaft

Fonte: Banco do Brasil AG

É de responsabilidade da Diretoria Executiva o cumprimento do estabelecido no Estatuto Social e
definição da estratégia de negócios para que os resultados previstos sejam atingidos. O
cumprimento da legislação bancária local, bem como a realização das notificações obrigatórias às
autoridades locais também fazem parte do seu leque de responsabilidades.
Desde 01.03.2013 a Diretoria Executiva do Banco do Brasil AG que antes era composta por apenas
três diretores, passou a ser composta por quatro membros.
A área de Compliance Regional tem a função de controlar e garantir que as atividades do Banco
estejam de acordo com as leis, regulamentos e normas internas, devendo para isso manter-se
constantemente atualizada no que tange a alterações legais nos ambientes de atuação da Unidade. O
Compliance Regional coordena equipe que conduz a análise da necessidade de modificações
internas decorrentes das alterações legais, resumindo as informações pertinentes e divulgando-as
aos departamentos envolvidos, além de coordenar a preparação de todo o escopo documental (por
exemplo: normas, procedimentos e regimentos de comitês).
À Auditoria Interna cabem as funções de identificação, planejamento, organização e controle das
auditorias necessárias para assegurar à Diretoria Executiva que os objetivos organizacionais serão
atingidos em conformidade com as leis, regulamentos e normas internas aplicáveis à subsidiária.
A área de Gestão de Risco (Risk Management) realiza constante monitoramento do nível de
exposição a riscos nos negócios que o banco realiza. Além disso, adapta proativamente a
modelagem de riscos em consonância com a estrutura do Banco do Brasil AG de acordo com os
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pré-requisitos regulatórios e legais, de forma a evitar desconformidade com a legislação local. A ela
cabe a função de desenvolver e implementar os processos de gerenciamento de risco de forma a
atender as exigências legais austríacas, bem como as normas internas e orientações do
Conglomerado.
A Secretaria Executiva presta suporte à Diretoria Executiva no que diz respeito ao exercício diário
de suas atividades, assim como na preparação, realização e posterior redação das atas de reuniões
da Diretoria Executiva e Conselho de Supervisão, bem como seus Comitês. A Secretaria Executiva
também coordena ações mercadológicas e executa outros projetos internos do banco.
O Departamento de Tesouraria é responsável pelo acompanhamento e controle diário da liquidez da
Unidade, assim como pelo cumprimento da reserva mínima junto ao Banco Central Austríaco
(ÖNB).
O Departamento de Contabilidade é responsável pela contabilidade consolidada do Banco do Brasil
AG, incluindo o controle de lançamentos contábeis, a atualização dos sistemas quanto a taxas de
juros e de câmbio, a preparação do fechamento do balanço do exercício, assim como relatórios e
informações para os auditores internos, externos, consultores tributários, órgãos de controle e para o
acionista controlador.
Em 2013 foi criado o Departamento de Controladoria. A Controladoria orienta-se de acordo com o
modelo de gestão, buscando verificar e acompanhar o planejamento estratégico, tático e
operacional. Este departamento busca também gerir os instrumentos de avaliação de resultado
econômico e gestão voltados para o resultado. Entre suas responsabilidade está a gerência de
orçamento e análise por meio de modelo de informações gerenciais do Banco, das unidades que
compõe o BB AG. Também é responsabilidade do Departamento de Controladoria os assuntos
relacionados à Tecnologia da Informação (TI). O suporte à manutenção e instalação de software e
hardware é de responsabilidade desta área. A gestão dos serviços de TI é terceirizada para a
Gerência de TI do acionista controlador, localizada em Londres. Desta forma, a área de TI trabalha
observando orientações daquela unidade.
O Departamento de Atendimento a Clientes, Administração e Recursos Humanos, assume as
responsabilidades inerentes a essas funções. Quanto aos clientes, cuida do relacionamento,
incluindo abertura e fechamento de contas, monitoramento do saldo de contas, entre outras
responsabilidades. No que diz respeito a Recursos Humanos, as funções são, resumidamente, as de
contratação, administração e demissão de funcionários. O tratamento de questões administrativas
gerais concernentes ao Banco do Brasil AG também é de encargo deste departamento.
As operações de crédito são conduzidas pela Unidade de Negócios Viena (Business Unit Vienna).
Cabe a esta área o processamento de operações, tais como Financiamento à Importação, Prépagamento de Exportação, Cartas de Crédito, Descontos, Garantias e Operações Fiduciárias. A
Unidade de Negócios Viena exerce as funções de uma sucursal na Áustria.
A sucursal de Lisboa (Banco do Brasil AG Portugal) é uma unidade de operações localizada na
capital portuguesa e realiza negócios seguindo a legislação local e do regulador em Viena, além das
normas internas do Banco. O Banco do Brasil AG Portugal possui cinco sub-agências: Cascais,
Parque das Nações, Marquês de Pombal, Porto e Costa da Caparica. Essas unidades estão
localizadas em pontos comerciais de grande fluxo de pessoas e atendem principalmente o segmento
de varejo, formado em especial por brasileiros residentes em Portugal.
O Servicing Center é uma unidade localizada em Lisboa (Portugal), criada em 2010 para a execução
da parte operacional dos negócios (Backoffice) na Europa. Sua atividade principal consiste na
absorção de grande parte do trabalho de Backoffice das unidades do Banco do Brasil na Europa
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relacionado ao processamento de operações de crédito, tesouraria, câmbio, comércio exterior,
pagamentos, transferências e remessas.
1.4.

a)
b)
c)
d)
e)

Prestar serviços bancários a clientes pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições
financeiras do BB S.A. e do BB AG;
Conceder empréstimos e financiamentos a clientes pessoas físicas, pessoas jurídicas e
instituições financeiras do BB S.A. e do BB AG na Europa;
Firmar garantias para clientes pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições financeiras do
BB S.A. e do BB AG;
Apoiar o processo de internacionalização do Conglomerado Banco do Brasil S.A.;
Atuar como controlador da empresa BB Asset Management Ireland.
1.5.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Macroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada, com a indicação dos
principais produtos e serviços que tais processos devem oferecer aos cidadãosusuários ou clientes.

Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades
da unidade jurisdicionada.

Vender produtos e serviços;
Desenvolver e normatizar produtos e serviços, observados os direcionamentos
mercadológicos e estratégicos do Conglomerado BB;
Gerir os processos de Tesouraria;
Conduzir o relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores;
Conduzir o relacionamento com órgãos reguladores, fiscalizadores e entidades de classe;
Acompanhar e implementar as normas e regulamentações aplicáveis ao BB AG
(Compliance);
Implementar e acompanhar os controles internos do Banco (Controles Internos);
Gerir o risco da atividade, observando as diretivas e regulamentos Europeus e Austríacos
(Gestão de Riscos);
Acompanhar os serviços prestados pelo BB S.A. em acordos de níveis de serviços, como os
relacionados a Tecnologia da Informação e estabelecimento de riscos e limites de crédito;
Gerir os Recursos Humanos do BB AG;
Conduzir as atividades administrativas do Banco;
Acompanhar os processos judiciais e administrativos relativos ao BB AG.
1.6.

Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública
ou da iniciativa privada) relacionados à atividade-fim da unidade.

a)

O BB AG utiliza a rede própria de agências para comercializar os produtos e serviços nos
segmentos de mercado definidos para sua atuação.

b)

O BB AG contrata preferencialmente o BB S.A. para execução dos serviços necessários ao
exercício de suas atividades. O principal exemplo é a utilização de sistemas de Tecnologia
da Informação.
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2.

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

Em relação aos itens 2.1 b, 2.2 e 2.3 justifica-se a não aplicabilidade dos referidos itens em razão
da UJ não estar vinculada com o PPA e à Gestão Orçamentária e Financeira.
2.1.
a)

Planejamento da unidade contemplando:

Descrição sintética dos planos estratégicos, tático e operacional que orientam a atuação da
unidade;

A estrutura do Banco do Brasil AG em 2013 envolveu a sede em Viena, a unidade de Lisboa, além
da unidade de serviços (Servicing Center) que está localizada também em Portugal. O Banco do
Brasil AG Viena tem como enfoque principal a administração geral do Banco (Head Office). A sede
em Viena opera desde 1980. A unidade em Lisboa opera desde o início dos anos 70 e foi
incorporada ao Banco do Brasil AG em janeiro de 2009. No início de 2010, o Servicing Center foi
criado.
Seguindo o objetivo de otimizar a estrutura de capital do Conglomerado e buscar uma melhor
participação no mercado europeu, continua em curso a estratégia de integrar as filiais do BB S.A.
(BB Frankfurt, BB Madri, BB Milão, BB Paris) durante 2014 e 2015, à estrutura do Banco do
Brasil AG.
Os principais benefícios dessa estratégia serão a melhoria da eficiência operacional, a otimização do
capital na Europa e a possibilidade de incremento de negócios.
Visando fornecer um suporte para que a nova estrutura do Banco do Brasil AG possa operar com as
sucursais europeias, foram implementadas melhorias na área de governança, através da revisão e
implementação de documentos corporativos como o Estatuto Social, Regimentos Internos do
Comitês, Políticas e Procedimentos.
Os negócios estão com foco em empresas do segmento de Atacado (unidades já integradas) e em
Pessoas Físicas (exceto Viena).
b)
Demonstração da vinculação do plano da unidade com suas competências constitucionais,
legais ou normativas e com o PPA;
Não se aplica à UJ.
c)
Principais objetivos estratégicos da unidade para o exercício de 2013 e as estratégias
adotadas para sua realização e para o tratamento dos riscos envolvidos.
Durante o ano de 2013, a administração do BB AG deu sequência à consolidação das agências do
BB S.A. na Europa continental à licença do BB AG. As etapas necessárias para integração do
Banco do Brasil em Madri e Paris foram concluídas para integração ao Banco do Brasil AG no
início de 2014.
O Banco do Brasil AG mantém o foco nas operações de comércio exterior, principalmente no
suporte aos negócios internacionais de empresas brasileiras e europeias. Em 2013, a sucursal de
Portugal atuou majoritariamente no segmento de financiamento de empresas, setor este que ganhou
importância estratégica. Entretanto, continuou com atuação em negócios do segmento de varejo.
O Banco do Brasil AG é acionista único da subsidiária Banco do Brasil Asset Management Irland
Limited, com sede na Irlanda. A subsidiária Banco do Brasil USA Holding Company Inc., sediada
em Nova Iorque (EUA) que antes pertencia a estrutura do Banco do Brasil AG, foi vendida ao BB
S.A. em maio de 2013.
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2.2.

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados:

Não se aplica à UJ.
2.3.

Informações sobre outros resultados gerados pela gestão, contextualizando tais
resultados em relação aos objetivos estratégicos da unidade.

Não se aplica à UJ.
3.

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

Em relação ao item 3.3, o mesmo não se aplica à UJ, pois como no exercício de 2013 não foram
concedidos adiantamentos, empréstimos, obrigações ou remuneração para os membros do Conselho
de Supervisão do Banco do Brasil AG, o item referente ao Demonstrativo da Remuneração paga aos
membros do Conselho de Supervisão foi excluído. Quanto à remuneração paga aos administradores,
membros da diretoria estatutária, foi excluída em atendimento ao Art. 6° da DN 127 do TCU, de
15/05/2013 e à Lei de Sigilo na Áustria.
O item 3.4 não se aplica à UJ, em razão das disposições legais referidas não se aplicarem à UJ.
Quanto ao item 3.5, o mesmo não se aplica à UJ, em razão das disposições legais referidas não se
aplicarem à UJ.
3.1.

Estrutura orgânica de controle da unidade jurisdicionada ou do órgão a que se
vincula, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, comitê de
auditoria, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de maneira
sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de
controle.

Em relação à estrutura do Banco, a Diretoria Executiva do Banco do Brasil AG, está subordinada ao
Conselho de Supervisão e à Assembleia Geral de Acionistas. Como a subsidiária pertence 100% ao
Banco do Brasil S.A., nessas instâncias decisórias se materializam as orientações da instituição
controladora. O Conselho de Supervisão tem como principal função supervisionar a Diretoria
Executiva na condução dos negócios. Desde agosto de 2013, dois novos membros representantes do
Conselho dos Trabalhadores passaram a integrar este Conselho, bem como, todos os comitês a ele
conectados: Comitê de Grandes Créditos; Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração. Por
exigência legal, no final de 2013 dois novos comitês foram aprovados pelo Conselho de Supervisão
e instaurados desde janeiro de 2014: Comitê de Nomeação e Comitê de Risco.
3.2.

Controles internos administrativos da unidade, contemplando avaliação, pelos
próprios gestores, da qualidade e suficiência de tais controles para garantir a
realização dos objetivos estratégicos da unidade, considerando ainda o quadro
específico da portaria prevista no inciso VI do caput do art. 5º, com o qual devem
ser avaliados os seguintes elementos: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de
risco; c) Atividades de controle; d) Informação e Comunicação; e)
Monitoramento.

Mais informações podem ser verificadas no quadro 25 constante do anexo 01. Com o objetivo de
assegurar o cumprimento de leis, normas e diretrizes internas, o Banco do Brasil AG tem no seu
quadro de funcionários um Compliance Officer Regional, cujas principais responsabilidades são:

Monitoramento da elaboração e da atualização periódica do Estatuto Social, de políticas de
governança corporativa, de normas e procedimentos dos órgãos da sociedade (Conselho de
Supervisão e Diretoria Executiva), assim como de normativos e instruções de serviço;
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Acompanhamento de alterações de normas, legislações e diretivas de todos os países

europeus relevantes, identificação e divulgação das exigências que impactem os negócios e serviços
da subsidiária e suas sucursais, assim como implementação de ações a serem tomadas neste
contexto;

Coordenação com os gerentes das sucursais e subsidiárias para assegurar o desenvolvimento
e a implementação correta e eficiente das regras e procedimentos internos de combate à lavagem de
dinheiro e do financiamento ao terrorismo, de compliance, de controles internos e de segurança;

Acompanhamento do desenvolvimento de políticas e procedimentos de normas para
produtos, serviços e processos, para os canais de atendimento ao cliente, para a segurança da
informação, para a segurança física e para a continuidade dos negócios;
Coordenação das atividades de monitoramento relacionadas ao compliance e todas as suas

diretrizes, regras e leis;

Avaliação da eficiência dos controles internos, reporte e apresentação de planos de ações
correspondentes à Diretoria Executiva;

Assegurar que os controles internos sejam praticados pelos responsáveis de cada
departamento e que a área de Compliance seja informada de ocorrências para que esta reporte à
Diretoria Executiva e ao Conselho de Supervisão.
3.2.1.

Informações sobre Operações de Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro

O Banco do Brasil AG cumpre as determinações legais da Lei Bancária Austríaca e Portuguesa
assim como as normas internas do Conglomerado Banco do Brasil, baseando-se em documentos
oficiais para comprovar a identidade de seus clientes cadastrados. Os dados cadastrais dos clientes
são revisados periodicamente para assegurar que suas respectivas contas tenham os seus dados
sempre atualizados, além de ser exigida a comprovação da origem do dinheiro para os depósitos de
valores elevados, ainda antes do depósito ser efetivado. Em todos os casos onde a suspeita em
relação à origem, ao destino e à razão para transferência de recursos for fundamentada, é efetuada
comunicação às autoridades competentes austríacas e portuguesas.
As principais obrigações do Banco em conexão com o combate à lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo são para verificar a identidade de seus clientes, de seus agentes
autorizados e os titulares de direitos (curadores e beneficiários), para obter-se informações sobre a
finalidade e tipo de relação comercial a que se destina cada operação, de se viabilizar condições
para monitorar a relação de negócios de maneira permanente, e prontamente denunciar casos
suspeitos.
O Banco do Brasil AG tem também sistemas de controle vinculados aos sistemas de processamento
de pagamentos e transferências de recursos. Estes sistemas são o GIFTS (Transferência global de
fundos integrada e sistema de telecomunicações) e o OBIEE (sistema de relatórios), ambos gerando
relatórios para monitoramento, e a ferramenta “Sanction List” (filtro em tempo real de todas as
mensagens Swift e transferências), integrada nos próprios sistemas Flexcube e BB Remessa.
Dessa forma, os pagamentos e transferências antes de serem efetuados passam pelo controle dos
dados que verifica se o ordenante ou beneficiário do pagamento ou transferência está relacionado
em listas oficiais de pessoas sob sanção, ou se há discrepâncias nas informações fornecidas.
Nesses casos, as transações são automaticamente bloqueadas pelos sistemas de forma a permitir
uma análise mais aprofundada dos documentos e das informações. Caso o resultado dessa análise
demonstre que não há risco, as transações são liberadas manualmente. Se for confirmada a suspeita,
as transações não são finalizadas e o caso suspeito é informado à autoridade competente. Na
Áustria, a autoridade competente é a unidade responsável pelos crimes financeiros,
Bundeskriminalamt. Em Portugal os casos suspeitos são reportados à Procuradoria Geral da
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República e à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, orgãos alocados ao
Ministério Público e ao Ministério da Justiça, respectivamente.
Nos termos do § 41 (4) , alínea 6 da Lei Bancária Austríaca, e da instrução nr. 26/2005 do Banco de
Portugal, capítulo VII, nr. 10, o Banco do Brasil AG mantém tanto em Viena como em Lisboa, um
funcionário (Compliance Officer) designado especificamente para cuidar da matéria de prevenção e
combate à lavagem de dinheiro. Esse profissional efetua os testes e análises periódicas e
extraordinárias nos sistemas de controle. Ademais, garante que todos os funcionários sejam
treinados e atualizados pelo menos uma vez a cada dois anos. O objetivo é que cada equipe e/ ou
funcionário seja capaz de identificar as operações que estejam relacionadas à fraude de lavagem de
dinheiro e financiamento do terrorismo, a fim de permitir ao banco tomar as medidas adequadas
tempestivamente.
Em 2013 foram comunicados no total oito indícios de lavagem de dinheiro às autoridades locais
pelo Banco do Brasil AG, seis originados em Portugal, e dois em Viena.
3.3.

Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria estatutária, do
conselho de administração e do conselho fiscal.

Não se aplica à UJ.
3.4.

Estrutura e atividades do sistema de correição da unidade ou do órgão de
vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a
atividade no âmbito da unidade ou do órgão.

Não se aplica à UJ.
3.5.

Demonstração do cumprimento, pela instância de correição da unidade, das
disposições dos arts. 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da
Controladoria-Geral da União – CGU, no que tange aos fatos originados em
unidade jurisdicionada cuja gestão esteja contemplada no relatório de gestão.

Não se aplica à UJ.
3.6.

Indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho da entidade no que
se refere à governança e controles internos.

Vide anexo 7 (ATB – Avaliação dos resultados de gestão). O Banco do Brasil AG adota o modelo
de avaliação de desempenho do Conglomerado, chamado Acordo de Trabalho. Os indicadores são
agrupados de acordo com os objetivos a serem alcançados. No Anexo 7 encontra-se a definição de
cada bloco de indicadores.
4.

TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Itens 4.1.1 e 4.1.2, bem como os itens 4.2 a 4.7 não se aplicam à UJ dado que a mesma não se
enquadra na legislação (SIAFI, LOA – Lei Orcamentária Anual, CPGF-Cartao de Pagamento do
Governo Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal).
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4.1.

Execução das despesas.

Na tabela abaixo podem ser observadas as despesas referentes ao exercício de 2013, assim como as
despesas relacionadas aos dois exercícios anteriores.
Tabela 1 - Evolução de Gastos Gerais
Descrição

ANO (Valores em mil)
2012

2011
1. PASSAGENS
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTOS DE
DESPESAS EM VIAGENS
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
3.1. Publicidade
3.2. Vigilância, limpeza e conservação
3.3. Tecnologia da informação
3.4. Outras terceirizações
4. CARTÃO DE CRÉDITO
CORPORATIVO
5. Suprimento de fundos
TOTAIS
Fonte: Banco do Brasil AG

2013

USD
46

BRL
86

USD
222

BRL
453

USD
143

BRL
335

31

58

179

366

39

91

235
191
1.549
2.516

441
358
2.905
4.717

109
133
2.000
2.970

223
272
4.100
6.060

230
213
1.918
3.224

539
500
4.492
7.550

62
0
4.630

116
0
8.681

141
0
5.754

288
0
11.762

141
0
5.887

329
0
13.788

O aumento observado (na tabela acima) é consequência da desvalorização do Real em relação ao
Euro.
4.1.1.

Programação de despesas.

4.1.2.

Movimentação de Créditos Interna e Externa.

Não se aplica à UJ.
Não se aplica à UJ.
4.2.

Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

Não se aplica à UJ.
4.3.

Movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores.

Não se aplica à UJ.
4.4.

Transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de
parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes
ou instrumentos congêneres.

Não se aplica à UJ.
4.5.

Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo
federal.

Não se aplica à UJ.
4.6.

Renúncia de receitas.

Não se aplica à UJ.
4.7.

Gestão de precatórios.

Não se aplica à UJ.
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5.

GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS

Em relação ao item 5.1 “e”, o mesmo não se aplica, em razão de a UJ não estar sujeita ao Sistema
de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac) da Instrução Normativa TCU
n° 55/2077.
Os itens 5.1 “f” e “g”, não se aplicam à UJ, por não se enquadrarem na legislação local.
Quanto ao item 5.2.1 o quadro A.5.2.1 não se aplica à UJ em razão da inexistência de servidores
terceirizados. Pelo mesmo motivo, o item 5.2.2 também não se aplica à UJ.
Quanto ao item 5.2.4, não existe na UJ “ Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas
pelo Plano de Cargos do Órgão”.
Quanto ao item 5.2.6, o mesmo não se aplica à UJ em razão de não existir contratação de
estagiários no BB AG.
5.1.
a)

Estrutura de pessoal da unidade:

Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela;

Quadro 3 - Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2013
Lotação
Autorizada
Efetiva

Tipologias dos Cargos
1
Provimento de cargo efetivo
1.1
Expatriados
1.2
Locais de Carreira
1.3
Locais com Contratos Temporários
1.4
Locais em Licença sem remuneração
2
Total
Fonte: Banco do Brasil AG

7

7
98
29
3
137

124
131

Ingressos
em 2013

Egressos em
2013

1
6

1
7
4
1
13

7

*Em Portugal, a partir de 10/01/2012, de acordo com a nova Lei 03/2012, ficou permitida a
renovação extraordinária de contratos temporários por mais um ano, além das três renovações que
já eram anteriormente previstas nos contratos em curso.
b)

Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de
escolaridade;

Quadro 4 - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2013
Faixa Etária (anos)
Tipologias do Cargo
1
Provimento de cargo efetivo
1.1 Expatriados
1.2 Locais de Carreira
1.3 Locais com Contratos Temporários
1.4 Locais em Licença sem remuneração
2
Total
Fonte: Banco do Brasil AG

Até 30

14
15
29

De 31 a 40 De 41 a 50
1
48
11
3
63

De 51 a 60

Acima de
60

2
24
3

4
11

1

29

15

1
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Quadro 5 - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2013
Tipologias do Cargo

1

2

3

Nível de Escolaridade
4
5
6
7

8
9
1
Provimento de cargo efetivo
1.1
Expatriados
6
1
1.2
Locais de Carreira
2
28
45
7
15
1
1.3 Locais com Contratos Temporários
5
24
1.4
Locais em Licença sem remuneração
1
1
1
2
Total
2
34
70
13
16
2
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10
- Não Classificada.
Fonte: Banco do Brasil AG
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Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Fonte: Banco do Brasil AG

Exercícios

7.578.020,39
2013
4.238.957,69
2012
3.483.529,51
2011
Locais de Carreira
2013 15.427.685,02
Exercícios 2012 12.090.099,15
7.970.292,68
2011
Locais com Contratos Temporários
1.059.645,91
2013
911.787,65
Exercícios 2012
1.087.493,51
2011

Expatriados

Tipologias/
Exercícios

671.311,61
688.913,51
485.850,14
180.237,08
164.509,29
195.419,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 11.751,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Adicionais

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

RetriGratificabuições
ções

15.451,93
18.405,45
4.785,91

16.126,00
158.535,80
17.031,70

0,00
0,00
0,00

Indenizações

Despesas Variáveis
Demais
Despesas
Variáveis

354.910,68
296.965,99
375.629,28

2.227.629,51
1.705.676,45
1.230.924,75
39.473,22
29.724,62
66.177,89

445.041,77
328.639,44
254.013,23

618.351,47
742.963,72
0,00 1.128.725,55
0,00
932.489,10

Benefícios
Assistenciais e Previdenciários

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Desp.
de
Exercí- Decisões
cios
JudiciAnteriais
ores

1.649.718,82
1.421.393,00
1.729.505,88

18.787.793,91
14.971.864,35
9.969.864,37

8.939.335,57
5.367.683,23
4.416.018,61

Total

c)
Custos associados à manutenção dos recursos humanos;

Quadro 6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores (Valores em BRL)
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d)

Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas;

Em relação à Áustria, as aposentadorias são pagas integralmente pelo Fundo Público de
Aposentadorias, desta forma, as informações apresentadas no quadro abaixo referem-se
exclusivamente a dados referentes à sucursal de Portugal.
Quadro 7 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2013
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
1
Integral
1.1
Velhice
1.2
Invalidez Permanente
1.3
Sobrevivência
2
Proporcional
2.1
Velhice
2.2
Invalidez Permanente
2.3
Sobrevivência
Fonte: Banco do Brasil AG

Quantitativo de
Servidores

Aposentadorias em
2013

1
5
3
2
16

1
1

O quadro anterior inclui os funcionários inativos que se encontram aposentados e recebem a sua
pensão através do Fundo de Pensões do Banco do Brasil AG Lisboa, da seguinte forma:
Integral – pensionistas que recebem pensão por inteiro (tempo igual ou maior que 35 anos de
serviço)
Proporcional – pensionistas que recebem pensão proporcional aos anos de serviço (tempo igual ou
menor que 35 anos).
e)
Demonstração do cadastramento, no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de
Admissão e Concessões (Sisac), das informações pertinentes aos atos de admissão e concessão de
aposentadoria, reforma e pensão ocorridos no exercício, bem como da disponibilização das
informações para o respectivo órgão de controle interno, nos termos da Instrução Normativa TCU
nº 55/2007;
Não se aplica à UJ.
f)
Ações adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções e
empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas redações
dadas pelas Emendas Constitucionais nos 19/98 e 34/2001);
Não se aplica à UJ.
g)
Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de cargos,
funções e empregos públicos, nos termos do art. 133 da Lei nº 8.112/93;
Não se aplica à UJ.
h)
Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.
O Banco do Brasil AG busca sempre observar a legislação local dos mercados em que atua e
também aplicar a remuneração coerente com o nível de responsabilidade e de complexidade das
funções desempenhadas por cada funcionário.
O Banco do Brasil AG vê nos seus funcionários empenho, dedicação, motivação e alto desempenho
como pré-requisitos básicos para o êxito da empresa, por isso, a empresa adota uma política de
treinamento que tem por objetivo promover o desenvolvimento do seu quadro de pessoal tanto em
conhecimentos técnicos, como em gestão administrativa e liderança de equipes.
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Na implementação efetiva da política de treinamento o Banco do Brasil AG adota as seguintes
ações:








acordar metas e controlá-las;
incluir os funcionários adequadamente nos processos de decisão;
delegar tarefas, responsabilidades e competências;
reconhecer conflitos como oportunidade para diálogo e implementação de ações corretivas;
promover e motivar os funcionários para alto desempenho;
realizar entrevistas de avaliação a cada semestre;
criar ambiente e condições adequadas de trabalho.

Com objetivo de assegurar a melhoria contínua dos processos, buscando aperfeiçoar o atendimento
à clientela, elevar o espírito de equipe e promover a mitigação dos riscos inerentes à atividade
bancária, diversos treinamentos foram oferecidos aos funcionários no decorrer do exercício de
2013, nas suas áreas específicas de atuação.
5.2.

Terceirização de mão de obra e contratação de estagiários.

Em 2013, não houve terceirização de mão de obra e contratação de estagiários.
5.2.1.

Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de
Cargos do Órgão

Não se aplica à UJ.
5.2.2.

Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de
Terceirizados

Não se aplica à UJ.
5.2.3.

Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e
Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

Vide quadro 8.
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Quadro 8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Banco do Brasil AG, Viena
Informações sobre os contratos
Ano
do
Área
contrato

2009

L

IdentificaNat.
ção do
Contrato

1227
(nº
cliente)

O

2009

V

O

2009

L

O

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período contratual de
execução das atividades
contratadas
Início

Servilimpe –
Limpezas
Técnicas
01/06/2013
Mecanizadas
S.A. (500.246
.505)*

Securitas –
Serv. e
231.002
Tecnologia
(nº
de Segurança 16/12/2012
contrato)
S.A.
(500.234.719)
*
NeoClean
Glaus und
Neo Clean Gebäudereini 02/03/2009
gungsGesmbH**

Nível de Escolaridade exigido
dos trabalhadores contratados
F
M
S

Sit.

Fim

P

C

P

C

P

C

01/06/2014

-

-

-

-

-

-

A

16/12/2014

-

-

-

-

-

-

A

-

-

-

-

-

A

Indeterminado

Observação: * Banco do Brasil AG Portugal / ** Banco do Brasil AG Áustria
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: Banco do Brasil AG

5.2.4.

Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não
Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Não se aplica à UJ.
5.2.5.

Análise Crítica do item 5.2.3

Em 2013, não foi identificado dificuldades pela administração na condução dos contratos de
prestação de serviços, tais como interrupções na prestação de serviços e não pagamento de verbas
trabalhistas por empresas contratadas e as providências adotadas.
5.2.6.

Composição do Quadro de Estagiários

Não se aplica à UJ.
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6.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

Não se aplica à UJ.
7.

GESTÃO DA TECNOLOGIA
CONHECIMENTO

DA

INFORMAÇÃO

E

GESTÃO

DO

Não se aplica à UJ.
8.

GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Não se aplica à UJ.
9.

CONFORMIDADES
NORMATIVAS

E

TRATAMENTO

DE

DISPOSIÇÕES

LEGAIS

E

Quanto ao item 9.4.1 não se aplica à UJ, em razão de nao ter havido ocorrências no período. No
caso do item 9.4.2, esse assunto já está mencionado na declaração no início do item 9.4.
Em relação ao item 9.5 o mesmo não se aplica à UJ em razão da mesma não estar enquadrada na
legislação pertinente. Quanto ao item 9.6 o mesmo não se aplica pois a UJ não faz parte do Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG ou do Sistema de Gestão de Convênio –
SICONV.
9.1.

Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU.

Não houve deliberações.
9.2.

Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a
unidade jurisdicionada se vincula.

Não houve recomendações.
9.3.

Tratamento de recomendações feitas pela unidade de auditoria interna.

A Unidade de Auditoria Interna do BB AG Viena está vinculada diretamente à Diretoria Executiva,
conforme exigência de norma local, e reporta-se sistematicamente também ao Comitê de Auditoria
e ao Conselho de Supervisão da subsidiária.
Conta com um Gerente de Auditoria, um Gerente Adjunto de Auditoria e uma equipe de 3 auditores
internos locais. Os administradores da Unidade de Auditoria Interna são nomeados e dispensados
pelo Conselho de Supervisão do BB AG Viena, devendo pertencer preferencial e originariamente
aos quadros de funcionários da ativa da Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A., e por esta serem
indicados.
É responsável por avaliar e comprovar a adequação do Banco às leis e normas aplicáveis e aos
objetivos corporativos, conforme o artigo 42 da lei bancária austríaca. Sua área de atuação
compreende todos os departamentos e negócios do BB AG (sede, filiais e subsidiária).
9.3.1.

Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais
constatações.

Durante o exercício de 2013, foram empregadas 8.632 horas de trabalho, das quais 73,8% em
atividades de auditoria, tendo sido realizados os seguintes trabalhos:
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BB AG Viena (Sede) – auditoria de 11 processos empresariais;
BB AG – Sucursal em Portugal – auditoria em 8 processos empresariais;
Servicing Center – auditoria de 11 processos empresariais; e
BB Asset Management (Dublin) – auditoria de 2 processos empresariais em conjunto com a
Gerência de Auditoria Mercado Financeiro – Rio de Janeiro.
As principais constatações resultantes desses trabalhos estão relacionadas à necessidade de
implementação ou ajustes de controles associados às atividades que foram submetidas a mudanças
operacionais em função da implantação do novo sistema de processamento eletrônico de dados na
Entidade ou da migração de tarefas de back-office para o Servicing Center em Portugal.
9.3.2.

Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de
recomendações implementadas pela alta gerência

Foram emitidas 83 recomendações de auditoria no exercício de 2013. Em 31.12.2013, 54
encontravam-se vincendas e não havia recomendações vencidas.
9.3.3.

Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de
implementação das recomendações exaradas pela auditoria interna

Os procedimentos adotados no âmbito da Auditoria Interna do BB AG para acompanhamento de
recomendações de auditoria interna são sistematizados e contam com apoio de planilhas
informatizadas.
Nos trabalhos de acompanhamento/certificação são verificadas não apenas a implementação das
recomendações, mas, principalmente, se as constatações identificadas foram tratadas e os objetivos,
riscos e controles relacionados estão adequadamente gerenciados.
As recomendações da Auditoria Interna são emitidas quando identificadas fragilidades nos
processos auditados e falhas que mereçam atuação específica. São pactuadas ações com os gestores
visando à minimização dos riscos e ao aprimoramento dos processos corporativos.
As ações são acordadas com prazo de implementação compatível com o nível de criticidade da
constatação, a complexidade das mudanças necessárias e os custos/recursos envolvidos. A
implementação das ações recomendadas é de responsabilidade dos respectivos gestores.
As recomendações da Auditoria Interna são classificadas em criticidades “A”, “B” ou “C”,
conforme o risco envolvido e os controles internos existentes. Nessa escala, a classificação “A”
representa a maior criticidade.
As constatações de auditoria são armazenadas em planilhas da Audit e as respectivas
recomendações podem apresentar uma das seguintes situações.
Vincenda - Quando o prazo previsto para implementação das medidas corretivas para solução da
constatação estiver por vencer e não houver registro de manifestação do gestor.
Vencida - Quando o prazo de implementação das medidas corretivas para solução da constatação
estiver vencido e não houver registro de manifestação satisfatória/conclusiva do gestor.
A certificar - Quando já houve manifestação do gestor acerca da implementação das medidas
corretivas para solução da constatação e a questão estiver à disposição da Auditoria Interna para
avaliação.
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Certificada - Quando, após avaliação, a Auditoria atestar o entendimento de que as providências
adotadas em atenção à respectiva recomendação foram reconhecidas como suficientes e eficazes,
com efetivo aperfeiçoamento da gestão de controles, riscos e da governança.
Prejudicada - Situação excepcional em que a constatação e respectiva recomendação possam ser
desconsideradas pela Auditoria Interna. O enquadramento nessa situação requer justificativa
fundamentada.
9.3.4.

Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para
monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria
interna

A Unidade de Auditoria Interna do BB AG utiliza planilhas e informes periódicos para
monitoramento do estágio das ações empreendidas pelo Banco em decorrência dos resultados dos
trabalhos de auditoria interna.
A Auditoria Interna do Banco do Brasil S.A. conta com aplicativo específico (Intranet Audit)
desenvolvido com o objetivo de padronizar procedimentos e dar suporte informatizado a todas as
atividades de auditoria. Tal sistema está sendo ajustado para ser colocado à disposição das unidades
de auditoria das entidades vinculadas do Banco. A previsão de implementação no ano de 2013 não
se concretizou em razão de entraves tecnológicos. Uma demanda de serviços de tecnologia (SSTI)
foi apresentada para a implementação da ferramenta, sem data definida para a conclusão.
9.3.5.

Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento
das recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos
riscos pela não implementação de tais recomendações

A Diretoria Executiva do BB AG Viena toma conhecimento das recomendações quando do
recebimento do relatório dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna na Entidade.
O Conselho de Supervisão e o Comitê de Auditoria da Subsidiária recebem trimestralmente
informações acerca dos trabalhos realizados, apontamentos efetuados e recomendações em ser,
emitidas pela Auditoria Interna, incluindo aquelas que, eventualmente, não foram implementadas
nas datas pactuadas.
Integram o Conselho de Supervisão do BB AG Viena membros da Diretoria Executiva do Banco do
Brasil S.A., que encaminham informações para a área do Banco responsável pela governança da
Subsidiária.
Não existem casos de não implementação de recomendações emitidas pela Auditoria Interna. As
fragilidades identificadas são devidamente evidenciadas e discutidas com os gestores responsáveis,
para a definição das ações corretivas a serem adotadas. Tais ações são registradas nas planilhas da
Auditoria Interna sob a forma de recomendações e acompanhadas na forma descrita nos itens
anteriores.
9.3.6.

Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho
de administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados
elevados, mas assumidos pela alta gerência ao decidir não
implementar as recomendações da auditoria interna

Em que pese a inexistência de casos de não aceitação de recomendações emitidas pela Auditoria
Interna, existem órgãos de governança no BB AG Viena (Conselho de Supervisão e Comitê de
Auditoria) e no Banco do Brasil S.A. (UGE – Unidade Governança de Entidades Ligadas) que
poderão ser informados tempestivamente em eventuais ocorrências.
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Adicionalmente, o Manual de Auditoria do BB AG prevê que a prorrogação de recomendações para
prazos superiores aos limites pré-determinados deve ser comunicada ao Conselho de Supervisão na
primeira reunião que suceder tal evento. Todos os casos de recomendações no status de “vencida”
são informados trimestralmente ao Comitê de Auditoria e Conselho de Supervisão da Entidade.
9.4.

Demonstração do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de
10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações
de bens e rendas.

Declaramos que os membros do Conselho de Supervisão do Banco do Brasil Aktiengesellschaft
(Viena, Áustria), abaixo relacionados, bem como os administradores da Sucursal em Portugal que
retornaram ao Brasil no decorrer de 2013 ou que iniciaram suas atividades no exterior durante o
exercício de 2013 estão em dia com a obrigação de apresentação da Declaração de Bens e Rendas
de que trata a Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993:
Tabela 2 - Membros do Conselho de Supervisão
Nome

Período

Admilson Monteiro Garcia

membro desde 27.06.2011

Antonio Maurício Maurano

membro até 09.07.2013

José Maurício Pereira Coelho

membro desde 30.03.2012

Marcio Hamilton Ferreira

membro desde 27.06.2011

Hideraldo Dwight Leitão

membro até 28.06.2013

Rogério Fernando Lot

membro até 05.07.2013

Ives Cezar Fulber

membro desde 30.03.2012

Michaela Elias* (contratação local)

membro desde 27.08.2013

Julia Monteiro Takeya* (contratação local)

membro desde 27.08.2013

Fonte: Banco do Brasil AG
*Indicado pelo Conselho de Representação dos Trabalhadores

Em relação aos expatriados membros da Diretoria Executiva, Chefe da Auditoria Interna,
administradores da sucursal em Portugal abaixo relacionados, o item está prejudicado, uma vez que
estão dispensados da apresentação da DIRPF, pelas suas condições de não-residentes no Brasil:
Tabela 3 - Diretoria Executiva
Nome

Período

Guilherme André Frantz

desde 28.12.2010

Guilherme Kesselring Dias Gonçalves

desde 19.05.2008

Ruben Wucher

desde 01.09.2009

Waltraud Orisich (contratação local)

desde 01.03.2013

Fonte: Banco do Brasil AG
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Tabela 4- Auditoria Interna
Nome

Período

João Décio Ames

desde 01.08.2011

Werner Luckow

desde 15.02.2013

Fonte: Banco do Brasil AG

Tabela 5 - Sucursal Portugal
Nome

Período

Renato Gerundio de Azevedo

administrador até 30.09.2013

Humberto Miguel Freire

administrador desde 25.11.2013

Virgínia Maria Azevedo Lima Ribeiro

administradora desde 04.06.2012

Antonio Manual Boletas Lança (contratação local)

administrador desde 21.01.2013

9.4.1.

Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93.

Resposta abrangida pelo item 9.4.
9.4.2.

Situação do cumprimento das obrigações.

Resposta abrangida pelo item 9.4.
9.5.

Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade
por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade
jurisdicionada para sanar o débito no âmbito interno.

Não se aplica à UJ.
9.6.

Demonstração, com a identificação do gestor responsável, da correção e
tempestividade da inserção das informações referentes a contratos e convênios ou
outros instrumentos congêneres respectivamente no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de
Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme
estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012.

Não se aplica à UJ.
10.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Não se aplica à UJ.
11.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Os itens 11.2, 11.3 e 11.4 não se aplicam à UJ pois a mesma não é integrada ao SIAFI e também
não está sujeita à Lei 6.404/76.
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11.1.

Demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos
estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº
1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil da
depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e
mensuração de ativos e passivos da unidade.
11.1.1.

Demonstrativos Contábeis

Os Demonstrativos Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração
dos Lucros e Prejuízos acumulados e Demonstração dos Fluxos de Caixa) estão inseridos no Anexo
04.
11.2.

Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha
executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI, que as Demonstrações Contábeis (Balanço
Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das
Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do
Resultado Econômico) previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6
aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, assim como o demonstrativo
levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas para as unidades
gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão.

Não se aplica à UJ.
11.3.

Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6
aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas, no
caso das unidades que não executaram sua contabilidade no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Não se aplica à UJ.
11.4.

Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica,
incluindo as notas explicativas.

Não se aplica à UJ.
11.5.

Demonstração da composição acionária do capital social, indicando os principais
acionistas e respectivos percentuais de participação, assim como a posição da
entidade como detentora de investimento permanente em outras sociedades.
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Quadro 9 - Composição Acionária do Capital Social
UJ COMO INVESTIDA
Denominação completa:
BANCO DO BRASIL AG, Viena
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS
Tesouro Nacional/Banco do Brasil S.A.

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31/12/2011

31/12/2012

Outras Entidades Governamentais
Governo

Fundos de Pensão
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas

Free Float

Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Ordinárias (%)
Ações Preferenciais (%)
ACIONISTAS

31/12/2013

Tesouro Nacional
Outras Entidades Governamentais
Governo

Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
Ações em Tesouraria
% Governo
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas

Free Float
Capital Estrangeiro
% free float
Subtotal Preferenciais (%)
Total
Fonte: Banco do Brasil AG

33

Quadro 10 - Investimentos Permanentes em outras sociedades
UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2013
BANCO DO BRASIL AG

Denominação Investidora

Ações Ordinárias (% de participação)
Empresa Investida

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

SIBS- Sociedade Interbancária de Serviços S.A., Lisboa

0,63

0,63

0,63

UNICRE – Instituição Financeira de Crédito S.A.,
Lisboa

0,29

0,29

0,29

Banco do Brasil USA Holding Company Inc., New
York

0

100,00

100,00

Banco do Brasil Asset Management Ireland Ltd.,
Dublin

100,00

100,00

100,00

Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH,
Wien (Sistema de seguro de depósitos de bancos e
banqueiros, Viena)

0,10

0,10

0,10

Ações Preferenciais (% de participação)
Empresa Investida

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonte: Banco do Brasil AG
Quadro 11 - Estrutura de propriedade - Banco do Brasil Aktiengesellschaft

Fonte: Banco do Brasil S.A.
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11.6.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, caso tenha
havido a contratação desse serviço pela entidade.

Verificar anexo 02 (Trata-se de tradução juramentada. A versão original no idioma Alemão
assinada pelos auditores independentes está à disposição na UJ).
12.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1.

Resultados BB AG referente ao exercício de 2013

No final do exercício fiscal de 2013, o Banco do Brasil AG registrou o total de EUR 1 bilhão (USD
1,37 bilhão) em operações de crédito, o que representou um aumento de 21,37% em relação ao final
de 2012.
Após a constituição da reserva legal no valor de EUR 326,90 mil (USD 450,82 mil), de outras
reservas no valor de EUR 1,16 milhão (USD 1,59 milhão) e da reserva compulsória no valor de
EUR 198 mil (USD 273,06 mil), bem como após a transferência do lucro acumulado de EUR 1,16
milhão (USD 1,59 milhão), o lucro liquido contabilizado resultou em EUR 6,01 milhões (USD
8,28 milhões), no exercício de 2013.
O total de ativos do Banco do Brasil AG, passou de EUR 10,37 bilhões (USD 14,28 bilhões) em
2012, para EUR 11,12 bilhões (USD 15,33 bilhões) em 2013, representando um aumento de 7,28%.
As receitas líquidas de juros em 2013, totalizaram EUR 10,39 milhões (USD 14,33 milhões),
correspondendo a um acréscimo de 16,65% em relação ao exercício anterior.
As despesas administrativas (inclusive as de pessoal) totalizaram EUR 14,61 milhões (USD 18,99
milhões), uma redução de 2,23% em comparação com o mesmo período em 2012. Essa redução
resulta de um efetivo gerenciamento dos gastos.
As operações fiduciárias encerraram 2013 com um saldo de EUR 9,85 bilhões (USD 13,58 bilhões),
volume 5,49% superior em relação ao exercício anterior, representando o percentual de 88,58% do
total de ativos no período.
Em 05 de dezembro de 2013 foi aprovado na Assembleia Geral o aumento do capital registrado do
banco de EUR 18.816.100,00 para EUR 33.778.300,00 como consequência do Projeto Europa e da
incorporação da unidade de Madri ao Grupo BB AG. Essa incorporação foi concluída em janeiro de
2014.
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12.2.

Indicadores de Desempenho

A evolução dos negócios da Subsidiária pode ser observada abaixo de acordo com os indicadores de
acompanhamento de resultados que auxiliam a mensuração da eficiência e eficácia, assim como a
solvência do Banco do Brasil AG.
Quadro 12 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Margem de Juros)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Margem de juros

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de A margem de juros é obtida pela divisão do resultado das receitas de
medição
intermediação financeira (juros líquidos obtidos) pelo balanço total médio
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

0,10%

0,11%

0,17%

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
A diminuição do spread está relacionada com as condições do mercado europeu.
Fonte: Banco do Brasil AG

Quadro 13 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Margem de Cobertura)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Margem de cobertura

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de É obtida através da divisão das despesas operacionais pelo balanço total médio
medição
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

0,14%

0,18%

0,27%

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
A exemplo de 2012, este índice foi afetado pela política de gerenciamento e redução de custos e à tendência de alta no
balanço total médio causado principalmente pelo incremento das receitas de comissões.
Fonte: Banco do Brasil AG
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Quadro 14 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Margem do Resultado Operacional)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Margem do resultado operacional

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de Resultado da divisão do resultado operacional pelo balanço total médio
medição
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

0,08%

0,08%

0,05%

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
O indicador ficou estável devido ao resultado de juros e tarifas em seu conjunto.
Fonte: Banco do Brasil AG

Quadro 15 – Indicador: rentabilidade e Retorno (Margem do Resultado antes dos Impostos)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Margem do resultado antes dos impostos

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de É calculado pela divisão do resultado antes de impostos pelo balanço total médio
medição
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

0,08%

0,06%

0,05%

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
A elevação se deve por conta do aumento no resultado.
Fonte: Banco do Brasil AG

37

Quadro 16 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Retorno sobre o Ativo)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Retorno sobre o ativo

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de Calculado pela divisão do lucro antes da constituição das reservas pelo balanço
medição
total médio
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

0,06%

0,03%

0,04%

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
A variação deve-se ao aumento do lucro.

Fonte: Banco do Brasil AG

Quadro 17 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Retorno sobre o Patrimônio)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Retorno sobre o patrimônio

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de É obtido através da divisão do lucro antes da constituição das reservas pelo
medição
patrimônio.
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

6,82%

2,75%

2,35%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2013
O aumento deste índice reflete o aumento significativo do lucro, assim como, de operações ativas e comissões,
especialmente na unidade de Portugal.
Fonte: Banco do Brasil AG
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Quadro 18 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Relação Custos e Receitas Operacionais)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Relação custos e receitas operacionais

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de É calculado através da divisão das despesas operacionais pelo total das receitas
medição
operacionais
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

62,86%

69,50%

85,88%

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
O incremento de resultado, proveniente das receitas de comissão, em conjunto com o lucro sobre operações
financeiras, foi superior ao custo operacional, que decresceu no período.
Fonte: Banco do Brasil AG

Quadro 19 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Margem Despesas de Pessoal por funcionário EUR/BRL)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Despesas de pessoal por funcionário EUR mil/BRL mil

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de O indicador é obtido através da divisão das despesas totais com pessoal pelo
medição
número de funcionários no final do exercício
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013
Prevista

Vide Nota 1

Resultado nos exercícios anteriores

Realizada

2012

2011

EUR

BRL

EUR

BRL

EUR

BRL

67

218

80

216

86

208

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
A redução de custos de pessoal, oriunda da finalização do projeto de implementação do Flexcube, impôs uma
influência positiva neste índice. O período sem preenchimento da vaga do diretor-adjunto para a unidade de Portugal,
em substituição ao desligado neste ano de 2013, também contribuiu para o resultado.
Fonte: Banco do Brasil AG
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Quadro 20 – Indicador: Rentabilidade e Retorno (Receitas Operacionais por Funcionários EUR/BRL)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Rentabilidade e retorno – Receitas operacionais por funcionário EUR mil/BRL
mil

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de O indicador é calculado através da divisão das receitas operacionais totais pelo
medição
número de funcionários no final do exercício
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013
Prevista

Vide Nota 1

Resultado nos exercícios anteriores

Realizada

2012

2011

EUR

BRL

EUR

BRL

EUR

BRL

170

554

184

495

151

365

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
O índice foi impactado pelo aumento do número de funcionários.
Fonte: Banco do Brasil AG
Quadro 21 – Indicador: Estrutura de Capital (Grau de Endividamento)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Estrutura de capital – Grau de endividamento

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de O indicador é obtido pela divisão dos passivos de curto e de longo prazos pelo
medição
total do patrimônio líquido sem o resultado das operações fiduciárias
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

12,69

10,71

9,93

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
Em 2013, o indicador demonstra a tendência de elevação da dependência de capital de terceiros em relação ao
exercício anterior, causado em suma pela geração de novos negócios.
Fonte: Banco do Brasil AG
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Quadro 22 – Indicador: Estrutura de Capital (Endividamento de Curto Prazo)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Estrutura de capital – Endividamento de curto prazo

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de O indicador é resultado da divisão do passivo circulante pelos passivos de curto e
medição
longo prazos sem as captações fiduciárias
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

43,87%

44,98%

55,76%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2013
Em 2013, o indicador demonstrou uma contínua diminuição do endividamento de curto prazo, ocasionado pelo
alongamento dos prazos das operações neste período.
Fonte: Banco do Brasil AG

Quadro 23 – Indicador: Estrutura de Capital (Alavancagem)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Estrutura de capital – Alavancagem

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de O resultado antes da constituição de reservas sem as receitas obtidas pelas
medição
operações fiduciárias é dividido pelo patrimônio líquido médio ajustado. Esse
resultado é dividido pela seguinte fórmula: soma do resultado antes da
constituição de reservas ajustado e das despesas de captações interfinanceiras sem
as despesas das captações fiduciárias dividida pela soma do patrimônio líquido
médio ajustado e os passivos circulante e exigível a longo prazo.
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

2,34

0,75

1,25

Análise crítica do Resultado do indicador em 2013
Independente do decréscimo contínuo em despesas financeiras (2013 – 2012), o ano de 2013 foi marcado por um
aumento significativo no lucro antes da constituição de reservas, fator este que provoca um aumento no índice.
Fonte: Banco do Brasil AG
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Quadro 24 – Indicador: Liquidez (Liquidez Geral)
Dados gerais do indicador
Nome do Indicador

Liquidez – Liquidez geral

Objetivo do Indicador

Acompanhamento da eficiência, eficácia e solvência

Tipo

Mensuração de desempenho

Área responsável

Administração

Fórmula de cálculo e método de Divisão dos ativos circulante e realizável a longo prazo pelos passivos circulante e
medição
exigível a longo prazo, sempre sem as operações e captações fiduciárias
Fonte dos dados

Informações Contábeis
Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2013

Resultado nos exercícios anteriores

Prevista

Realizada

2012

2011

Vide Nota 1

1,07

1,08

1,09

Análise crítica do resultado do indicador em 2013
Em 2013, o indicador demonstra que a subsidiária dispõe de ativos suficientes para liquidar o passivo total, portanto
não houve alteração significativa em relação ao exercício anterior.
Fonte: Banco do Brasil AG

Nota 1
O Banco do Brasil S.A. (controlador) adota metodologia segundo a qual a meta a ser atingida é a
meta do Conglomerado, dentro de uma visão consolidada, não havendo definição de metas
específicas para os indicadores de desempenho operacional aqui apresentados, sendo o Banco do
Brasil AG um instrumento para consecução do resultado do Conglomerado.
Dentro desta realidade, as metas individuais são evidenciadas e mensuradas no aplicativo
corporativo Acordo de Trabalho – ATB, conforme anexo 07 (Avaliação geral dos resultados do
contrato de gestão).
12.3.

Provisões para Operações de Créditos de Clientes

O provisionamento global para risco de crédito obedece os princípios contábeis de prudência e
conservadorismo, de acordo com as regras estabelecidas pelos auditores externos, sendo anualmente
revisadas e atualizadas.
As provisões são calculadas seguindo a seguinte metodologia:


Risco-cliente:

Para o risco-cliente em negócios sem garantia utiliza-se as percentagens das categorias de risco do
Banco do Brasil S.A.. Estas são idênticas àquelas da Resolução 2682 do BACEN que classificam as
operações de crédito. Para negócios com o Banco do Brasil S.A. não são feitas provisões.


Risco-país:

Desde 2011 o Banco do Brasil AG está calculando o capital mínimo para o risco país baseado nos
ratings da agência Standard & Poors.
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Tabela 6 - Tabela de percentagens para clientes brasileiros:
Classes de risco

% risco-cliente Res. 2682

A

0,50 %

B

1,00 %

C

3,00 %

D

10,00 %

E

30,00 %

Fonte: Banco do Brasil AG

Tabela 7 - Detalhamento do cálculo da provisão de risco de crédito e país:
Provisão para operações de crédito de clientes – Banco do Brasil AG
Posição em 31.12.2012
Composição + / Reversão Posição em 31.12.2013

EUR

R$

2.483.000,00

6.690.195,20

535.000,00

3.043.458,40

3.018.000,00

9.733.653,60

Fonte: Banco do Brasil AG

Tabela 8 – Operações de Crédito Interfinanceira:
Provisão para operações de crédito interfinanceiras – Banco do
Brasil AG
Posição em 31.12.2012
Composição + / Reversão Posição em 31.12.2013

EUR

R$

471.000,00

1.269.062,40

- 287.000,00

- 675.625,60

184.000,00

593.436,80

Fonte: Banco do Brasil AG

12.3.1.

Gestão de Riscos

Os resultados consolidados mensais e as atividades do Banco do Brasil AG na Áustria e em
Portugal são analisados, avaliados e controlados mensalmente nas reuniões do Comitê de Gestão de
Riscos, buscando uma atuação preventiva e orientada. Em caso de necessidade, o Comitê pode
decidir implementar novas medidas para minimizar e gerenciar riscos como resultado da avaliação e
análise dos seguintes pontos:

Situação econômico-financeira local e internacional;

Análise de rentabilidade;

Avaliação de riscos (de liquidez, operacional, de taxa de juros, de câmbio, de país e de
crédito);

Avaliação da adequação do Banco às normas e políticas internas.
Em 2013, os instrumentos de controle de riscos do Banco continuaram a ser otimizados para
permitir, caso necessário, a adotação rápida de medidas para mitigar riscos.
Riscos de crédito somente são assumidos em sintonia com o Conglomerado, em razão disso, do
ponto de vista de riscos, as operações de crédito conduzidas na Áustria não são relevantes sob esse
aspecto.
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Os riscos de concentração são mensurados no nível do Banco do Brasil AG e considerados no
Processo de Avaliação de Capital Interno (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment
Process).
O engajamento do Banco do Brasil AG em Portugal é acompanhado constantemente, sendo que o
Banco age adequadamente consoante o desenvolvimento atual correspondente. No ICAAP é
provida uma cobertura de risco suficiente para a Áustria e Portugal. Em 2013, os testes de estresse
realizados mostraram que o Banco está preparado para lidar também com situações extremas.
A constante identificação e avaliação de riscos, a revisão das alternativas negociais para mitigá-los,
reduzi-los ou limitá-los, bem como um controle eficiente e contínuo desses, são partes integrantes
da administração geral de riscos no Banco do Brasil AG. Os princípios do gerenciamento de riscos
e a descrição dos riscos individuais, para os quais são definidos os seus controles, assim como as
respectivas responsabilidades, estão documentados em um abrangente manual de gerenciamento de
riscos, que por sua vez está em consonância com as diretrizes do Controlador.
O Banco do Brasil AG tem modelo consolidado de mensuração de riscos aderente às exigências
legais da legislação bancária austríaca (§39a – Regulamentos para Basiléia II – Pilar 2 - ICAAP),
bem como às orientações gerais do Controlador. A abrangência e a estruturação do sistema de
mensuração de riscos são estipuladas para cada tipo de risco (risco de crédito, risco de mercado,
risco de liquidez, risco operacional, risco de participações, risco de panorama), bem como para o
controle de riscos de caráter geral.
A identificação e prevenção de riscos são permanentemente supervisionadas pelas áreas de controle,
de auditoria, de compliance, e pela administração do Banco, pois suas atividades só podem ser bem
sucedidas com um sistema de controle eficiente.
12.3.2.

Risco de Liquidez

Além do risco de incapacidade de cumprimento das obrigações de pagamento por ocasião de seus
vencimentos (risco de liquidez no sentido restrito), este tipo de risco também abrange o risco da
falta de recursos para pagamento total ou parcial das obrigações atuais e futuras (risco de
refinanciamento), bem como o risco resultante de uma depressão ou turbulência de mercado quando
as obrigações não puderem ser quitadas com prejuízo para o Banco (risco de liquidez de mercado).
O controle de liquidez, bem como o seu gerenciamento e a garantia da disponibilidade de recursos
para honrar compromissos assumidos a qualquer tempo, é efetuado através de mapa de vencimentos
específico. Além disso, prepara-se previsão de caixa semanalmente de forma a se prever
necessidades de liquidez ao longo do período.
Esse plano de liquidez demonstra as movimentações financeiras do Banco e considera as
necessidades de suprimento de liquidez das quatro semanas seguintes, com periodicidade semanal,
dos três meses seguintes, com periodicidade mensal, e do restante do ano.
Os negócios de longo prazo são constantemente controlados observando-se o prazo do estoque de
operações. Em complemento, é preparado diariamente um mapa de análise do gap (descasamentos)
a fim de assegurar que as obrigações diárias estejam cobertas por posições ativas.
12.3.3.

Risco Operacional

Risco Operacional é o risco de perdas resultantes, diretas e indiretamente, de falha ou inadequação
de processos internos, pessoas e sistemas ou eventos externos. Estes, quando ocorrem, podem
influenciar o desenvolvimento dos negócios do Banco de forma negativa. Fundamentalmente, esses
riscos decorrem de falhas humanas ou de sistemas. O Comitê de Gestão de Riscos, seguindo a
orientação do Subcomitê de Risco Operacional do Controlador, avalia mensalmente a existência ou
não de eventos de perdas operacionais, e, em caso positivo, os reporta para o controlador incluindo
sugestão de medidas corretivas para se evitar reincidência.
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12.3.4.

Risco de Taxas de Juros

O mercado financeiro é observado initerruptamente e analisado mensalmente. Caso haja uma
pressão sobre os juros em curso, a taxa de juros praticada pelo Banco é ajustada para as novas
captações de clientes com base nos parâmetros praticados no mercado. Em relação aos spreads das
captações interbancárias o Banco segue os parâmetros internos do Controlador.
12.3.5.

Risco de Câmbio

Os recursos necessários para as operações ativas são captados, sempre que possível, na mesma
moeda. Caso os recursos existentes não estejam na mesma moeda, o Banco realiza swaps dessas
aplicações. Além disso, a norma interna do Banco prevê a manutenção de posições em moedas
estrangeiras em nível mínimo e, no momento em que esse nível é atingido, as posições devem ser
vendidas. Os limites definidos pela Lei Bancária Austríaca são estritamente respeitados.
12.3.6.

Risco País

Em razão desse tipo de risco ser analisado e gerenciado pelo Controlador, o Banco segue as
diretrizes por aquele estipuladas. No caso de negócios com países sem definição de limite de
crédito, por insegurança política ou institucional, estes só podem ser concretizados quando
amparados por garantias de instituições internacionais de primeira linha.
12.3.7.

Risco de Crédito

Riscos de crédito somente são assumidos em sintonia com o Conglomerado, em razão disso, do
ponto de vista de riscos, as operações de crédito conduzidas na Áustria não são relevantes sob esse
aspecto.
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13.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Em relação aos principais projetos do Banco do Brasil AG, conforme já mencionado em relatórios
anteriores, dois grandes projetos continuaram priorizados no decorrer do exercicio de 2013: o
Projeto Europa, que tem como escopo o processo de integração das Sucursais do Banco do Brasil
S.A. na Europa Continental ao Grupo BB AG, e também o Projeto Sisredex, que buscou a
implementação de um novo sistema de TI (Flexcube) em todas as unidades do Banco do Brasil na
Europa.
Projeto Europa
O Projeto Europa teve um grande avanço no decorrer de 2013. Duas etapas foram concluídas no
final do ano e desde janeiro de 2014 as unidades do BB Madri e do BB Paris foram incorporadas ao
Grupo BB AG. A próxima etapa do projeto prevê a incorporação de agências do Banco do Brasil
S.A. (Banco do Brasil Milão e Banco do Brasil Frankfurt) ao Banco do Brasil AG. Em razão da
complexidade do projeto e da divergência de legislações entre os países envolvidos, uma equipe de
funcionários e advogados foram envolvidos no projeto. Desta forma, o banco procurou assegurar
que os procedimentos adotados estivessem sempre de acordo com legislação local e também de
acordo com legislação austríaca.
Sistema Flexcube
O Projeto Sisredex, responsável pela implementação do novo sistema de TI (Flexcube), teve um
grande avanço com a implementação do sistema em Lisboa, em agosto de 2013. Seguindo a
implementação do novo sistema, as unidades do Banco do Brasil S.A. em Milão e Frankfut também
tiveram o novo sistema implementado no final de 2013. O processo de implementação desse
sistema ocorreu como resultado de esforços tanto da área de tecnologia (gestora) do Banco do
Brasil S.A. quanto das equipes locais envolvidas. Desde então, uma padronização no processamento
dos produtos vem sendo perseguida para dar mais eficiência operacional aos processos.
Conselho de Supervisão e Comitês
Durante o exercício de 2013, algumas mudanças na composição do Conselho de Supervisão foram
realizadas. Três membros do Conselho de Supervisão renunciaram, e dois novos membros
(representantes do Conselho dos Trabalhadores) foram nomeados para o Conselho de Supervisão. A
participação dos membros representantes do Conselho de Representação dos Trabalhadores é de
fundamental importância para a transparência das decisões e estratégias adotadas pelo Grupo BB
AG. Durante as reuniões do Conselho de Supervisão, representantes do Ministério das Finanças da
Áustria participam regularmente conforme determinação da legislação local, o que permite que eles
estejam sempre atualizados em relação as estratégias e principais decisões do banco. Ademais, as
reuniões acontecem no idioma inglês, permitindo desta forma às autoridades locais, um melhor
acompanhamento dos negócios do Banco.
Controladoria
Em 2013 foi criado o Departamento de Controladoria. A Controladoria tem como funções assegurar
que as informações sob sua responsabilidade estejam corretas e sejam entregues em tempo hábil.
Além disso, busca gerenciar as informações para terceiros, gerir o orçamento, desenvolver modelos
de contabilidade gerencial, preparar e coordenar o planejamento e orçamento de investimentos,
além de coordenar e executar atividades relacionadas a sistemas e infraestrutura de tecnologia da
informação, em articulação com o Controlador.
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Auditoria do COAUD
Em setembro de 2013, uma auditoria foi realizada no BB AG em Viena pelo COAUD (Comitê de
Auditoria do Banco do Brasil S.A.). Até o presente momento nenhum relatório foi recebido por esta
Unidade.
Treinamentos
Dando continuidade a política de treinamentos, durante o exercício de 2013 foram realizados
treinamentos para todos os funcionários a fim de mantê-los atualizados e melhor qualificados para
as atividades diárias presentes respectivamente em cada área.
Resultados Banco do Brasil AG no Exercício
No final do exercício fiscal de 2013, o Banco do Brasil AG registrou o total de EUR 1 bilhão (USD
1,37 bilhão) em operações de crédito, o que representou um aumento de 21,37% em relação ao final
de 2012.
As receitas líquidas de juros em 2013, totalizaram EUR 10,39 milhões (USD 14,33 milhões),
correspondendo a um acréscimo de 16,65% em relação ao exercício anterior.
Após a constituição da reserva legal no valor de EUR 326,90 mil (USD 450,82 mil), de outras
reservas no valor de EUR 1,16 milhão (USD 1,59 milhão) e da reserva compulsória no valor de
EUR 198 mil (USD 273,06 mil), bem como após a transferência do lucro acumulado de EUR 1,16
milhão (USD 1,59 milhão), o lucro liquido contabilizado resultou em EUR 6,01 milhões (USD 8,28
milhões).
Desenvolvimento no Setor Financeiro e o Mercado Europeu
A Diretoria Executiva do Banco do Brasil AG observa e avalia continuamente o desenvolvimento
no setor financeiro, principalmente no mercado europeu, estando sempre alinhada às orientações do
Controlador. O Banco do Brasil AG procura sempre estar atento às tendências do mercado
buscando identificar, com agilidade, novas soluções e oportunidades. Além disso, o Banco do Brasil
AG busca sempre conhecer os riscos para que medidas preventivas sejam adotadas a tempo,
promovendo desta forma, um desenvolvimento sustentável e reunindo as condições propícias para a
realização de bons negócios que agregam valor para o Conglomerado Banco do Brasil S.A.

Guilherme André Frantz
Diretor-Presidente
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ANEXO 01 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
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Quadro 25 - Estrutura de controles internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle

Avaliação
1

2

3

4

Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

5
X

Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

X

As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.

X

Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
UJ.

X

Avaliação de Risco

1

2

3

4

Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

5
X

Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

X

É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade.

X

Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle

1

2

3

4

Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.

5
X

X

As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação.

X
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As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação

X
1

2

3

A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

4

5

X

As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento

1

2

3

4

O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.
O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

5
X

X

O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Análise Crítica:
Ambiente de Controle: A UJ está redefinindo responsabilidades, assim como procedimentos (mais) adequados de
comunicação, além de iniciar a padronização dos seus documentos formais para atualizar os procedimentos e as
instruções operacionais de maneira correspondente incluindo as futuras sucursais.
Avaliação de Risco: Os processos mais críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade foram claramente
identificados, também em razão de exigências legais impostas às instituições bancárias na Europa. Porém, a UJ ainda
deve efetuar análise mais detalhada, definindo a política e os níveis de riscos operacionais para todas as sucursais.
Procedimentos de Controle: As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas, abrangentes e funcionam de
maneira consistente, porém, no momento o plano de controle é elaborado anualmente devido à necessidade de eventual
adaptação em razão da incorporação de novas sucursais ao longo da implementação do Projeto Europa.
Informação e Comunicação: A UJ visa otimizar o processo de comunicação de informações relevantes para a UJ
complementando o quadro local de funcionários do departamento responsável, para melhor distribuição das atividades e
agilidade na realização das mesmas.
Monitoramento: Devido à já citada incorporação de grande parte das sucursais europeias do Banco do Brasil S.A. à UJ, o
sistema de controle interno da UJ está sendo constantemente adaptado, a fim de harmonizá-lo e unificá-lo, e melhorar
assim a sua efetividade.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da
UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Fonte: Banco do Brasil AG

50

ANEXO 02 – TRADUÇÃO DO PARECER DA AUDITORIA EXTERNA
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ANEXO 03 – TRADUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ALTERADA EM 2013
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Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado
um documento em idioma alemão, do qual, a pedido do interessado, traduzo para
o vernáculo a introdução, no seguinte teor:

Timbre: Diário Oficial para a República da Áustria

Ano 2013
Publicado em 29 de julho de 2013
Parte I
-----------------------------------------------------------------------------------------------135ª lei federal:

Lei alternativa dos gestores de fundos de investimento –
AIFMG, alteração da lei bancária, da lei de previdência para
funcionários de empresas e autônomos, da lei dos fundos de
investimentos 2011, da lei dos fundos de investimentos
imobiliários, da lei das autoridades de supervisão do
mercado financeiro, da lei de supervisão de títulos
mobiliários 2007, da lei do mercado de capitais, da lei do
imposto de renda 1988, da lei do imposto na fonte da UE e
da lei do imposto de renda da pessoa jurídica 1988, assim
como a suspensão da lei de fundos de participação
(NR:GP XXIV RV 2401 AB 2516 pág. 216. BR: 9051 AB
9088 pág. 823.)
[CELEX-nº 32011L0061]

135ª lei federal, através da qual é promulgada a lei alternativa dos gestores de
fundos de investimento – AIFMG- e são alteradas a lei bancária, a lei de
previdência para funcionários de empresas e autônomos, a lei dos fundos de
investimentos 2011, a lei dos fundos de investimentos imobiliários, a lei de
supervisão do mercado financeiro, a lei das autoridades de supervisão de títulos
mobiliários 2007, a lei do mercado de capitais, a lei do imposto de renda 1988, a
lei do imposto na fonte da UE e a lei do imposto de renda da pessoa jurídica 1988,
e é suspensa a lei dos fundos de participação
O Conselho Nacional decidiu:
.
.
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Artigo 3º
Alteração da lei bancária
A lei bancária (BWG), BGBl nº 532/1993, com última alteração pela lei federal
BGBl. I nº 70/2013, é alterada como segue:
1. Art 1º, § º1, linha 14 é suprimido.
2. Ao art. 2º, §3º, linha 6 é acrescentada a seguinte linha 7:
“ 7. AIFM conforme art. 2º, § 1º, letra a até c da diretriz 2011/61/UE, na
medida em que não ultrapasse o âmbito da sua permissão conforme esta
diretiva;”
3. No art. 69, § 1º, é excluída a expressão “da lei do fundo de participações,“.
4. Ao RT. 69a, § 1º, linha 1, antes do ponto e vírgula, são acrescentadas as
seguintes palavras:
¨com exceção de instituições de crédito segundo art 1º, §1º, linha 13, 13a e linha
21¨
5. No art. 70, § 4º, são suprimidas as palavras ¨da lei dos fundos de
participação,¨.
6. Ao art. 105 será acrescido o seguinte § 9º:
¨(9) Na medida em que na presente lei federal se faz referência à Diretiva
2011/61/UE, desde que não haja outra disposição, deverá ser aplicada a Diretiva
2011/61/UE sobre os gestores de fundos de investimento alternativos e para a
alteração das Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e das Portarias (CE) nº
1060/2009 e (UE) nº 1095/2010 ABl. Nº L 174, de 01.07.2011, pág. 1, na versão
da emenda ABl. Nº L 155, de 27.04.2012, pág. 35.¨
7. Ao art. 107 será acrescentado o seguinte § 79:
¨(79) art. 3º, § 3º, linha 7, art. 69, § 4º e art. 105, § 9º, na versão da lei federal
BGBl. I nº 135/2013 entrarão em vigor em 22 de julho de 2013. Art. 69a, § 1º,
linha 1, na versão da lei federal BGBl I nº 135/2013, entrará em vigor em 1º de
janeiro de 2014. Art. 1º, § 1º, linha 14 é revogado em 21 de julho de 2013.¨
.
.
.
Nada mais continha o documento acima que devolvo com esta tradução
digitada em duas laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. Dou fé.
São Paulo, 13 de março de 2014
Emolumentos: R$ 135,00
Recibo n°: 11. 213
Bundesgesetz-135-BB-JK.doc
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Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado
um documento em idioma alemão, do qual, a pedido do interessado, traduzo para
o vernáculo a introdução, no seguinte teor:
Timbre: Diário Oficial para a República da Áustria
Ano 2013
160ª lei federal:

Publicado em 31 de julho de 2013

Parte I

Lei de intervenção e reestruturação bancária, assim como
alteração da lei bancária e da lei das autoridades de
supervisão do mercado financeiro
(NR: GPXXIV RV 2360 AB 2513 pág. 216. BR: AB 9049
AB 9086 pág. 823.)

160ª lei federal, através da qual é promulgada a lei de intervenção e reestruturação
bancária e são alteradas a lei bancária e da lei das autoridades de supervisão do
mercado financeiro

O Conselho Nacional decidiu:
.
.
Artigo 2º
Alteração da lei bancária
A lei bancária – BWG, BGBl. Nº 532/1993, com última alteração pela lei federal
BGBl. I nº 135/2013, é alterada como segue:
1. Após o art. 71, são inseridos os art. 71a e art. 71b, inclusive título:
¨Intervenção precoce
Art.71a. (1) Quando uma instituição financeira à qual se aplica a lei de
intervenção e reestruturação bancária – BIRG, BGBl. I, nº 160/2012 - não cumpre
a Portaria (UE) nº 575/2013 em relação às exigências de capital ou liquidez, ou
ameaça violar tais exigências (necessidade de intervenção precoce), a FMA
deverá ordenar uma ou várias medidas de intervenção precoce conforme art. 71b.
(2) Uma iminente violação está dada quando a situação patrimonial, de
rendimento, liquidez ou de refinanciamento de uma instituição de crédito deteriora
significativamente e, com base na evolução negativa, é justificável a suposição de
que o cumprimento das obrigações da instituição crédito está em risco. É de se
supor uma iminente violação quando:
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1. O rácio de capital total da instituição de crédito segundo art. 92, § 2º, letra c da
Portaria (UE) nº 575/2013 ficar abaixo do valor-limite de 8,625 por cento, ou
2. A quota dos fundos do capital básico segundo art. 92, § 2º, letra a da Portaria
(UE) nº 575/2013 ficar abaixo de 5 por cento,
a não ser que a instituição de crédito possa expor à FMA, de forma crível, que,
em virtude de medidas já tomadas ou implantadas, as medidas de intervenção
precoce citadas no art. 71b, §1º, letras 1 a 7 são desnecessárias.
(3) Também há necessidade de intervenção precoce quando uma instituição de
crédito à qual se aplica o BIRG, ao atingir o gatilho segundo art. 6, § 3º BIRG,
não toma medidas de saneamento ou não atende a uma medida exigida pela FMA
de acordo com art. 9º ou art. 17 BIRG.
(4) Para determinar a necessidade de intervenção precoce, a FMA poderá a
qualquer tempo solicitar uma verificação segundo art. 70, §1º, letra 3 pelo Banco
Nacional da Áustria. Este deverá entregar um pronunciamento pericial a respeito
da existência de fatores conforme § 1º e 2º junto a uma instituição.
(5) Quando o Banco Nacional da Áustria, no âmbito de uma verificação no local
de acordo com art. 70, § 1c, por motivos macroeconômicos constatar a
necessidade de intervenção precoce numa instituição de crédito, deverá comunicar
isso imediatamente à FMA, informando os motivos.
(6) A FMA poderá dispensar a determinação de uma medida de intervenção
precoce segundo § 1º, quando isso, segundo o tipo de necessidade de intervenção
precoce, seria inadequado e o afastamento da necessidade de intervenção precoce
num prazo adequado, estipulado pela FMA, pode ser esperado.
Art. 71b. (1) Segundo esta lei federal, a FMA, sem prejuízo de outras medidas,
poderá determinar as seguintes medidas de intervenção precoce:
1. a implementação de uma ou várias medidas de recuperação do plano de
recuperação elaborado segundo art. 4 BIRG;
2. a elaboração imediata de um plano de recuperação, na medida em que a FMA,
segundo art 5º, § 1º BIRG, tenha desistido da elaboração ou atualização de um
plano de recuperação;
3. a realização de melhorias na gestão de risco ou o fortalecimento da gestão de
risco;
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4. a convocação de uma assembleia geral, sobretudo para a realização de medidas
envolvendo o capital; a FMA também poderá convocar a assembleia geral ela
própria, caso isso seja necessário;
5. numa assembleia geral, a inclusão de itens individuais na ordem do dia ou
sugestão de determinadas decisões;
6. elaboração de um plano de negociações que preveja a reestruturação voluntária
do exigível da instituição de crédito para com seus credores;
7. uma verificação no local pelo Banco Nacional da Áustria com o objetivo de
promover uma avaliação dos bens e das obrigações da instituição.
(2) Adicionalmente às obrigações de prestar informações da instituição de
crédito, em virtude da supervisão segundo art. 70, uma instituição de crédito para
a qual foi constatada uma necessidade de intervenção precoce assume uma
obrigação geral de apresentar informações perante a FMA e o Banco Nacional da
Áustria.
(3) Na medida em que uma instituição de crédito, com base numa subvenção
concedida pela Comissão Europeia, está sujeita a uma obrigação de apresentar
relatório, os respectivos relatórios devem ser apresentados concomitantemente
também à FMA e ao Banco Nacional da Áustria. A FMA poderá incumbir esses
institutos de incluir determinados itens na ordem do dia em reuniões do conselho
fiscal ou de uma de suas comissões. Nesse contexto, poderá dar instruções ao seu
comissário.
2. Ao art. 107 será acrescentado o seguinte § 78:
¨(78) Art. 71a e 71b, na versão da lei federal BGBl I nº 160/2013, entrarão em
vigor em 1º de janeiro de 2014.“
.
.
Nada mais continha o documento acima que devolvo com esta tradução
digitada em três laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. Dou fé.
São Paulo, 13 de março de 2014
Emolumentos: R$ 225,00
Recibo n°: 11. 213
Bundesgesetz-160-BB-JK.doc
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Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado
um documento em idioma alemão, do qual, a pedido do interessado, traduzo para
o vernáculo a introdução, no seguinte teor:
Timbre: Diário Oficial para a República da Áustria
Ano 2013
70ª lei federal:

Publicado em 17 de abril de 2013

Parte I

Lei de adaptação da jurisdição administrativa – Ministério
da Fazenda
(NR: GPXXIV RV 2196 AB 2233 pág. 193. BR: AB 8921
pág. 819.)

70ª lei federal, através da qual são alteradas a lei das autoridades de supervisão do
mercado financeiro, a lei bancária, a lei das bolsas de valores 1989, a lei da moeda
eletrônica 2010, a lei dos serviços de pagamento, a lei dos fundos de
investimentos 2011, a lei dos fundos de investimentos imobiliários, a lei de
supervisão de títulos mobiliários 2007, a lei do mercado de capitais, a lei de
execução para as agências de rating, a lei central de execução para as contrapartes,
a lei das caixas de aposentadoria, a lei de supervisão dos seguros, a lei de ensaios
(jóias) 2000, a lei dos emolumentos 1957, a lei dos jogos de azar, a lei do código
fiscal, a lei que regula as infrações fiscais, a lei de execução das infrações fiscais
EU, a lei do tribunal federal de finanças, a lei de transferência do departamento
federal de aposentadorias e a lei da taxa de radiodifusão (lei de adaptação da
jurisdição administrativa – Ministério da Fazenda)
O Conselho Nacional decidiu:
.
Artigo 2º
Alteração da lei bancária
A lei bancária – BWG, BGBl. Nº 532/1993, com última alteração pela lei federal
BGBl. I nº 119/2012, é alterada como segue:
1. No § 41, inc. 3, a última frase tem a seguinte redação:
¨A informação ao cliente deve conter a observação de que ele ou um outro
envolvido tem o direito de interpor reclamação junto ao Tribunal Federal
Administrativo em virtude de violação de seus direitos. ¨
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2. No § 99b, as palavras “art. 31, § 2º VStG de seis meses¨ são substituídas pelas
palavras ¨art. 31, § 1º VStG¨.
2. Ao art. 107 será acrescentado o seguinte § 77:
¨(77) Art. 41, § 3º e art. 99b na versão da lei federal BGBl I nº 70/2013 entram em
vigor em 1º de janeiro de 2014.¨
.
.
.
Nada mais continha o documento acima que devolvo com esta tradução
digitada em duas laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. Dou fé.
São Paulo, 13 de março de 2014
Emolumentos: R$ 90,00
Recibo n°: 11. 213
Bundesgesetz-70-BB-JK.doc
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Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um
documento em idioma alemão, do qual, a pedido do interessado, traduzo para o
vernáculo a introdução, no seguinte teor:

Timbre: Diário Oficial para a República da Áustria
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ano 2013
184ª lei federal:

Publicado em 07 de agosto de 2013

Parte I

Alteração da lei bancária, da lei das caixas de poupança para a
construção, da lei da bolsa de valores 1989, a lei da moeda
eletrônica 2010, da lei dos conglomerados financeiros, da lei das
autoridades de supervisão do mercado financeiro, da lei da
estabilidade do mercado financeiro, da lei da garantia financeira,
da lei dos fundos de investimentos imobiliários, da lei dos fundos
de investimentos 2011, da lei do mercado de capitais, da lei do
banco nacional 1984, da lei das caixas de poupança, da lei da
estabilidade dos impostos, da lei de supervisão de títulos
mobiliários 2007, da lei do serviço de pagamento, da lei das
caixas de aposentadoria, da lei de previdência para funcionários
de empresas e autônomos e da lei de supervisão de seguros
(NR:GP XXIV RV 2438 AB 2514 pág. 216. BR: 9050 AB 9087
pág. 823.)
[CELEX-nº 32013L0036, 32011L0089]

184ª lei federal, através da qual são alteradas a lei bancária, a lei das caixas
de poupança para a construção, a lei da bolsa de valores 1989, a lei da moeda
eletrônica 2010, a lei dos conglomerados financeiros, a lei das autoridades de
supervisão do mercado financeiro, a lei da estabilidade do mercado
financeiro, a lei da garantia financeira, a lei dos fundos de investimentos
imobiliários, a lei dos fundos de investimentos 2011, a lei do mercado de
capitais, a lei do banco nacional 1984, a lei das caixas de poupança, a lei da
estabilidade dos impostos, a lei de supervisão de títulos mobiliários 2007, a lei
do serviço de pagamento, a lei das caixas de aposentadoria, a lei de
previdência para funcionários de empresas e autônomos e a lei de supervisão
de seguros
O Conselho Nacional deliberou:
...

64

Artigo 2º
Alteração da lei bancária

A lei bancária – BWG, BGBl. nº 532/1993, com última alteração pela lei federal
BGBl. 1 nº 160/2013, é alterada como segue:
No índice, após “Art. 1º. Instituições de crédito e financeiras”, é inserido
1.
o que segue:
“Art. 1ª. Validade da Portaria (UE) nº 575/2013”
2.
No índice o texto do art. 21a ao art. 21h é substituído como segue:
“Art. 21a. Exigências complementares em processos
Art. 21b. Outros poderes da portaria da FMA”
3.

Os Capítulos V e VI do índice, inclusive títulos, são os seguintes:
“Capítulo V: Supervisão macroprudencial

Art. 22.
Art. 22a.
Art. 23.
Art. 23a.
Art. 23b.
Art. 23c.
Art. 23d.
Art. 24.
Art. 24a.

Ameaça à existência e ao sistema
Medidas para a limitação do risco sistêmico
Buffer para preservação do capital
Buffer de capital anticíclico
Instituições globais importantes para o sistema
Instituições importantes para o sistema
Buffer de risco para o sistema
Restrição de distribuição de lucros
Plano de preservação do capital
Capítulo VI: Normas regulamentadoras
1º. Subcapítulo: Liquidez

Art. 25. Liquidez
2º Subcapítulo: Direito societário
Art. 26.
Art. 26a.
Art. 26b.
Art. 27.
Art. 27a.

Títulos obrigatoriamente conversíveis condicionais
Instrumentos sem direito de voto
Confisco de recursos próprios
Normas especiais para cooperativas de crédito
Redes de liquidez (cash poolings)

Art. 28.
Art. 28a.
Art. 28b.
Art. 29.

3º Subcapítulo: Órgãos
Negócios com partes relacionadas
Normas especiais para órgãos de instituições de crédito
Obrigações especiais dos órgãos em caso de créditos
Comissão de nomeação
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4º Subcapítulo: Análise de grupo
Art. 30. Grupo de instituições de crédito
Art. 30a. Coligação de instituições de crédito
Art. 30b. Liberação da aplicação das exigências de liquidez em base
individual
Art. 30c. Liberação da aplicação das exigências de liquidez em base individual
Art. 30d. Supervisão holdings financeiras mistas
4.

O capítulo XIV no índice, inclusive o título, tem o seguinte texto:
“Capítulo XIV: Supervisão

Art. 69. Competência da FMA
Art. 69a. Atribuição dos custos
Art. 69b. Obrigações de publicação da FMA
Art. 70. Poderes de obtenção de informações
Art. 70a. Empresas mistas de hierarquia superior
Art. 71. Auditorias no local
Art. 72. Cooperação das autoridades
Art. 73. Denúncias
Art. 73a. Transmissão eletrônica
Art. 74. Comunicados
Art. 74a. Plataforma de comunicados
Art. 74b. Avaliação de ativos e posições extra-balanço
Art. 75. Registro de créditos
Art. 76. Comissário governamental
Art. 77. Cooperação e processamento de dados
Art. 77a. Tratados internacionais
Art. 77b. Colegiados de supervisão e acordos de cooperação
Art. 77c. Processos de decisão para além de fronteiras nacionais”
5.

No índice, o Capítulo XXIII, inclusive título, é excluído.

6.
No índice, o item “art. 102. e art. 102a. Transformação e confisco de
capital de participação” é excluído.
7.
No índice, o item “Art. 103. a art. 103p. Disposições transitórias” é
substituído pelo seguinte texto:
“Art. 103a a art. 103q. Disposições transitórias”
8.

Após o art. 1º, é inserido o seguinte art. 1a, inclusive título:
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“Validade da Portaria (UE) nº 575/2013
Art. 1a. (1) No sentido dessa lei federal são:
1.
Instituições de crédito CRR: instituições de crédito conforme art. 4º, § 1º,
número 1 da Portaria (UE) nº 575/2013;
corretoras de títulos mobiliários CRR: corretoras de títulos mobiliários
2.
conforme art. 4º, § 1º, número 2 da Portaria (UE) nº 575/2013;
3.
Instituições financeiras CRR: instituições financeiras conforme art. 4º, §
1º, número 26 da Portaria (UE) nº 575/2013.
(2) Sem prejuízo do art. 3º, aplicam-se às instituições de crédito que não são
instituições de crédito CRR as disposições da Portaria (UE) nº 575/2013 e dos
atos jurídicos emitidos com base nestas, de tal maneira como se essas instituições
de crédito fossem instituições de crédito CRR. Quando são aplicadas as
disposições da Portaria (UE) nº 575/2013 a instituições de crédito que não são
instituições de crédito CRR, estas deverão ser tratadas como instituições de
crédito CRR por outras instituições de crédito e no âmbito do próprio grupo de
instituições de crédito.”
Art. 2º, linha 1 tem a seguinte redação:
9.
“1. Administradores:
a)
Aquelas pessoas físicas que, segundo a lei ou os estatutos, estão previstas
para dirigir os negócios, sobretudo, determinar a estratégia, os objetivos e a
política como um todo, assim como para a representação orgânica externa da
instituição de crédito ou financeira;
b)
em cooperativas de crédito, aquelas pessoas físicas incumbidas pela
diretoria, pelo conselho fiscal ou pela assembleia geral da direção dos negócios,
sobretudo, a determinação da estratégia, dos objetivos e da política como um todo,
e indicadas nominalmente como administradores;
para a representação da
cooperativa de crédito – sem prejuízo de uma procuração (art. 48 UGB) ou
procuração ad negotia (art. 54 UGB) – estão autorizados exclusivamente os
administradores; a incumbência como administrador deve ser inscrita no registro
de empresas;
c)
no caso de filiais de instituições de crédito ou financeiras estrangeiras,
aquelas pessoas físicas previstas para a direção dos negócios e para a
representação externa da filial; estas respondem pela observância das disposições
citadas no art. 9º, § 7º por filiais, conforme art. 9 VStG;”
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10.
No art. 2º, são inseridas as seguintes linhas 1a e 1b:
“1ª. Órgão de comando: o órgão ou os órgãos de uma instituição de crédito na
sua função de comando dos negócios e supervisão, nomeados segundo a
legislação nacional de um Estado-membro para estipular a estratégia, os objetivos
e a política como um todo da instituição e controlar e supervisionar as decisões da
administração. Fazem parte do órgão de comando também as pessoas que dirigem
efetivamente os negócios da instituição; quando as normas jurídicas de um
Estado-membro preveem que o órgão de comando abrange vários órgãos
diferentes com funções específicas, as exigências feitas pela Diretiva 2013/36/UE
valem somente para aqueles membros do órgão de comando ao qual as normas
jurídicas do Estado-membro respectivo atribuem os poderes correspondentes;
1b. Alta administração: aquelas pessoas físicas que, numa instituição, realizam
tarefas de liderança ou exercem atividades de liderança, respondendo e estando
obrigadas a prestar contas perante a diretoria pela operação do dia a dia;”
11.
Art. 2º, linhas 2, 3, 5a a 7, 9 a 12, 15, 16, 23 a 25b, 30 a 32, 34, 36, 37, 48,
53, 56 a 57e, 60 a 70 e 76 são excluídos.
12.
Art. 2º, linhas 22, 26 a 28 e 41 a 45 tem a seguinte redação:
“22. Não-banco: todo aquele que não é nem instituição de crédito nem uma
instituição de crédito CRR autorizada num Estado-membro ou país terceiro,
incluindo suas filiais;
Abordagem interna: abordagem ou modelo regulamentado nos art. 143, §
26.
1º, 221, 225, 312, § 2º, 283, 363 e 259, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013 e cuja
aplicação por parte de uma instituição de crédito pressupõe uma autorização;
27.
Risco de endividamento excessivo: risco oriundo de um endividamento
factual ou possível de uma instituição de crédito para a sua estabilidade e que
exige correções não previstas de seu plano de negócios, incluindo a alienação de
posições do ativo em virtude de uma situação de emergência, o que poderia
acarretar prejuízos ou ajustes de avaliação das posições restantes do ativo;
28.
Risco do modelo: possível prejuízo oriundo das consequências de
decisões baseadas nos resultados de abordagens internas e se devem a erros no
desenvolvimento, na implementação ou aplicação de tais abordagens;
41.
risco sistêmico: risco de uma perturbação no sistema financeiro como um
todo ou de partes do sistema financeiro que pode acarretar graves efeitos
negativos no sistema financeiro e na economia real;
subsidiária importante: empresa que possui um total do balanço de 5%,
42.
medido pelo grupo de instituições de crédito, e é classificada pela FMA como
importante com base nos critérios tamanho, estrutura de negócios, círculo de
clientes, tipo de negócios, área de atividade local, instituições subordinadas e seu
significado importante para o setor financeiro austríaco, considerando razões de
estabilidade do mercado financeiro; a classificação de uma instituição de crédito
como subsidiária importante para os fins do art. 13 da Portaria (UE) nº 575/2013
deve ser estabelecida pela FMA através de aviso.
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Quando uma instituição de crédito é classificada como instituição de crédito
importante, a FMA deverá transmitir uma via do aviso à autoridade competente da
instituição de crédito-mãe da UE ou da companhia financeira-mãe da EU
hierarquicamente superior;
43.
exigência de buffer de capital para Instituições Importantes para o Sistema:
a exigência de buffer de capital a ser aplicada por Instituições Importantes para o
Sistema para o cálculo do buffer de capital individual ou consolidado,
determinado conforme art. 23c, § 5º;
44.
exigência de buffer de capital para Instituições Globais Importantes para o
Sistema: a exigência de buffer de capital a ser aplicada por Instituições Globais
Importantes para o Sistema para o cálculo do buffer de capital consolidado,
determinada conforme art. 23b, § 6º;
44a. exigência de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico: exigência
de buffer de capital, determinado conforme art. 23a, § 1º;
44b. exigência de buffer de capital para o buffer de risco do sistema: exigência
de buffer de capital, determinado conforme art. 23d, § 1º;
exigência de buffer de capital combinado: soma da exigência de buffer de
45.
capital para o observância do buffer de preservação do capital e, se for o caso, da
exigência de buffer de capital para a observância do buffer de capital anticíclico,
do buffer para o risco do sistema e da exigência de buffer de capital para
Instituições Importantes para o Sistema ou Instituições Globais Importantes para o
Sistema, considerando art. 23b, §§ 7º a 9º e art. 23c, § 8º;”
13.
No art. 3º, § 1º, na frase introdutória, a expressão “As disposições da
presente lei federal não se aplicam a” é substituída pela expressão “As
disposições da presente lei federal e da Portaria (UE) nº 575/2013 não se aplicam
a”.
14.
Art. 3º, § 1º, linha 2 tem a seguinte redação:
“2. Contrapartes Centrais (CCP), conforme art. 2º, linha 1 da Portaria (UE) nº
648/2012, na medida em que exercem as atividades que lhes são permitidas
conforme art. 14 e 15 da Portaria (UE) nº 648/2012;”
15.
Art. 3º, § 1º, linha 4 tem a seguinte redação:
“4. Pessoas jurídicas regionais, na medida em que concedam créditos ou
empréstimos com natureza de incentivo, com base em autorização por lei federal
ou estadual, ou processem créditos ou empréstimos para pessoas jurídicas
regionais;”
16.
Art. 3º, § 1º, linha 6 tem a seguinte redação:
“6. Empresas que são agências de fomento que não captam valores do público e
processam o financiamento subsidiado mediante operação do negócio de
financiamento de capital, ou do negócio de garantia ou a concessão de créditos e
empréstimos (negócio de crédito) para pessoas jurídicas regionais e
a) nas quais pessoas jurídicas regionais ou pessoas jurídicas do direito
público detêm uma participação de, no mínimo, 20 por cento,
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b)
nas quais, além de pessoas jurídicas do direito público, somente
instituições de crédito e seguradoras detêm participação e
c)
em cujo órgão de supervisão, de acordo com a participação das pessoas
jurídicas do direito público, são nomeadas pessoas, indicadas pelas pessoas
jurídicas do direito público;”
17.
Art. 3º, § 1º, linha 7 tem a seguinte redação:
“7. a Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft com relação a negócios
jurídicos no âmbito do incentivo à exportação, conforme a lei de incentivo à
exportação 1981 e lei de incentivo ao financiamento da exportação 1981, com
vistas à Portaria (UE) nº 574/2013 e art. 39, §§ 3º e 4º;”
18.
Art. 3º, § 1º, linhas 9 e 10 têm a seguinte redação:
“9. a operação do negócio de câmbio (art. 1º, § 1º, linha 22), com vistas aos art.
31 a 34, art. 36, 37 e 39a, art. 42 a 65, desde que não seja necessária a participação
na elaboração do balanço do grupo de sociedades da instituição de crédito
hierarquicamente superior, art. 1º, § 3º, art. 5º, § 1º, linhas 5, 12 e 13, art. 27a a
28b, art. 30, art. 39, §§ 3º e 4º, e Parte 2 até 8 e Parte 1, Título II da Portaria (UE)
nº 575/2013, desde que se trate de uma instituição de crédito hierarquicamente
superior, art. 66 a 68, art. 73, § 1º, linha 1, art. 74 a 76, art. 78, §§ 1º a 7º, do
Capítulo XIX;
10. instituições de crédito conforme art. 5º, linha 3 KStG 1988, com vistas aos
art. 39a e 74, e art. 99 a 101, art. 394 e 415, Parte 3, Título III e Parte 8 da Portaria
(UE) nº 575/2013;”
19.
No art. 3º, § 1º, é incluída a seguinte linha 11:
“11. empresas que são agências de fomento, não captam valores do público e
operam exclusivamente o negócio do financiamento de capital, o negócio de
garantia ou a concessão de créditos e empréstimos (negócio de crédito) para
concessão e administração de incentivos por parte de pessoas jurídicas regionais
ou instituições da União Europeia, e desde que não estejam já enquadradas pelo
art. 3º, § 1º, linha 6, de acordo com as letras a e b;
a)
nessas empresas detêm participação exclusivamente pessoas jurídicas do
direito público, instituições de crédito ou seguradoras;
b)
a tais empresas aplicam-se as seguintes disposições da presente lei federal:
art. 5º, § 1º, linhas 1 a 4a e linhas 6 a 14, art. 38 a 39b, art. 40 a 42, art. 65, art. 69
a 73a e art. 98 a 99e.”
20.
No art. 3º, § 2º o grupo de palavras da introdução “As disposições do art.
25, §§ 3º a 14 e art. 74, § 3º, linha 3 não se aplicam a” é substituído pelo grupo de
palavras da introdução “As disposições da Parte 6 da Portaria (UE) nº 575/2013,
os art. 25, 27a, 39, §§ 3º e 4º e art. 74, § 6º, linha 3, letra a, aliados ao art. 74, § 1º
não se aplicam a”.
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21.

Art. 3º, § 2º, linha 7 é suprimido.

22.
Após o art. 3º, § 2º é inserido o seguinte § 2ª:
“(2a) As disposições do art. 99 a 101, arts. 394 a 415 e da Parte 6 e 7 da Portaria
(UE) nº 575/2013, os arts. 25, 27a, 39, §§ 3º e 4º e art. 74, § 6º, linha 3, letra a,
aliados ao art. 74, § 1º, não se aplicam a instituições de crédito que, com base em
seus Estatutos, praticam preponderantemente o negócio de factoring.”
23.
Art. 3º, § 3º tem a seguinte redação:
“(2) As disposições da lei federal e da Portaria (UE) nº 575/2013 não se aplicam
às seguintes empresas na medida em que praticam negócios citados no art. 1º,
§ 1º, que fazem parte dos negócios que lhes são próprios:
1. empresas do seguro contratual, com exceção do art. 31, § 2º, art. 38, § 4º, art.
41, §§ 1º a 4º, 6º e 7º e art. 75;
2. caixas de pensão segundo a lei de caixas de pensão;
3. empresas reconhecidas como associações de construção civil de utilidade
pública;
4. instituições de seguro social;
5. empresas que operam no negócio de penhores;
6. corretoras reconhecidas de títulos mobiliários de países terceiros conforme art.
4º, § 1º, número 25 da Portaria (UE) nº 575/2013, empresas locais conforme art.
4º, § 1º, número 4 da Portaria (UE) n 575/2013 e empresas com sede num país
terceiro conforme art. 15, § 1º, linhas 3, 4 e 6 da lei da bolsa de valores 1989, cada
qual com vistas a negócios conforme art. 1º, § 1º, linha 7, letras b a f e linha 7ª,
que praticam comercialmente no âmbito de sua filiação a uma bolsa de valores,
desde que, no país, se limitem exclusivamente a uma execução comercial dos
negócios abrangidos pela licença como membro da bolsa;
7.
AIFM conforme art. 2º, § 1º, letras a a c da Diretiva 2011/61/EU, desde
que não ultrapassem o escopo de sua licença conforme essa Diretiva;”
24.
Art. 3º, § 4a tem a seguinte redação:
“(4a) Para instituições de crédito autorizadas a praticar o negócio de fundos
imobiliários conforme art. 1º, § 1º, linha 13a, vale que
1.
os arts. 22 a 24a, 39a, assim como art. 57, § 5º e as Partes 3, 5 e 8 da
Portaria (UE) nº 575/2013 não se aplicam;
2.
os recursos próprios, independentemente da exigência de recursos
próprios, em nenhum tempo poderão cair abaixo do valor a ser apurado conforme
art. 9º, § 5º, linha 1 WAG 2007.”
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25.
Art. 3º, § 5º tem a seguinte redação:
“(5) Na medida em que a atividade comercial exclusiva consiste numa sociedade
especial de titularização na emissão de obrigações, na contratação de créditos, na
celebração de negócios de garantia, assim como na celebração de negócios
secundários relacionados a essa atividade comercial, para adquirir créditos
conforme art. 5º, número 1 da Portaria (UE) nº 575/2013 de um emissor ou
assumir riscos relacionados a tais créditos, essa atividade comercial não representa
um negócio bancário; contudo, com vistas a créditos conforme art. 5º, número 1
da Portaria (UE) nº 575/2013, cujo emissor é uma instituição de crédito, a
sociedade especial de titularização deverá observar o art. 38 da mesma forma
como a instituição de crédito atuando como emissor e a instituição de crédito à
qual é outorgada a administração dos créditos.”
25a. Art. 3º, § 6º tem a seguinte redação:
“(6) Não se aplicam art. 1a, § 2º e arts. 23 a 24a a instituições de crédito que, com
base em seus Estatutos, emitem exclusivamente obrigações fiduciariamente por
conta de outras instituições de crédito, sendo que a instituição de crédito emissora
somente arca com o risco de gestão.”
Art. 3º, § 7º tem a seguinte redação:
26.
“(7) Para instituições de crédito autorizadas à operação do negócio de caixas de
previdência empresarial, vale que:
a)
art. 5º, § 1º, linha 5 deve ser aplicado de maneira que, em lugar de 5
milhões de euros de capital inicial, ficarão 1,5 milhão de euros;
b)
art. 69a, § 2º deve ser aplicado de maneira que, no cálculo do número de
custos, a exigência de recursos próprios lançada nas demonstrações trimestrais
conforme art. 39 BMSVG para o último trimestre anterior de um ano civil deve
ser incluída conforme art. 20 BMSVG;
c)
art. 1º, § 3º, arts. 22 a 24a, art. 39a, art. 57, § 5º, art. 74, § 1º, aliados ao §
6º, linha 3, letra a e arts. 84 a 86, assim como Parte 3, 5 e 8 da Portaria (UE) nº
575/2013 não se aplicam, assim como Parte 4 da Portaria (UE) nº 575/2013 não se
aplicam ao ativo da comunidade de investimento;
d)
independentemente das exigências de recursos próprios conforme letra a e
art. 20 BMSVG, os recursos próprios da caixa de BV, em nenhum tempo podem
cair abaixo do valor a ser apurado conforme art. 9º, § 5º, linha 1 WAG 2007,
sendo que para a apuração das despesas operacionais deve ser usado o Anexo 1 ao
art. 40 BMSVG, formulário B, posição B.2;
e)
art. 5º, § 1º, linha 9a, art. 28a, § 5º, linha 5, art. 29 e art. 42, § 6º devem ser
aplicados de maneira que por ocasião da apuração do total do balanço o
patrimônio atribuído à comunidade de investimento não deve ser computado.”
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26a. Ao art. 3º é acrescentado o seguinte § 10:
“(10) Para instituições de crédito que não são instituições de crédito CRR, com
vistas ao recebimento de valores oriundos de negócio fiduciário conforme art.
109a do Código Notarial (NotO), RGBl. Nº 75/1871, à prática do negócio de giro
relacionado a estes, assim como ao lançamento desses valores, não se aplicam
Parte 3, 4, 6 e 7 da Portaria (UE) nº 575/2013, bem como arts. 22 a 24a.”
27.
Após art. 4º, § 3º, linha 5, é inserida a seguinte linha 5a:
“5a. desde que não existam participações qualificadas conforme linha 5, a
identidade e o valor da participação dos vinte maiores acionistas ou sócios e a
indicação da estrutura do grupo de empresas, desde que esses proprietários façam
parte de um grupo de empresas;”
28.
Art. 4º, § 5º, linhas 1 a 3 têm a seguinte redação:
“1. uma subsidiária de uma instituição de crédito autorizada em outro Estadomembro conforme art. 4º, § 1º, número 1 da Portaria (UE) nº 575/2013, de uma
sociedade de administração patrimonial conforme art. 2º, § 1º, letra b da Diretiva
2009/65/CE (“sociedade gestora OGAW”), de uma corretora de valores
mobiliários, de uma instituição de moeda eletrônica, de uma instituição de
pagamento ou de uma seguradora tenha apresentado o requerimento conforme §
3º;
2. uma subsidiária de uma subsidiária de um instituição de crédito autorizada em
outro Estado-membro conforme art. 4º, § 1º, número 1 da Portaria (UE) nº
575/2013, de uma sociedade gestora OGAW, de uma corretora de valores
mobiliários, de uma instituição de moeda eletrônica, de uma instituição de
pagamento ou de uma seguradora tenha apresentado o requerimento conforme §
3º;
3.
uma instituição de crédito controlada pela mesma pessoa física ou jurídica
como uma instituição de crédito autorizada em outro Estado-membro conforme
art. 4º, § 1º, número 1 da Portaria (UE) nº 575/2013, uma sociedade de
administração patrimonial (¨sociedade gestora OGAW¨), uma corretora de valores
mobiliários, de uma instituição de moeda eletrônica, de uma instituição de
pagamento ou de uma seguradora tenha apresentado o requerimento conforme §
3º.”
29.
Art. 5º, § 1º, linha 7 tem a seguinte redação:
“7. os diretores disponham de situação econômica ordenada e não existam fatos a
partir dos quais resultem dúvidas quando à sua confiabilidade, sinceridade e
imparcialidade pessoal para a operação dos negócios conforme art. 1º, § 1º; por
ocasião da verificação da confiabilidade, a FMA também deverá consultar o
banco de dados instalado pela EBA, conforme art. 69, § 1º da Diretiva
2013/36/UE; havendo tais fatos, a concessão somente poderá ser conferida
quando a improcedência das dúvidas tiver sido certificada;”
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30.
No art. 5º é inserida a seguinte linha 9a:
“9a. os diretores despendem tempo suficiente para o cumprimento de suas tarefas
na instituição de crédito; no contexto, um diretor, em caso do exercício de várias
atividades em função de administrador ou como membro de um conselho de
administração, deverá considerar as circunstâncias no caso isolado e a maneira, o
escopo e a complexidade dos negócios da instituição de crédito; diretores de
instituições de crédito de qualquer forma jurídica cujo total do balanço excede a
um bilhão de euros ou que emitiram títulos mobiliários transferíveis autorizados
para negociação num mercado regulamentado conforme art. 1º, § 2º da lei das
bolsas de valores 1989, poderão exercer apenas uma atividade no total em função
gerencial, assim como, adicionalmente, duas atividades como membro de um
conselho de administração; para o cálculo do número das atividades valem várias
atividades em função de administração e como membro de um conselho fiscal
a)
no âmbito de um mesmo grupo composto de uma instituição-mãe da UE
cujas subsidiárias e subsidiárias próprias ou outras empresas pertencentes ao
mesmo grupo de instituições de crédito, desde que todas as supracitadas estejam
incluídas na supervisão em base consolidada ou sujeitas a uma supervisão
conforme art. 6º, § 1º FKG;
b)
no caso de membros do mesmo sistema de segurança relacionado a
instituições conforme art. 113, § 7º da Portaria (UE) nº 575/2013; ou
c)
no caso de empresas nas quais a instituição de crédito detém uma
participação qualificada conforme art. 4º, § 1º, nº 36 da Portaria (UE) nº 575/2013
como apenas uma atividade. Atividades em função gerencial ou como membro de
um conselho de administração em organizações que não perseguem
preponderantemente objetivos econômicos, não deverão ser incluídas no cálculo.
Por requerimento, a FMA poderá autorizar uma ultrapassagem da limitação de
uma atividade como membro de um conselho de administração. A FMA deverá
informar a EBA regularmente sobre tais autorizações;”
31.

Art. 5º, § 4º é suprimido.

32.
Art. 6º, § 2º, linha 2 tem a seguinte redação:
“2. a instituição de crédito não cumpre as exigências da supervisão conforme
Parte 3, 4 e 6 da Portaria (UE) nº 575/2013 ou conforme art. 70, § 4b ou 4d, ou
não cumpre suas obrigações perante seus credores;”
33.
Art. 8º tem a seguinte redação:
“Art. 8º. A FMA deverá comunicar à Autoridade Europeia de Supervisão
Bancária – EBA (Portaria (EUE) nº 1093/2010 sobre a constituição de uma
Autoridade Europeia de Supervisão Bancária (Autoridade Europeia de Supervisão
Bancária), sobre a alteração da Deliberação nº 716/2009/CE e sobre o
cancelamento da Deliberação 2009/78/E da Comissão, ABl. nº L 331 de
15.12.2010 pág. 12):
1.
2.

os pré-requisitos da concessão conforme art. 5º;
toda outorga de concessão conforme art. 4º e
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3.
toda cassação de concessão conforme art. 6º, com indicação dos motivos.
Autorizações de filiais conferidas a instituições de crédito com sede num país
terceiro deverão ser imediatamente comunicadas pela FMA à Comissão Europeia,
à EBA e à Comissão Bancária Europeia (EBC).”
Art. 9º, § 1º tem a seguinte redação:
34.
“(1) As atividades relacionadas no Anexo I da Diretiva 2013/36/UE, de acordo
com os arts. 2º a 8º, poderão ser exercidas por uma instituição de crédito CRR
autorizada num Estado-membro que tem sua sede no Estado-membro respectivo,
na Áustria através de um filial ou através de transações de prestação de serviços
livres, desde que sua autorização a habilite para tanto.”
35.
Ao art. 9º, § 2º é acrescentada a seguinte frase:
“Quando uma instituição de crédito com sede principal num outro Estado-membro
constituiu várias filiais na Áustria conforme art 4º, § 1º, número 17 da Portaria
(UE) nº 575/2013, estas são consideradas como uma única filial.”
36.
No art. 9º, § 3º, linha 1 o grupo de palavras “conforme art. 74” é
substituído pelo grupo de palavras “conforme art. 74 e 74a”.
37.
No art. 9º, § 6º o grupo de palavras “Anexo I da Diretiva 2006/48/CE” é
substituído pelo grupo de palavras “Anexo I da Diretiva 2013/36/UE”.
38.
No art. 9º, § 7º tem a seguinte redação:
“(7) Instituições de crédito conforme art. 1º que exercem atividades na Áustria
através de um filial deverão observar os arts. 25, 27a, 31 a 41, 44, §§ 3º a 6º, 60 a
63, 65, § 3a, 66 a 68, 74 a 75, 93, § 8º e 8a, 94 e 95, §§ 3º e 4º, assim como, de
acordo com o objeto de seus negócios, os art. 36, 38 a 59, 61 a 66 e 69 a 71 WAG
2007, os art. 4º e 26 a 48 ZaDiG e as demais leis federais e Portarias da UE
citadas no art. 69, assim como as Portarias e avisos emitidos com base nas normas
supracitadas.”
39. No art. 9º, após § 7º, é inserido o seguinte § 7a:
“(7a) A FMA pode exigir que cada instituição de crédito conforme § 1º com uma
filial na Áustria conforme art. 4º, § 1º, número 17 da Portaria (UE) nº 575/2013 faça
relatórios a intervalos regulares sobre suas atividades na Áustria. Esses relatórios
somente poderão ser solicitados para fins estatísticos ou para fins de informação ou
supervisão. A FMA poderá exigir das instituições de crédito sobretudo aquelas
informações para que possa avaliar se, no caso da filial, se trata de uma filial importante
conforme art. 18.”
40. No art. 9º, § 8º, após o grupo de palavras “leis federais citadas”, é inserido o grupo
de palavras “e Portarias UE”.
41. Art. 10, § 4º, linha 1 tem a seguinte redação:
“1. O montante e a composição dos recursos próprios e o total das exigências de
recursos próprios conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013, assim como o rácio de
capital da instituição de crédito;”
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42. No art. 10, § 4º, linha 2, o ponto ao final é substituído por um ponto e vírgula e são
acrescentadas as seguintes linhas 3 a 8:
“3. informar todos os dados sobre a diretoria, administração e situações de propriedade
da instituição de crédito referentes à garantia da estabilidade do sistema financeiro, à
supervisão e à verificação dos pré-requisitos da autorização;
4. comunicar todas as informações apropriadas para facilitar o controle de instituições de
crédito, sobretudo com relação à liquidez, solvência, proteção dos depósitos, créditos de
grande porte, prestação de contas, auditoria interna e outros fatores que podem ter
conseqüências para o risco sistêmico originado da instituição de crédito;
5. comunicar imediatamente todas as informações e conhecimentos para o controle da
liquidez em consonância com Parte 6 da Portaria (UE) nº 575/2013 e Título VII, Capítulo
3º da Diretiva 2013/36/UE com relação às atividades exercidas pela instituição de crédito
através da filial, desde que tais informações sejam úteis para a segurança dos valores
confiados à instituição de crédito, à proteção de depositantes ou investidores no Estadomembro hospedeiro ou para a estabilidade do sistema financeiro do Estado-membro
hospedeiro, assim como
6. informar imediatamente todos os dados importantes acerca de dificuldades de liquidez
ocorridas ou que provavelmente venham a ocorrer e detalhes sobre o planejamento e a
aplicação de um plano de recuperação;
7. após verificações de filiais realizadas no local pela própria FMA, nas quais a Áustria é
o Estado-membro hospedeiro, comunicar informações e conhecimentos obtidos úteis para
a avaliação de risco da instituição de crédito ou a avaliação da estabilidade do sistema
financeiro no Estado-membro de origem, e
8. informar imediatamente sobre uma cassação da concessão de uma instituição de
crédito austríaca atuando nesse Estado-membro.”
43. Ao art. 10, § 4º é acrescentada a seguinte parte final:
“A FMA deverá comunicar ainda às autoridades competentes do Estado-membro
hospedeiro como as informações e conhecimentos transmitidos pelas autoridades
competentes segundo art. 50, §§ 1º a 3º da Diretiva 2013/36/EU foram levadas em
consideração e que medidas foram tomadas com base nos dados disponibilizados. A
pedido, também deverão ser transmitidas explicações correspondentes. Quando a FMA
rejeita as medidas tomadas pelas autoridades competentes do Estado-membro hospedeiro
conforme art. 50 da Diretiva 2013/36/UE, de acordo com art. 19 da Portaria (UE) nº
1093/2010, poderá incumbir a EBA do assunto.”
44. No art. 10, § 5º, a referência “§ 4º, linha 2” é substituída pela referência “§ 4º,
linhas 2 a 6”.
45. No art. 10, § 6º, o grupo de palavras “Anexo I da Diretiva 2006/48/CE” é
substituído pelo grupo de palavras “Anexo I da Diretiva 2013/36/UE”.
46. No art. 11, § 1º, primeira frase o grupo de palavras “números 2 a 14 do Anexo I à
Diretiva 2006/48/CE” é substituído pelo grupo de palavras “números 2 a 14 do Anexo I
à Diretiva 2013/36/UE” e o grupo de palavras “instituição financeira conforme art. 4º,
número 5 da Diretiva 2006/48/CE” é substituído pela expressão “instituição de crédito
CRR”.
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47. No art. 11, § 1º, linha 1, o grupo de palavras “instituição de crédito conforme art. 4º,
número 1 da Diretiva 2006/48/CE” é substituído pela expressão “instituição de crédito
CRR”.
48. Art. 11, § 1º, linha 5 tem a seguinte redação:
“5. a filial está incluída na supervisão imposta à empresa-mãe em base consolidada
segundo as regulamentações da Diretiva 2013/36/UE e da Portaria (UE) nº 575/2013,
sobretudo, com vistas à apuração da exigência mínima de recursos próprios conforme art.
92 da Portaria (UE) nº 575/2013, ao controle dos créditos de grande porte e à limitação
das participações.”
49. No art. 11, § 2º, linha 1 o grupo de palavras “instituições de crédito conforme art. 4º,
número 1 da Diretiva 2006/48/CE” é substituído pela expressão “instituições de crédito
CRR”.
50. No art. 11, § 4º, o grupo de palavras “números 2 a 14 do Anexo I à Diretiva 2006/48
CE” é substituído pelo grupo de palavras “números 2 a 14 do Anexo I à Diretiva
2013/36/UE”.
51. No art. 11, § 5º, linha 1 o grupo de palavras “74, 75” é substituído pelo grupo de
palavras “74 a 75”.
52. No art. 11, § 6º, parte final, após o grupo de palavras “de acordo com a atividade
comercial exercida” é inserido o grupo de palavras “as disposições da Portaria (UE) nº
575/2013”.
53. No art. 13, § 1º o grupo de palavras “números 2 a 14 do Anexo I à Diretiva
2006/48/CE” é substituído pelo grupo de palavras “números 2 a 14 do Anexo I à
Diretiva 2013/36/EU” e o grupo de palavras “instituição financeira no sentido do art. 4º,
número 5 da Diretiva 2006/48/CE” pela expressão “instituição financeira CRR”.
54. No art. 13, § 2º, linha 3 o grupo de palavras “instituição de crédito no sentido do art.
4º, número 1 da Diretiva 2006/48/CE” é substituído pela expressão “instituição de
crédito CRR”.
55. Art. 13, § 2º, linha 5 tem a seguinte redação:
“5. a empresa-neta está incluída na supervisão imposta à instituição de crédito
hierarquicamente superior em base consolidada, segundo as regulamentações da Diretiva
2013/36/UE e da Portaria (UE) nº 575/2013, sobretudo com vistas ao coeficiente de
solvência, ao controle dos créditos de grande porte e à limitação das participações.
56. No art. 13, § 4º, linha 1 o grupo de palavras “74, 75” é substituído pelo grupo de
palavras “art. 74 a 75”.
57. No art. 13, § 4º, parte final e § 5º, parte final, após o grupo de palavras “leis
federais citadas” é inserido o grupo de palavras “e portarias”.
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58. Art. 15, § 1º tem a seguinte redação:
“(1) Quando uma instituição de crédito que exerce suas atividades na Áustria através de
uma filial conforme art. 4º, § 1º, número 17 da Portaria (UE) nº 575/2013 ou através de
transações de prestação de serviços livres viola disposições da Portaria (UE) nº 575/2013,
dos arts. 25, 27a, 31 a 41, 44, §§ 3º a 6º, 60 a 63, 65, § 3a, 66 a 68, 74 a 75, 93, §§ 8º e 8a,
94 e 95, §§ 3º e 4º, ou das demais leis federais e portarias citadas no art. 69, ou de
portarias e avisos emitidos com base nas normas supracitadas, a FMA, sem prejuízo da
aplicação dos arts. 96 a 98 e 99, linha 7, deverá imediatamente dar conhecimento disso às
autoridades competentes
do Estado-membro de origem e solicitar que sejam
estabelecidas imediatamente medidas apropriadas para que a instituição de crédito
envolvida encerre a situação ilegal ou tome medidas para reagir ao risco de uma violação
de direito.”
59. No art. 15, após § 1º, é inserido o seguinte § 1a:
“(1a) Quando, na opinião da FMA, a autoridade competente do Estado-membro de
origem não cumpriu ou não cumprirá suas obrigações conforme § 1º, poderá incumbir a
EBA do assunto conforme art. 19 da Portaria (UE) 1093/2010.”
60. Art. 15, § 3º tem a seguinte redação:
“(3) Em caso de perigo iminente para o cumprimento das obrigações da instituição de
crédito conforme § 1º perante seus credores, sobretudo para a segurança dos bens que lhe
foram confiados, a proteção dos interesses comuns dos depositantes ou investidores, em
caso de risco sistêmico, risco de acervo ou sistema, ou para garantia da estabilidade do
sistema financeiro austríaco, desde que as autoridades competentes do Estado-membro de
origem ainda não tenham tomado medidas ou estipulado medidas de recuperação
conforme art. 2º da Diretiva 2001/24/CE sobre a recuperação e liquidação de instituições
de crédito, ABl. nº L 125 de 05.05.2001, pág. 15, para evitar esse perigo, a FMA poderá
determinar medidas por tempo determinado segundo § 2º, linhas 1 e 2 através de aviso,
com informação simultânea às autoridades competentes no Estado-membro de origem, à
Comissão Europeia e à EBA, que deixarão de vigir, o mais tardar, 18 meses do início de
sua eficácia. As medidas cautelares
1. não poderão conter tratamento discriminatório ou restritivo com base na autorização
da instituição de crédito num outro Estado-membro;
2. deverão ser adequadamente proporcionais conforme o objetivo pretendido na frase 1
do § 3º;
3. não poderão acarretar um favorecimento dos credores da instituição de crédito na
Áustria em relação aos credores em outros Estados-membros;
4. perderão sua validade assim que as autoridades competentes ou tribunais do Estadomembro de origem tomem medidas de recuperação conforme art. 2º da Diretiva
2001/24/CE.
A FMA deverá encerrar as medidas cautelares quando estas, na sua opinião, estiverem
superadas, a não ser que percam sua validade de qualquer maneira segundo linha 4.”
61. Art. 15, § 5º tem a seguinte redação:
“(5) Após comunicação prévia à própria FMA ou através de seus encarregados, as
autoridades competentes do Estado-membro de origem poderão realizar as verificações
necessárias junto à filial para o controle da filial conforme normas da supervisão bancária
conforme art. 52 da Diretiva 2013/36/UE e art. 37, § 2º da Diretiva 2005/60/CE para
impedir o uso do sistema financeiro para fins da lavagem de dinheiro e do financiamento
do terrorismo, ABl. nº L 309 de 25.11.2005, pág. 15, com última alteração pela Diretiva
2010/78/CE, ABl. nº L 331 de 15.12.2010, pág. 120.
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A FMA poderá realizar essas verificações, assim como aquelas necessárias segundo § 1º,
também ela própria de acordo com um dos procedimentos citados no art. 70, § 1º, linhas 1
a 3. Quando a autoridade competente no Estado-membro de origem transmite à FMA
informações e conhecimentos obtidos numa verificação conforme art. 52 da Diretiva
2013/36/UE e art. 37, § 2º da Diretiva 2005/60/CE, isso é levado em consideração pela
FMA por ocasião da determinação do seu programa de verificação de supervisão bancária
(art. 69, § 2º) e também é levado em consideração o objetivo da garantia da estabilidade
do sistema financeiro no Estado-membro de origem.”
62. Ao art. 15 são acrescentados os seguintes §§ 6º a 8º:
“(6) Após informação prévia das autoridades competentes do Estado-membro de origem,
a FMA está autorizada a verificar as atividades exercidas por filiais das instituições de
crédito na Áustria, conforme art. 4º, § 1º, número 17 da Portaria (UE) nº 575/2013, desde
que isso se preste à estabilidade do sistema financeiro austríaco. Após a verificação, a
FMA deverá transmitir as informações e os conhecimentos obtidos que são importantes
para a avaliação de risco da instituição de crédito ou a avaliação da estabilidade do
sistema financeiro austríaco.
(7) A FMA deverá transmitir às autoridades competentes no Estado-membro de origem
todos os dados sobre a diretoria, administração e situação de propriedade da instituição de
crédito referentes à garantia da estabilidade do sistema financeiro, ao controle e à
verificação dos pré-requisitos de autorização, assim como todas as informações aptas a
facilitar o controle das instituições de crédito, sobretudo com relação a liquidez,
solvência, proteção de depósitos, créditos de grande porte, prestação de contas, auditoria
interna e a outros fatores que poderiam influir sobre o risco sistêmico oriundo de
instituições de crédito.
(8) A FMA poderá solicitar informações junto às autoridades competentes no Estadomembro de origem sobre como as informações e os conhecimentos disponibilizados por
ela foram levados em consideração e quais medidas já foram tomadas com base nos
dados disponibilizados, sendo que também poderá exigir explicações complementares.
Quando a FMA, também após obter explicações complementares, chegar à conclusão de
que as autoridades competentes do Estado-membro de origem não tomaram medidas
suficientes, após comunicação às autoridades competentes no Estado-membro de origem
e à própria EBA, poderá tomar medidas adequadas ela própria, a fim de impedir outras
irregularidades, protegendo, assim, os interesses dos depositantes ou investidores, e
garantindo a estabilidade do sistema financeiro austríaco.”
63. Art. 16, § 1º tem a seguinte redação:
“(1) Quando uma instituição de crédito austríaca que exerce suas atividades num Estadomembro por uma filial ou através de transações de prestação de serviços livres viola as
normas nacionais, a FMA, após comunicação por parte das autoridades competentes do
Estado-membro hospedeiro, deverá estabelecer medidas adequadas conforme art. 70, § 4º,
a fim de restabelecer o estado em consonância com as leis no Estado-membro hospedeiro.
À autoridade competente do Estado-membro hospedeiro deverá ser dada ciência das
medidas tomadas imediatamente, por escrito.”
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64. Art. 17, § 1º tem a seguinte redação:
“(1) Quando uma instituição financeira que exerce suas atividades na Áustria através de
uma filial ou de transações de prestação de serviços livres viola disposições da Portaria
(UE) nº 575/2013, arts. 34 a 41, 44, §§ 3º a 6º, 60 a 63, 74 a 75 e 94, ou das demais leis
federais e portarias citadas no art. 69, ou portarias e avisos emitidos com base nas normas
supracitadas, ou quando há considerável risco de uma tal violação, a FMA, sem prejuízo
da aplicação dos art. 96 e 99, deverá informar imediatamente as autoridades competentes
do Estado-membro de origem e solicitar as autoridades competentes do Estado-membro
de origem que estabeleçam imediatamente medidas adequadas para que a instituição de
crédito envolvida encerre a situação ilegal ou tome ações corretivas contra o risco de uma
violação de direito.”
65. No art. 17, após § 1º, é inserido o seguinte § 1a:
“(1a) Quando, na opinião da FMA, a autoridade competente no Estado-membro de
origem não cumpriu ou não cumprirá suas obrigações conforme § 1º, então conforme art.
19 da Portaria (UE) nº 575/2013, poderá incumbir a EBA do assunto.”
66. Art. 17, § 4º tem a seguinte redação:
“(4) Após informação prévia da própria FMA ou por seus encarregados, as autoridades
competentes do Estado-membro de origem poderão realizar as verificações necessárias
para o controle da filial conforme arts. 41 e 52 da Diretiva 2013/36/EU, assim como art.
37, § 2º da Diretiva 2005/60/CE junto à filial. A FMA poderá realizar tais verificações
também ela própria segundo um dos procedimentos citados no art. 70, § 1º, linhas 1 a 3.”
67. Ao art. 17 é acrescentado o seguinte § 5º:
“(5) Após dar ciência prévia às autoridades competentes do Estado-membro de origem, a
FMA está autorizada a verificar as atividades exercidas na Áustria por filiais conforme
art. 4º, § 1º, número 17 da Portaria (UE) nº 575/2013 das instituições financeiras, desde
que isso seja útil para a estabilidade do sistema financeiro na Áustria. Após a verificação,
a FMA deverá transmitir às autoridades competentes do Estado-membro de origem as
informações e os conhecimentos obtidos importantes para a avaliação do risco da
instituição financeira ou a avaliação da estabilidade do sistema financeiro austríaco.”
68. No art. 18, § 1º, após a palavra “filial”, é inserido o grupo de palavras “conforme
art. 4º, § 1º, número 17 da Portaria (UE) nº 575/2013”.
69. No art. 18, § 1º, linha 1, a vírgula ao final é substituída por um ponto e vírgula, e a
linha 2 tem a seguinte redação:
“(2) que efeitos uma suspensão ou interrupção da atividade da instituição de crédito
poderia ter sobre a liquidez sistêmica e os sistemas de pagamentos, clearing e
compensação na Áustria;”
70 No art. 18, § 5º, a referência “art. 129, § 1º, letra c da Diretiva 2006/48/CE” é
substituída pela referência “art. 112, § 1º, letra c da Diretiva 2013/36/UE”, e a referência
“art. 132, § 1º, letras c e d da Diretiva 2006/48/CE” pela referência “art. 117, § 1º, letras
c e d da Diretiva 2013/36/UE”.
71. No art. 18, § 6º, a referência “art. 131a da Diretiva 2006/48/CE“ é substituída pela
referência “art. 116 da Diretiva 2013/36/UE”.
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72. No art. 20, § 4º, primeira frase, após o grupo de palavras “ao contrário de uma
proibição conforme art. 20a, § 2º”, é inserida uma vírgula e, em seguida, o grupo de
palavras “durante o período de avaliação segundo art. 20a, § 1º”.

73. Ao art. 20 é acrescentado o seguinte § 7º:
“(7) Na constatação dos direitos de voto, com vistas ao art. 4º, § 3º, linha 5 e art.
5º, § 1º, linha 3, assim como na constatação dos direitos de voto com vistas aos
arts. 20 a 20b e art. 21, § 1º, linha 2, deve ser aplicado art. 91, § 1a a § 2a, aliados
aos arts. 92 e 92a, §§ 2º e 3º da lei das bolsas de valores 1989, sendo que, no caso
dos arts. 20 a 20b e art. 21, § 1º, linha 2 dessa lei federal, direitos de voto ou
quotas de capital detidos por corretoras de títulos mobiliários ou instituições de
crédito em conseqüência de uma assunção da emissão de instrumentos financeiros
ou colocação de instrumentos financeiros com obrigação firme de assunção
conforme art. 1º, linha 2, letra f WAG 2007 não devem ser considerados, desde
que esses direitos não sejam exercidos ou utilizados de outra forma a fim de
interferir na gestão do emitente e sejam alienados no prazo de um ano da data da
aquisição”.
74. Art. 20a, § 2º, última frase tem a seguinte redação:
“Com observância das exigências conforme art. 22c, linha 3, letras a a c FMABG,
a FMA poderá divulgar publicamente o aviso, inclusive justificativa, a pedido ou
também sem requerimento correspondente do adquirente interessado”.
75. No art. 20a, § 4º, linha 2, o grupo de palavras “2006/48/CE, 85/611/CEE,
2002/83/CE, 92/49/CEE, 2004/39/CE ou 2005/68/CE” é substituído pelo grupo
de palavras “2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE”.
76. No art. 20a, § 5º, linhas 1, 2 e 3, o grupo de palavras “sociedade gestora
conforme art. 1a, número 2 da Diretiva 85/611/CE” é sempre substituído pela
expressão “sociedade gestora OGAW”.
77. Art. 20b, § 1º, linhas 1 e 2 tem a seguinte redação:
“1. A confiabilidade do adquirente interessado conforme art. 5º, § 1º, linhas 6, 7,
e 9;
2. a confiabilidade, aptidão técnica e experiência conforme art. 5º, § 1º, linhas 6 a
9 de cada pessoa que dirigirá os negócios da instituição de crédito em
conseqüência da aquisição pretendida;”
78. No art. 20b, § 3º, a referência “art. 19, § 9º da Diretiva 2006/48/CE” é
substituída pela referência “art. 22, § 9º da Diretiva 2013/36/UE” e a referência
“art. 19a, § 4º da Diretiva 2006/48/CE, na versão da Diretiva 2007/44/CE” pela
referência “art. 23, § 4º da Diretiva 2013/36/UE”.
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79. Art. 21, § 1º, linhas 1 e 2 tem a seguinte redação:
“1. Para cada fusão ou unificação de instituições de crédito ou de instituições de
crédito CR autorizadas num Estado-membro ou país terceiro nas quais, no
mínimo, uma das instituições de crédito ou instituições de crédito CRR envolvidas
é uma instituição de crédito conforme art. 1º, § 1º;
2. para cada atingimento, ultrapassagem, respectivamente, insuficiência dos
limites de 10 por cento (participação qualificada), 20 por cento, 33 por cento e 50
por cento dos direitos de voto ou do capital de uma instituição de crédito ou
instituição de crédito CRR com sede num país terceiro;”
80. Art. 21a e art. 21b, inclusive títulos, têm a seguinte redação:
“Exigências complementares em processos”
Art. 21a. (1) Considerando o art. 20 da Portaria (UE) nº 575/2013 e os padrões de
realização conforme art. 20, § 8º da Portaria (UE) nº 575/2013 emitidos pela EBA, a

FMA emitirá disposições mais detalhadas, mediante portaria, conforme linhas 1 e
2 sobre a realização de processos de autorização para abordagens internas e outros
processos realizados com base na Portaria (UE) nº 575/2013, no interesse da segurança
jurídica ou para determinação mais detalhada do uso de abordagens internas, sobretudo
do processo de autorização, do controle contínuo, da cassação e revogação de
autorizações:
1. em abordagens internas relativas às exigências para uma autorização, para controle
contínuo e para cassação da autorização;
2. com relação aos processos de requerimento e comunicação previstos na Portaria (UE)
nº 575/2013.
Por ocasião da emissão de uma portaria conforme primeira frase, a FMA deverá observar
art. 101, § 4º, da Diretiva 2013/36/UE, assim como usos e costumes europeus e possíveis
padrões técnicos de regulação e execução emitidos pela Comissão Europeia, conforme
art. 10 e 15 da Portaria (UE) nº 1093/2010. As disposições processuais devem ser
apropriadas e necessárias para o processo de supervisão. O escopo de possíveis
informações a serem apresentadas deverá ser adequado e ajustado ao processo respectivo.
(2) Nos processos de autorização para abordagens internas conforme arts. 143, § 1º, 222,
225, 312, § 2º, 277, 363 e 259, § 3º da Portaria (UE) nº 1093/2010, a FMA deverá obter
uma manifestação pericial do Banco Nacional da Áustria sobre a existência dos prérequisitos respectivos no sentido da Portaria (UE) nº 575/2013.
(3) A FMA deverá controlar a aplicação das abordagens internas no sentido da Portaria
(UE) nº 575/2013 continuamente, no mínimo, porém, a cada três anos, com aplicação de
técnicas e práticas atualizadas. Por ocasião dessa verificação, a FMA deverá, sobretudo,
levar em consideração alterações na atividade comercial da instituição de crédito e a
aplicação de abordagens internas a novos produtos.
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(4) Em caso de não cumprimento das exigências feitas à utilização de abordagens
internas cujos efeitos são consideráveis, a instituição de crédito deverá apresentar à FMA
um plano do qual se depreenda que os pré-requisitos respectivos no sentido da Portaria
(UE) nº 1093/2010 serão novamente cumpridos dentro de um prazo adequado, concreto.
A FMA deverá exigir um melhoramento adicional do plano quando os prazos ali
estabelecidos forem inadequados ou as medidas inapropriadas para restabelecer o estado
legal. Quando a instituição de crédito não tem condições de restabelecer o estado legal
dentro de um prazo adequado, a FMA deverá revogar a autorização de uma abordagem
interna quando isso for adequado e eficaz para restabelecer o estado legal. Em caso de
falhas importantes, a FMA poderá prescrever à instituição de crédito multiplicadores ou
acréscimos de capital próprio mais elevados conforme art. 70, § 4a ou revogar a
autorização de uma abordagem interna, ou limitá-la àquelas áreas de aplicação nas quais
há e possa ser restabelecido um estado legal dentro de um prazo adequado.
(5) Quando numa instituição que emprega uma abordagem interna para o risco de
mercado as ultrapassagens constatadas segundo art. 366 da Portaria (UE) nº 575/2013 são
tão numerosas que a abordagem interna não é ou não é mais suficientemente exata, a
FMA deverá tomar medidas eficazes e adequadas para que a instituição realize um rápido
aperfeiçoamento da abordagem interna ou revogar a autorização.
Outros poderes de portaria da FMA
Art. 21b. (1) A FMA está autorizada a exercer através de portaria os poderes que lhe são
conferidos pelo art. 6º, § 4º, art. 18, §§ 3º, 5º e 6º, art. 26, art. 7, § 1º, letra a, art. 77, art.
78, art. 89, § 3º, art. 124, § 2º, art. 125, § 3º, art. 129, § 1º, letra c, art. 164, § 5º, art. 178,
§ 1º, letra b e § 2º, letra d, art. 282, § 6º, art. 311, § 3º, art. 311, § 3º, art. 327, § 2º, art.
329, § 1º, art. 336, § 4º, letra a, art. 380, art. 395, § 1º, art. 473, art. 481, § 2º, art. 495, §
1º da Portaria (UE) nº 575/2013 ou poderes que lhe são conferidos conforme os padrões
de execução técnicos emitidos nos art. 99, 101, 394, 415 e 430 da Portaria (UE) nº
575/2013.
(2) A FMA deverá fixar por portaria os porcentuais e fatores segundo art. 465, § 2º, art.
467, § 3º, art. 468, § 2º, subparágrafo 1º, art. 468, § 3º, art. 478, § 3º, art. 479, § 4º, art.
480, § 3º, art. 481, § 5º e art. 486, § 6º da Portaria (UE) nº 575/2013, considerando o
interesse econômico num sistema bancário funcional e a estabilidade do mercado
financeiro. Antes da emissão de uma tal portaria, a FMA deverá obter a autorização do
Ministro da Fazenda.
(3) Por ocasião da emissão de uma portaria, a FMA deverá considerar padrões técnicos
de regulação e execução conforme art. 10 e 15 da Portaria (UE) nº 1093/2010, cujo
conteúdo esteja relacionado às disposições mencionadas nos §§ 1º e 2º da Portaria (UE)
nº 575/2013.”
81. Os art. 21c a 21h, inclusive títulos, são suprimidos.
82. O Capítulo V. e o Capítulo VI., Subcapítulo 1 e 2, inclusive títulos, têm a seguinte
redação:
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“Capítulo V.: Supervisão macroprudencial
Ameaça à existência e ao sistema

Art. 22. (1) Ameaça à existência é o risco de colapso devido a insolvência da
instituição de crédito para o caso da falta de medidas corretivas. Uma ameaça à
existência deve ser suposta quando
1. o capital de base rígido disponível conforme art. 50 da Portaria (UE) nº 575/2013
cumpre a exigência de equidade comum em menos do que 90 por cento;
2. os recursos próprios disponíveis conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013
cumprem a exigência para os recursos próprios em menos do que 90 por cento;
3. os recursos líquidos à disposição da instituição de crédito conforme art. 25, § 1º,
cobrem as obrigações de pagamento exigíveis na mesma banda em menos do que 90 por
cento e deve-se partir da premissa de uma cobertura insuficiente para um período de, no
mínimo, um período de relatório;
4. a exigência de cobertura de liquidez para um período de, no mínimo, um período de
relatório conforme art. 412, § 1º da Portaria (UE) nº 575/2013 não mais é cumprida ou se
deve partir da premissa de uma iminente ocorrência de inadimplemento;
5. há fatos que justificam a suposição de que ocorrerá uma cobertura insuficiente
conforme linhas 1 a 3 se não forem tomadas medidas corretivas; isso é sobretudo o caso
quando, segundo a situação de rendimentos da instituição de crédito, deve-se contar com
um prejuízo e isso poderia acarretar que ocorram as circunstâncias conforme linhas 1 a 3.
Por ocasião da verificação dos pré-requisitos de uma ameaça à existência, devem ser
levadas em consideração possíveis exigências mínimas adicionais de recursos próprios ou
exigências adicionais de liquidez conforme art. 70, § 4a, linhas 1 e 11.

(2) Uma ameaça ao sistema está dada quando é de se supor que a ameaça à
existência de uma instituição de crédito na situação concreta do mercado tem, de
maneira considerável, conseqüências negativas sobre outras empresas do ramo
financeiro (art. 4º, § 1º, número 27 da Portaria (UE) nº 575/2013), a estabilidade do
mercado financeiro ou a confiança geral dos depositantes ou de outros participantes do
mercado na capacidade de funcionamento do sistema financeiro. No contexto, devem ser
considerados, sobretudo, os seguintes critérios:
1. Tipo e volume das obrigações da instituição de crédito perante outras instituições de
crédito e outras empresas do ramo financeiro (art. 4º, § 1º, número 27 da Portaria (UE) nº
575/2013;
2. o volume dos depósitos recebidos por uma instituição de crédito;
3. o tipo, o volume e a composição dos riscos assumidos por uma instituição de crédito,
assim como as condições gerais nos mercados nos quais posições correspondentes são
negociadas;
4. a rede com outros participantes do mercado financeiro;
5. a situação nos mercados financeiros, sobretudo, as conseqüências esperadas pelos
participantes do mercado de um colapso da instituição de crédito para outras empresas do
setor financeiro, para o mercado financeiro, a confiança dos depositantes e de
participantes do mercado na capacidade de funcionamento do mercado financeiro e da
economia real;
6. a possibilidade de substituição dos serviços e sistemas técnicos oferecidos por uma
instituição de crédito;
7. a complexidade dos negócios celebrados pela instituição de crédito com outros
participantes do mercado;

84

8. o tipo, volume e a complexidade dos negócios celebrados pela instituição de crédito
para além das fronteiras, assim como a possibilidade de substituição dos serviços e
sistemas técnicos oferecidos para além das fronteiras.
(3) Na avaliação da existência e ameaça ao sistema (§ 1º e 2º), a FMA deverá obter uma
manifestação pericial do Banco Nacional da Áustria, documentar por escrito a avaliação
firmada e informar imediatamente o Ministro da Fazenda, o grêmio de estabilidade do
mercado financeiro e, no caso de instituições CRR, a EBA, juntando a documentação
pertinente.
Medidas para a limitação do risco sistêmico

Art. 22a. (1) Quando o grêmio de estabilidade do mercado financeiro constata
alterações na intensidade do risco sistêmico (art. 2º, linha 41) que poderiam
acarretar uma situação de crise com conseqüências negativas significativas sobre
o sistema financeiro nacional e a economia real no país, e o grêmio de estabilidade
do mercado financeiro aprova uma recomendação no sentido de medidas
nacionais conforme art. 458, § 4º, letra c da Portaria (UE) nº 575/2013, o grêmio de
estabilidade do sistema financeiro recomenda à FMA a tomada de medidas
correspondentes.
(2) A FMA é a autoridade competente para os fins do arts. 130, § 2º e 136, § 1º da
Diretiva 2013/36/UE.
(3) Com base na recomendação conforme § 1º, a FMA poderá obter uma manifestação
pericial do Banco Nacional da Áustria sobre a existência de risco sistêmico e, com a
concordância do Ministro da Fazenda, emitir uma portaria com efeito para todas ou para
uma parte das instituições e empresas supervisionadas, que poderá divergir dos seguintes
dados pré-estabelecidos da Portaria (UE) nº 575/2013 pelo período de até dois anos, a fim
de reduzir as alterações constatadas na intensidade do risco sistêmico:
1. das exigências de recursos próprios conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013;
2. das exigências para créditos de grande porte conforme arts. 392, 395 a 403 da Portaria
(UE) nº 575/2013;
3. das obrigações de divulgação conforme art. 431 a 455 da Portaria (UE) nº 575/2013;
4. do buffer de preservação de capital conforme art. 23;
5. das exigências de liquidez conforme Parte 6 da Portaria (UE) nº 575/2013;
6. dos pesos de risco na abordagem-padrão do risco de crédito e na abordagem baseada
em rating interno no caso de créditos para imóveis residenciais e imóveis comerciais;
7. dos pesos de risco para créditos existentes de instituições e empresas entre si, no
âmbito do setor financeiro.
Quando a FMA não atende a recomendação conforme § 1º, deverá justificar isso ao
grêmio de estabilidade do mercado financeiro, juntando a documentação pertinente.
(4) A emissão de uma portaria da FMA conforme § 2º pressupõe o que segue:
1. A apresentação dos comprovantes necessários conforme art. 458, § 2º, letras a a f da
Portaria (UE) nº 575/2013 para a ameaça para a estabilidade do mercado financeiro em
nível nacional, incluindo as medidas previstas conforme § 2º à Comissão Europeia, ao
Conselho da União Europeia, ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia para Riscos
do Sistema (ESRB) e à Autoridade Europeia de Supervisão Bancária (EBA), e:
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2. a conclusão das consultas necessárias com a Comissão Europeia, o Conselho da União
Europeia, o Parlamento Europeu, o ESRB e a EBA, conforme art. 458 da Portaria (UE) nº
575/2013.
(5) A FMA verifica as medidas determinadas conforme § 2 antes do decurso do prazo
previsto conforme art. 458, § 9º da Portaria (UE) nº 575/2013. Quando os pré-requisitos
para a aplicação das medidas nacionais previstas conforme § 2º persistem, observado o
processo previsto no art. 458, § 4º da Portaria (UE) nº 575/2013, se necessário, a FMA
poderá revisar a portaria conforme § 2º e prorrogar as medidas nacionais sempre por um
ano. Antes da prorrogação dessas medidas, a FMA deverá obter uma recomendação do
grêmio de estabilidade do mercado financeiro. Quando a FMA desvia dessa
recomendação, deverá justificar isso perante o grêmio de estabilidade do mercado
financeiro, juntando a documentação pertinente.
(6) Quando o Conselho da União Europeia toma uma decisão dentro do prazo estipulado
no art. 458, § 4º da Portaria (UE) nº 575/2013, contrário, na íntegra ou parcialmente, às
medidas decretadas conforme § 2º, a FMA deverá cancelar a portaria conforme § 2º ou
ajustá-la de acordo, informando imediatamente o grêmio de estabilidade do mercado
financeiro.
(7) No processo segundo §§ 3º a 5º, a FMA deverá obter uma manifestação pericial do
Banco Nacional da Áustria sobre a existência dos comprovantes e pré-requisitos
necessários.
(8) A FMA poderá reconhecer na íntegra ou parcialmente as medidas decretadas
conforme art. 458 da Portaria (UE) nº 575/2013 por outros Estados-membros conforme
art. 458, §§ 5º a 7º da Portaria (UE) nº 575/2013, com efeito para filiais de instituições,
instituições financeiras e empresas com sede no exterior conforme art. 9 e 11, conforme
art. 458 da Portaria (UE) nº 575/2013, considerando os critérios conforme art. 458, § 4º
da Portaria (UE) nº 575/2013. Antes do reconhecimento de tais medidas, o FMA deverá
obter uma manifestação pericial do Banco Nacional da Áustria e uma recomendação do
grêmio de estabilidade do mercado financeiro. Quando a FMA desvia dessa
recomendação, deverá justificar isso ao grêmio de estabilidade do mercado financeiro,
juntando a documentação pertinente.
(9) Independentemente de processos conforme §§ 1º a 7º, após apresentação dos
comprovantes necessários conforme art. 458, § 2º, letra a a f da Portaria (UE) nº 575/2013
e considerando um prazo para introdução de 6 meses por portaria por um período de até
dois anos, a FMA poderá:
1. reduzir o limite máximo para créditos de grande porte conforme art. 395 da Portaria
(UE) nº 575/2013 em até 15 pontos porcentuais e
2. aumentar os pesos de risco para imóveis residenciais e imóveis comerciais na
abordagem-padrão do risco de crédito, assim como na abordagem baseada em ratings
internos em até 25 pontos porcentuais,
quando essa medidas forem apropriadas para reduzir o risco sistêmico. Antes da emissão
de uma portaria conforme linhas 1 e 2, a FMA deverá obter uma manifestação pericial do
Banco Nacional da Áustria e a concordância do Ministro da Fazenda.
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Buffer para preservação de capital

Art. 23. (1) Adicionalmente ao capital de base rígido que se destina à
observância da exigência mínima de recursos próprios conforme art. 92 da Portaria
(UE) nº 575/2013 e à observância de uma exigência adicional de recursos próprios
conforme art. 70, § 4a, linha 1, as instituições de crédito deverão deter um buffer de

preservação de capital composto de fundo de capital de base rígido. O buffer de
preservação de capital (art. 2º, linha 41) deverá perfazer 2,5 por cento daquele
valor de total de créditos resultante conforme art. 92, § 3º da Portaria (UE) nº
575/2013.
(2) A FMA é a autoridade competente para os fins do art. 129, § 2º da Diretiva
2013/36/EU.
Buffer de capital anticíclico
Art. 23a. (1) Além capital de base rígido que se destina à observância da exigência
mínima de recursos próprios conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013 e à
observância de uma exigência adicional de recursos próprios conforme art. 70, § 4a, linha
1, as instituições de crédito deverão deter um buffer de capital anticíclico

composto de capital de base rígido. O buffer de capital anticíclico deverá
corresponder ao valor total dos créditos calculados conforme Art. 92, § 3º da
Portaria (UE) nº 575/2013 multiplicado pelos valores médios ponderados das exigências
de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico. O grêmio de estabilidade do
mercado financeiro poderá alertar o FMA para riscos com efeito pró-cíclico conforme art.
136 da Diretiva 2013/36/UE e recomendar que seja prescrito um buffer de capital
anticíclico conforme § 3º. Quando a FMA não atende a recomendação, deverá justificar
isso ao grêmio de estabilidade do mercado financeiro, juntando a documentação
pertinente.
(2) A FMA é a autoridade competente para os fins dos arts. 130, § 2º e 136, § 1º da
Diretiva 2013/36/UE.
(3) Para os fins do § 1º, a FMA poderá obter uma manifestação pericial do Banco
Nacional da Áustria e, considerando recomendações importantes e diretivas da
Autoridade Europeia de Supervisão Bancária (EBA), da Comissão Europeia para Riscos
do Sistema (ESRB), e com a autorização do Ministro da Fazenda, determinar, através de
portaria:
1. a conformação mais detalhada das bases para o cálculo da exigência de buffer de
capital do buffer de capital anticíclico conforme § 1º, nos termos do art. 140 da Diretiva
2013/36/UE;
2. trimestralmente, o valor da exigência de buffer de capital para o buffer de capital
anticíclico para instituições com sede no país, nos termos do art. 136 da Diretiva
2013/36/UE;
3. se exigências de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico fixadas em 2,5
por cento por outras autoridades nomeadas ou autoridades competentes de países terceiros
conforme art. 136, § 4º da Diretiva 2013/36/UE, nos termos do art. 137 da Diretiva
2013/36/UE serão reconhecidas para o cálculo do buffer de capital anticíclico para
instituições de crédito autorizadas na Áustria;
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4. o montante da exigência de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico para
países terceiros nos casos e nos termos dos arts. 138 e 139 da Diretiva 2013/36/UE.
(4) A FMA deverá comunicar ao ESRB a exigência de buffer de capital fixada para o
trimestre respectivo para o buffer de capital anticíclico (§ 3º, linha 2), informando, no
mínimo, os dados abaixo, bem como divulgá-la através de publicação na internet:
1. a exigência de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico;
2. a relação determinante entre o volume de créditos concedidos na Áustria e o produto
interno bruto e seu desvio da tendência de longo prazo;
3. o valor de referência do buffer calculado segundo art. 136, § 2º da Diretiva
2013/36/UE;
4. a justificativa para o montante fixado da exigência de buffer de capital para o buffer de
capital anticíclico;
5. no caso de um aumento da exigência de buffer de capital para o buffer de capital
anticíclico, a data a partir da qual as instituições de crédito deverão aplicar a exigência
mais elevada de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico para o cálculo de seu
buffer de capital anticíclico;
6. as circunstâncias extraordinárias que justificam um prazo menor para a aplicação, caso
a data citada na linha 5 ficar a menos de doze meses da data da publicação segundo o
presente parágrafo;
7. no caso de uma redução da exigência de buffer de capital para o buffer de capital
anticíclico o período no qual, com base nos dados disponíveis à data da publicação
segundo o presente parágrafo, não é de se esperar um aumento da exigência de buffer de
capital para o buffer de capital anticíclico; os motivos para a suposição desse período
deverão ser informados;
8. no caso de desvio de uma recomendação do grêmio de estabilidade do mercado
financeiro conforme § 1º, os motivos para o desvio dessa recomendação.
A FMA toma todas as medidas apropriadas para a coordenação da data da publicação
segundo esse parágrafo com outras autoridades citadas conforme art. 136, § 4º da Diretiva
2013/36/UE.
(5) Quando uma exigência de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico é
reconhecida por portaria conforme § 3º, linha 3, o FMA deverá divulgar, no mínimo, as
seguintes informações através de publicação na internet:
1. a exigência de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico;
2. o Estado-membro ou país terceiro no qual vale essa exigência de buffer de capital;
3. no caso de uma elevação da exigência de buffer de capital para o tempão de capital
anticíclico, a data a partir da qual as instituições de crédito deverão aplicar a exigência
mais alta de buffer de capital para o buffer de capital anticíclico para o cálculo de seu
buffer de capital anticíclico;
4. as circunstâncias extraordinárias que justificam um prazo mais curto para a aplicação,
caso a data citada sob linha 3 estiver a menos de doze meses da data da publicação
segundo o presente parágrafo.
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Instituições globais importantes para o sistema
Art. 23b. (1) A FMA deverá classificar uma instituição-mãe da UE, uma holding
financeira-mãe da UE, uma holding financeira-mãe mista da UE ou uma instituição com
sede no país que não é subsidiária de uma instituição-mãe da UE, de uma holding
financeira-mãe da EU ou de uma holding financeira-mãe mista da UE como Instituição
Importante para o Sistema Global (G-SRI) quando se deve partir da premissa de que um
funcionamento falho, uma ameaça à existência ou o fracasso dessa instituição acarreta
risco sistêmico (§ 2º, linha 41) com consequências globais. O grêmio de estabilidade do
mercado financeiro poderá alertar a FMA para instituições nas quais o fracasso dessas
instituições poderá levar a riscos sistêmicos (§ 2º, linha 41) com conseqüências globais e
recomendar que seja prescrito um buffer de capital para Instituições Importantes para o
Sistema Global. Quando a FMA não atende a recomendação, deverá justificar isso ao
grêmio de estabilidade do mercado financeiro, juntando a documentação pertinente.
(2) A FMA é a autoridade competente para os fins do art. 131, § 1º da Diretiva
2013/36/UE.
(3) A classificação e a atualização da classificação de uma instituição ou uma holding
como Instituição Importante para o Sistema Global (§ 1º) e o montante da exigência de
buffer de capital (§ 5º) deverão ser determinados através de aviso pela FMA,
considerando os critérios com peso igual, baseados em indicadores tamanho,
entrelaçamento do grupo de instituições de crédito com o sistema financeiro,
possibilidade de substituição dos serviços financeiros ou da infra-estrutura de um grupo
de instituições de crédito, complexidade do grupo de instituições de crédito e atividades
do grupo de instituições de crédito para além das fronteiras entre Estados-membros e
entre Estados-membros e países terceiros. A metodologia tomada como base deverá
garantir a atribuição reproduzível de Instituições Importantes para o Sistema Global em
subcategorias individuais, considerando desenvolvimentos europeus e internacionais
importantes. No contexto, devem ser consideradas, sobretudo, recomendações e diretivas
do Autoridade Europeia de Supervisão Bancária (EBA) e da Comissão Europeia para
Riscos de Sistema (ESRB).
(4) No processo conforme §§ 1º, 3º e 5º, a FMA deverá obter uma manifestação pericial
do Banco Nacional da Áustria sobre a existência dos comprovantes e pré-requisitos
necessários.
(5) Além dos fundos de capital básico destinado à observância da exigência mínima de
capital de base rígido conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013, à observância de
uma exigência adicional de recursos próprios conforme art. 70, § 4a, linha 1, à
observância do buffer de preservação de capital conforme art. 23 e à observância do
buffer de capital anticíclico conforme art. 23a, Instituições Importantes para o Sistema
Global deverão deter permanentemente um buffer de capital composto de capital de base
rígido em nível consolidado. Por ocasião da fixação do buffer de capital conforme § 2º,
deve ser levada em consideração a subcategoria à qual é atribuída uma Instituição
Importante para o Sistema Global, sendo que uma alteração posterior da subcategoria é
possível. A FMA deverá comunicar à autoridade europeia de supervisão bancária (EBA)
a decisão sobre a alteração da subcategoria à qual é atribuída uma Instituição Importante
para o Sistema Global e a justificativa para esta alteração.
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(6) Para os fins do § 5º, a FMA, através de portaria, com a concordância do Ministro da
Fazenda, determinará a conformação mais detalhada da metodologia tomada como base,
critérios quantificáveis e qualificáveis para as respectivas subcategorias, o número de
subcategorias e as exigências de buffer de capital atribuídas às respectivas subcategorias a
serem observadas por Instituições Importantes para o Sistema Global. No contexto,
deverão ser especialmente levadas em consideração recomendações e diretivas da
Autoridade Europeia de Supervisão Bancária (EBA) e da Comissão Europeia para Riscos
do Sistema (ESRB).
(7) Quando um grupo de instituições de crédito em nível consolidado está sujeita:
1. a uma exigência de buffer para Instituições Importantes para o Sistema Global e para
Instituições Importantes para o Sistema, deverá cumprir a exigência mais elevada de
buffer de capital;
2. a uma exigência de buffer para Instituições Importantes para o Sistema Global, para
Instituições Importantes para o Sistema e para um buffer de risco de sistema (art. 23d),
deverá cumprir a mais alta exigência de buffer de capital.
(8) Quando uma instituição faz parte do grupo de instituições de crédito de uma
Instituição Importante para o Sistema Global ou de uma Instituição Importante para o
Sistema,
1. e ocorrendo a aplicação do § 7º, essa instituição deverá observar uma exigência
combinada de buffer de capital correspondente à soma do buffer de preservação de
capital, buffer de capital anticíclico e exigência mais elevada de buffer de capital oriunda
do buffer de capital para Instituições Importantes para o Sistema e do buffer de risco para
o sistema válida para essa instituição, em nível das instituições individuais;
2 e ocorrendo a aplicação do § 8º, essa instituição deverá observar uma exigência
combinada de buffer de capital correspondente à soma do buffer de preservação de
capital, buffer de capital anticíclico, buffer de capital para Instituições Importantes para o
Sistema e buffer de risco para o sistema válido para essa instituição, em nível de
instituições individuais.
(9) A FMA deverá transmitir uma lista das instituições de crédito e dos grupos de
instituições de crédito classificadas pela FMA como Instituições Importantes para o
Sistema Global ou como Instituições Importantes para o Sistema à Comissão Europeia, à
Autoridade Europeia de Supervisão Bancária, à Comissão Europeia para Riscos do
Sistema e ao grêmio de estabilidade do mercado financeiro. A FMA deverá atualizar
anualmente essa lista e transmitir a lista atualizada à Comissão Europeia, à Autoridade
Europeia de Supervisão Bancária, à Comissão Europeia para Riscos do Sistema e ao
grêmio de estabilidade do mercado financeiro.
Instituições Importantes para o Sistema
Art. 23c. (1) A FMA deverá classificar uma instituição-mãe da UE, uma holding
financeira-mãe da UE, uma holding financeira-mãe mista da UE ou uma instituição com
sede no país como Instituição Importante para o Sistema quando se deve partir da
premissa de que um funcionamento falho ou o fracasso dessa instituição acarretará um
risco sistêmico (§ 2º, linha 41). O Grêmio de Estabilidade do Mercado Financeiro poderá
alertar a FMA para instituições cujo mau funcionamento ou fracasso leva a risco
sistêmico (§ 2º, linha 41) e recomendar que seja prescrito um buffer de capital para
instituições importantes para o sistema.
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Quando a FMA não atende a recomendação, deverá justificar isso ao Grêmio de
Estabilidade do Mercado Financeiro, juntando a documentação pertinente.
(2) A FMA é a autoridade competente para os fins do art. 131, § 1º da Diretiva
2013/36/UE.
(3) A classificação de uma instituição ou de um holding financeira como Instituição
Importante para o Sistema (§ 1º) e o montante da exigência de buffer de capital (§ 5º)
deverá ser fixada pela FMA através de comunicado, considerando, no mínimo, um dos
critérios tamanho, importância para o setor financeiro europeu ou austríaco, atividades
significativas para além das fronteiras e entrelaçamento do grupo de instituições de
crédito com o sistema financeiro, considerando desenvolvimentos importantes europeus e
internacionais.
No contexto, deverão ser levadas em consideração sobretudo
recomendações e diretivas da Autoridade Europeia de Supervisão Bancária (EBA), da
Comissão Europeia para Riscos do Sistema (ESRB).
(4) No processo conforme §§ 3º a 5º, a FMA deverá obter uma manifestação pericial do
Banco Nacional da Áustria sobre a existência dos comprovantes e pré-requisitos
necessários.
(5) Através de portaria, com a concordância do Ministro da Fazenda, a FMA deverá
prescrever a Instituições Importantes para o Sistema, considerando o risco sistêmico
respectivo que emana dessas Instituições Importantes para o Sistema, a observância
permanente de um buffer de capital composto de capital de base rígido entre 0 por cento e
2 por cento, em nível consolidado, sub-consolidado ou de instituições isoladas que
adicionalmente ao capital de base rígido é destinado à observância da exigência mínima
de recursos próprios conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013, à observância de uma
exigência adicional de recursos próprios conforme art. 70, § 4a, linha 1, à observância do
buffer de preservação de capital (art. 23) e à observância do buffer de capital anticíclico
(art. 23a). Exigências de buffer para Instituições Importantes para o Sistema não podem
acarretar conseqüências negativas desproporcionais no mercado financeiro da União
Europeia ou dos mercados financeiros de outros Estados-membros.
(6) A FMA deverá verificar as exigências de buffer para Instituições Importantes para o
Sistema, no mínimo, uma vez ao ano e, se necessário, ajustar a portaria conforme § 5º.
(7) A FMA deverá comunicar à Comissão Europeia, à EBA, ao ESRB e a outras
autoridades competentes para a macro-supervisão em Estados-membros afetados por uma
exigência de buffer conforme § 3o, um mês antes da publicação (art. 69b, linha 8) de uma
exigência de buffer para Instituições Importantes para o Sistema fixada pela primeira vez
ou alterada posteriormente, o seguinte:
1. As suposições que levaram a que uma exigência de buffer conforme § 5º é considerada
como medida eficaz e adequada para enfrentar risco sistêmico (§ 2º, linha 41);
2. uma estimativa dos possíveis efeitos positivos e negativos pela exigência de buffer
conforme § 5º no mercado interno;
3. a exigência de buffer de capital para Instituições Importantes para o Sistema que a
FMA pretende fixar.
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(8) Quando uma Instituição Importante para o Sistema é uma subsidiária de um
Instituição Importante para o Sistema Global ou de uma Instituição Importante para o
Sistema que é uma instituição-mãe da UE, a exigência de buffer de capital a ser aplicada
no nível individual ou sub-consolidado é limitada a 1 por cento ou à exigência de buffer
de capital a ser aplicada à Instituição Importante para o Sistema Global ou à Instituição
Importante para o sistema em base consolidada, dependendo de qual exigência de buffer
de capital é mais elevada.
(9) Quando uma instituição de crédito está sujeita a uma exigência de buffer de capital
para Instituições Importantes para o Sistema e a um buffer de risco de sistema em nível
de instituição isolada ou em base parcialmente consolidada, deverá cumprir a exigência
de buffer de capital mais elevada.
Buffer de risco para o sistema
Art. 23d. (1) A FMA poderá determinar que uma instituição-mãe da UE, uma holding
financeira-mãe da UE, uma holding financeira-mãe mista da UE ou uma instituição com
sede no país, além do capital de base rígido destinado à observância da exigência mínima
de recursos próprios conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013, à observância de uma
exigência adicional de recursos próprios conforme art. 70, § 4a, linha 1, à observância do
buffer de preservação do capital conforme art. 23 e à observância do buffer de capital
anticíclico conforme art. 23a, deverá reter um buffer de risco para o sistema composto de
capital de base rígido de, no mínimo, 1 por cento. A FMA poderá fixar um buffer de
risco do sistema para reduzir ou evitar riscos sistêmicos não cíclicos a longo prazo (art.
2º, linha 41), não abrangidos pela Portaria (UE) nº 575/2013. Além disso, a FMA poderá
determinar um buffer de risco para o sistema somente quando os riscos conforme o
presente parágrafo não puderem ser reduzidos ou evitados de maneira suficientemente
segura através de outras medidas nos termos da presente lei federal ou da Portaria (UE) nº
575/2013, exceto nos termos do art. 458 e 459 da Portaria (UE) nº 575/2013. O Grêmio
de Estabilidade do Mercado Financeiro poderá alertar a FMA para instituições ou
holdings cujo mau funcionamento ou fracasso acarreta risco sistêmico (art. 2º, linha 41) e
recomendar que seja prescrito um buffer de risco do sistema. Quando a FMA não atende
essa recomendação, deverá justificar isso ao Grêmio de Estabilidade do Mercado
Financeiro, juntando a documentação pertinente.
(2) A FMA é a autoridade competente para os fins do art. 130, § 1º da Diretiva
2013/36/UE.
(3) Para os fins do § 1º, a FMA deverá obter uma manifestação pericial do Banco
Nacional da Áustria e, com a concordância do Ministro da Fazenda, através de portaria,
determinar:
1. a exigência de buffer de capital para o buffer de risco para o sistema nos termos do art.
133 da Diretiva 2013/36/UE; as exigências, no contexto, poderão ser determinadas para
todas ou apenas para determinados tipos de instituições de crédito;
2. as instituições de crédito que deverão reter um buffer de risco para o sistema;
3. nos termos do art. 133 da Diretiva 2013/36/UE, a localização geográfica dos créditos
para os quais deverá ser retido um buffer de risco do sistema;
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4. se exigências de buffer de capital para o buffer de risco para o sistema que valem em
outros Estados-membros para as instituições lá autorizadas, nos termos do art. 134 da
Diretiva 2013/36/UEE, também devem ser aplicadas por instituições de crédito
autorizadas na Áustria aos créditos destas localizados no Estado-membro que determinou
a exigência de buffer de capital para o buffer de risco para o sistema.
(4) Quando a FMA determinou uma exigência de buffer de capital para um buffer de
risco para o sistema através de portaria conforme § 2º, linha 2, deverá divulgar isso,
indicando, no mínimo as seguintes informações através de publicação na internet:
1. O montante da exigência de buffer de capital do buffer de risco para o sistema;
2. as instituições de crédito que deverão reter o buffer de risco para o sistema;
3. uma justificativa para a obrigação de retenção do buffer de risco para o sistema;
4. a data a partir da qual as instituições de crédito deverão reter o buffer de risco para o
sistema determinado;
5. os nomes do países, desde que créditos localizados nesses países sejam considerados
por ocasião do cálculo do buffer de risco para o sistema.
Quando a publicação da informação conforme linha 3 poderia colocar em perigo a
estabilidade do sistema financeiro num ou em vários Estados-membros, uma publicação
da informação conforme linha 3 não deverá ser realizada.
(5) Quando uma instituição de crédito não cumpre integralmente a exigência do § 1º,
deverão ser aplicadas as restrições de distribuição conforme art. 24. Se o capital de base
rígido de uma instituição de crédito, com vistas ao risco sistêmico pertinente (art. 2º, linha
41), mesmo assim não aumentar em grau satisfatório, a FMA poderá tomar medidas
adicionais conforme art. 70, §§ 4a a 4d.
(6) Quando um buffer de risco de sistema (art. 23d), sem prejuízo do art. 23c, § 9º
1. deve ser aplicado a todos os créditos no país, porém, não a créditos no exterior, o
buffer de risco para o sistema, diferentemente do § 7º, deve ser retido adicionalmente às
exigências de buffer de capital para Instituições Importantes para o Sistema (art. 23c) ou
para Instituições Importantes para o Sistema Global (art. 23b);
2. deve ser observado em nível de instituição individual, que se refere também a créditos
em outros Estados-membros ou a um país terceiro, esta instituição deverá observar uma
exigência combinada de buffer que consista, no mínimo, da soma do buffer de
preservação do capital, do buffer de capital anticíclico e da exigência oriunda do buffer de
risco para o sistema ou do buffer para Instituições Importantes para o Sistema válidos
para essa instituição, dependendo de qual das exigências de buffer mencionadas por
último é mais elevada.

Restrições de distribuição de lucros
Art. 24. (1) Instituições de crédito que cumprem a exigência combinada de buffer de
capital (§ 2º, linha 45) deverão deixar de realizar distribuições com capital de base rígido
conforme § 4º, quando com tais distribuições seu capital de base rígido diminuiria a tal
ponto que a exigência combinada de buffer de capital não mais estaria cumprida.
(2) Instituições de crédito que não cumprem a exigência combinada de buffer de capital
deverão calcular o valor máximo passível de distribuição e comunicá-lo à FMA. Nesses
casos, até a comunicação do valor máximo passível de distribuição, instituições de crédito
deverão deixar de tomar as seguintes medidas:
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1. distribuições relacionadas a capital de base rígido conforme § 4º;
2. assumir obrigações de pagamento de uma remuneração variável ou benefícios de
previdência na velhice voluntários ou pagar uma remuneração variável quando a
obrigação respectiva foi introduzida num período no qual a instituição de crédito não
cumpriu a exigência combinada de buffer de capital;
3. efetuar pagamentos relacionados a instrumentos do capital de base adicional.
A FMA deverá determinar através de portaria a conformação mais detalhada das bases
para o cálculo do valor máximo passível de distribuição nos termos do art. 141, § 4º da
Diretiva 2013/36/UE. Enquanto uma instituição de crédito não cumprir a exigência
combinada de buffer de capital, somente poderá tomar medidas conforme § 2º, linhas 1 a
3, até o montante do valor máximo passível de distribuição.
(3) Instituições de crédito que não cumprem a exigência de buffer de capital e pretendem
efetuar uma distribuição de lucros passíveis de distribuição ou tomar uma medida
conforme § 2º, linhas 1 a 3, deverão informar isso à FMA, com as seguintes indicações:
1. recursos próprios detidos pela instituição de crédito, discriminados segundo
a) capital de base rígido;
b) capital de base adicional;
c) capital complementar;
2. valor dos lucros intermediários e lucros ao final do exercício;
3. montante do valor máximo passível de distribuição conforme § 2º;
4. valor dos lucros passíveis de distribuição e sua divisão pretendida para
a) distribuição de dividendos ou de outros lucros
b) recompra ou outra retro-aquisição de ações ou outras ferramentas de capital próprio
relacionados no art. 26, § 1º, letra a da Portaria (UE) nº 575/2013 pela instituição de
crédito;

c) pagamento relacionados a instrumentos do capital de base adicional;
d) pagamento de uma remuneração variável ou benefícios de previdência na
velhice voluntários, com base na introdução de uma nova obrigação de pagamento
ou de uma obrigação de pagamento introduzida num período no qual a instituição
de crédito não cumpriu a exigência combinada de buffer de capital.
As instituições de crédito deverão tomar providências para garantir que o
montante dos lucros passíveis de distribuição e do montante máximo passível de
distribuição possa ser calculado com exatidão e que, a pedido, em qualquer tempo,
a exatidão do cálculo possa ser comprovada perante a FMA.
(4) Distribuições relacionadas a capital de base rígido são:
1. distribuições de dividendos ou de outros lucros em dinheiro;
2. a emissão de ações bonificadas pagas em parte ou integralizadas, ou de outros
instrumentos de capital próprio relacionados no art. 26, § 1º, letra a da Portaria
(UE) nº 575/2013;

3. o resgate ou a recompra de ações próprias ou de outros instrumentos de capital
próprio relacionadas no art. 26, § 1º, letra a da Portaria (UE) nº 575/2013 pela
instituição de crédito;
4. o reembolso dos valores pagos, relacionados aos instrumentos de capital próprio
relacionados no art. 26, § 1º, letra a da Portaria (UE) nº 575/2013;
5. a distribuição de posições relacionadas no art. 26, § 1º, letras b a e da Portaria (UE) nº
575/2013.
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(5) As restrições conforme §§ 1º a 3º devem ser aplicadas exclusivamente a pagamentos
que acarretam uma diminuição do capital de base rígido ou dos lucros, e desde que a
suspensão de um pagamento ou um pagamento não efetuado não represente uma situação
de descumprimento ou um pré-requisito para o ajuizamento de uma ação segundo as
normas de insolvência válidas para a instituição de crédito.
Plano de preservação do capital
Art. 24a. (1) Instituições de crédito que não cumprem a exigência combinada de buffer
de capital, devem apresentar à FMA, no prazo de cinco dias úteis após a constatação da
instituição de crédito de que não mais cumpre a exigência de buffer de capital, um plano
de preservação de capital conforme § 2º. Por requerimento de uma instituição de crédito,
considerando o porte e a complexidade dos negócios operados por uma instituição de
crédito, a FMA poderá estender o prazo para dez dias úteis.
(2) O plano de preservação de capital abrange:
1. uma estimativa de receitas e despesas e um prognóstico do balanço;
2. medidas para aumento das quotas de capital da instituição de crédito;
3. um plano e cronograma para o aumento dos recursos próprios, a fim de
cumprir plenamente a exigência combinada de buffer de capital;
4. informações adicionais consideradas necessárias pela FMA para a avaliação
prescrita no § 3º.
(3) A FMA deverá avaliar e aprovar o plano de preservação do capital quando for da
opinião de que, através da aplicação do plano de preservação do capital, muito
provavelmente será preservado ou captado capital suficiente para que a instituição de
crédito possa cumprir a exigência combinada do buffer de capital dentro de um prazo
considerado adequado pela FMA.
(4) Quando a FMA não aprova o plano de preservação do capital conforme o § 3º, deverá
1. solicitar que a instituição de crédito aumente os recursos próprios dentro de
um determinado prazo para um valor determinado ou
2. exercer seus poderes conforme art. 70, § 4a para determinar restrições de
distribuição mais rigorosas do que aquelas relacionadas no art. 24.
A FMA poderá aplicar as medidas segundo as linhas 1 e 2 também de forma cumulativa.
Capítulo VI.: Normas regulamentadoras
1º Sub-capítulo: Liquidez
Art. 25. (1) Independentemente das obrigações conforme art. 39, § 3º e conforme uma
portaria da FMA conforme art. 39, § 4º, linha 7, as instituições de crédito deverão manter
recursos líquidos de primeiro e segundo grau conforme § 2º a 11 como exigência mínima.
Desde que a presente lei federal não regulamente algo diferente, deverão ser tomadas
como base para os prazos de vencimento informados os prazos de vencimento residuais.
Na apuração dos prazos de vencimento residuais, naquelas categorias de créditos e
obrigações nas quais há prazos de vencimento material efetivo divergentes, pode ser
utilizado o tempo de permanência a ser esperado quando o cálculo deste é realizado de
acordo com regras reconhecidas da estatística.
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(2) Para a estimativa dos recursos líquidos de primeiro grau são determinantes as
seguintes obrigações em euros:
1. depósitos à vista de instituições de crédito, assim como depósitos junto à instituição
central competente com prazos de rescisão ou de vencimento inferiores a 30 dias, desde
que estes últimos se destinem ao cumprimento do § 5º;
2. depósitos de pessoas físicas e jurídicas que não são instituições de crédito, com prazos
de rescisão ou vencimento inferiores a seis meses;
3. overnight, depósitos a prazo fixo e valores captados de instituições de crédito com
prazos de rescisão ou vencimento abaixo de seis meses, desde que na contrapartida não
haja créditos perante instituições de crédito com prazos de rescisão ou de vencimento
abaixo de seis meses; excetuados estão aqueles que representam recursos líquidos de
primeiro grau junto à instituição central competente; os depósitos a prazo fixo equivalem
a obrigações de compra oriundas de operações de recompra com instituições de crédito,
com vencimento no prazo de seis meses, assim como obrigações oriundas da emissão de
certificados do mercado monetário com vencimento abaixo de seis meses; aos créditos
equivalem obrigações de venda oriundas de negócios de recompra e créditos oriundos de
certificados do mercado monetário com vencimento no prazo de seis meses; certificados
do mercado monetário são títulos de dívida emitidos por instituições de crédito que
somente podem ser negociadas entre aquelas instituições de crédito que se
comprometeram a vender esses certificados somente a instituições de crédito;
4. obrigações oriundas de operações de recompra com pessoas físicas e jurídicas que não
são instituições de crédito, com prazos de rescisão ou de vencimento inferiores a seis
meses;
5. obrigações oriundas do aceite de letras de câmbio sacadas ou da emissão de letras de
câmbio próprias;
(3) Excetuadas das obrigações em euros conforme § 2º estão:
1. obrigações oriundas do refinanciamento de créditos contínuos, desde que este ocorra
dentro do prazo;
2. obrigações oriundas do refinanciamento de créditos segundo a lei de incentivo à
exportação, desde que este ocorra dentro do prazo;
3. obrigações perante o Banco Nacional da Áustria e o Banco Central Europeu;
4. obrigações oriundas de depósitos de fundos fiduciários;
5. depósitos de poupança para construção;
6. obrigações oriundas de emissões próprias para as quais foram contratados valores de
cobertura especiais.
(4) Recursos líquidos de primeiro grau são:
1. dinheiro em caixa;
2. valores em moeda livremente conversível;
3. metal nobre cunhado em moedas ou não;
4. créditos junto ao Banco Nacional da Áustria;
4a. créditos junto ao Banco Central Europeu e junto a outros Bancos Centrais nacionais
dos Estados-membros participantes da terceira etapa da união econômica e monetária,
desde que esses créditos se destinem ao cumprimento de obrigação de reserva mínima;
6. créditos em euros com vencimento diário junto à instituição central competente, assim
como créditos em euros junto à instituição central competente com prazos de rescisão ou
vencimento inferiores a 30 dias.
7. a reserva mínima mantida por uma instituição de crédito diretamente ou através de
uma instituição de crédito hierarquicamente superior de um grupo de instituições de
crédito (art. 30).
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(5) Recursos líquidos de primeiro grau devem ser mantidos na média do calendário. O
valor médio resulta da média aritmética dos saldos diários das obrigações conforme linha
1 no último dia do penúltimo mês, assim como no dia 7, 15 e 23 do mês anterior,
conforme linha 2, no último dia do mês anterior, assim como no dia 7, 15 e 23 do mês em
curso ou do último dia útil anterior. Devem ser aplicadas as seguintes porcentagens:
1. 50 por cento dos depósitos junto a instituições centrais, desde que esses depósitos
sejam necessários ao cumprimento da exigência de liquides de primeiro grau de outra
instituição de crédito; a FMA poderá alterar essa porcentagem através de portaria na
medida necessária para a manutenção da proteção dos credores e para manutenção da
disponibilidade de pagamento;
2. 10 por cento das outras obrigações conforme § 2º; a FMA poderá alterar essa
porcentagem dentro da faixa de 0 a 20 por cento através de portaria na medida necessária
para a manutenção da proteção dos credores e para a manutenção da disponibilidade de
pagamento;
3. por ocasião da emissão de portarias conforme linhas 1 e 2, é preciso levar em
consideração o interesse econômico num sistema bancário funcional e as circunstâncias
setoriais específicas.
(6) Para o cálculo dos recursos líquidos de segundo grau são determinantes as seguintes
obrigações em euros:
1. obrigações conforme § 2º;
2. depósitos a prazo fixo e valores captados de instituições de crédito com prazos de
rescisão ou de vencimento a partir de seis meses até abaixo de 36 meses, desde que na
contrapartida não haja créditos perante instituições de crédito com prazos de rescisão ou
de vencimento a partir de seis meses até abaixo de 36 meses; § 2º, linha 3 aplica-se
analogamente;
3. depósitos de pessoas físicas e jurídicas que não são instituições de crédito, com prazos
de rescisão ou de vencimento a partir de seis meses até abaixo de 36 meses;
4. emissões próprias em euros com prazos de rescisão ou de vencimento de até 36 meses;
5. obrigações oriundas de operações de recompra com pessoas físicas e jurídicas que não
são instituições de crédito, com prazos a partir de seis meses até 36 meses.
(7) Das obrigações em euros conforme § 6º estão excluídos:
1. obrigações oriundas de emissões próprias para as quais foram constituídos valores de
cobertura específicos;
2. obrigações oriundas do refinanciamento de créditos contínuos, desde que este ocorra
dentro do prazo;
3. obrigações oriundas do refinanciamento de créditos segundo a lei de incentivo à
exportação;
4. obrigações perante o Banco Nacional da Áustria e o Banco Central Europeu;
5. obrigações oriundas de depósitos de fundos fiduciários;
6. depósitos em poupança para construção.

(8) Recursos líquidos de segundo grau são as seguintes posições do ativo em
euros:
1. cheques;
2. títulos de dívida vincendos;
3. cupons de juros, parcela de lucros e rendimentos vincendos;
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4. títulos de renda fixa de emitentes com sede na Áustria ou num outro Estadomembro credenciados num mercado regulamentado (art. 1º, § 2º BörseG – lei da
bolsa de valores), assim como letras de câmbio autorizadas para o
refinanciamento junto ao Banco Nacional da Áustria;
5. overnight e depósitos a prazo fixo junto a instituições de crédito com prazos de
rescisão ou de vencimento de menos do que seis meses, desde na contrapartida
não haja obrigações perante instituições de crédito com prazos de vencimento
abaixo de seis meses e na medida em que não contem como recursos líquidos de
primeiro grau; para instituições de créditos ligadas a uma instituição central, não
autorizadas conforme art. 27a a dissolver a ligação à instituição central, depósitos
a prazo fixo com prazos de rescisão ou de vencimento de 30 dias até abaixo de
seis meses valem somente como recursos líquidos de segundo grau quando são
detidos junto à instituição central competente; § 2º, linha 3 vale analogamente;
6. títulos de dívida emitidos pelos bancos do Sistema Europeu dos Bancos
Centrais;
7. o valor pelo qual a liquidez média de primeiro grau ultrapassa a liquidez
necessária conforme § 5º;
8. certificados do Tesouro Nacional emitidos pelo Ministro da Fazenda no âmbito
da autorização da lei federal da Fazenda respectiva, que não são recursos líquidos
de primeiro grau de acordo com § 2º, cujo prazo de vencimento é de seis a 36
meses;
9. quotas de condomínio conforme lei dos fundos de investimentos 2011, no
valor do preço de reembolso quando:
a) o fundo de investimento é constituído somente de recursos líquidos conforme
§ 4º, linhas 1 a 8 e derivativos são empregados exclusivamente para garantir o
patrimônio do fundo;
b) a pedido do detentor de ações, mediante devolução do certificado de ações, dos
certificados de rendimentos e do certificado de renovação, deve ser-lhe paga sua
participação oriunda do fundo de investimento de capital no prazo de 30 dias;
c) a composição do fundo de investimento correspondente à letra a e a obrigação
de resgate do certificado da ação conforme letra b tiver sido publicada no
“Amtsblatt zur Wiener Zeitung” e informada à FMA e ao Banco Nacional da
Áustria, e
d) uma publicação conforme letra e não tiver sido realizada;
e) o emprego pretendido de um dos pré-requisitos citados nas letras a e b deverá
ser comunicado previamente pela sociedade de investimento de capital, no
mínimo, seis meses antes à FMA e ao Banco Nacional da Áustria e publicado no
“Amtsblatt zur Wiener Zeitung”.
(9) Não são incluídos nos recursos líquidos de segundo grau conforme § 8º:
1. títulos mobiliários oriundos de emissões próprias;
2. títulos mobiliários que servem de cobertura ou cobertura substitutiva;
3. posições do ativo dadas a título de garantia a terceiros – com exceção do Banco
Nacional da Áustria e do Banco Central Europeu;
4. posições do ativo dadas a título de garantia ao Banco Nacional da Áustria e ao
Banco Central Europeu, desde que não haja um direito de devolução obrigatório;
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5. títulos mobiliários usados em acordos de recompra, lançados no balanço
conforme art. 50, §§ 1º e 2º pelo credor;
6. títulos mobiliários tomados em acordos de recompra conforme art. 50, §§ 1º e
2º;
7. depósitos que servem ao refinanciamento de créditos, desde que estes sejam
excetuados das obrigações conforme § 2º junto ao banco refinanciado.
(10) Recursos líquidos de segundo grau devem ser mantidos sempre no último
dia do mês, no mínimo, no volume de 25 por cento das obrigações conforme § 8º
no dia 15 do mesmo mês do calendário civil ou do último dia útil anterior. A
FMA, através de portaria, poderá alterar essa porcentagem dentro da faixa de 10
por cento a 30 por cento quando isso, de acordo com a situação monetária e da
política de crédito, for necessário para a manutenção da disposição de pagar. Para
obrigações conforme § 2º, a porcentagem reduz-se pela alíquota fixada conforme
§ 5o, linha 2 para recursos líquidos de primeiro grau.
(11) Através de uma portaria, a FMA poderá complementar os recursos líquidos
de primeiro e segundo graus citados nos §§ 4º e 8º com outros valores de igual
liquidez. No contexto, deverá considerar o interesse econômico num sistema
bancário funcional.
(12) Diferentemente do art. 1º, § 1º, o termo “instituição de crédito” nos §§ 2º, 6º
e 8º, linha 5, primeira meia-frase abrange todas as instituições de crédito com sede
no país e instituições de crédito CRR, incluindo as filiais destas, num Estadomembro ou país terceiro.
2º Subcapítulo: Direito societário
Títulos obrigatoriamente conversíveis condicionais
Art. 26. (1) Instituições de crédito na forma jurídica de uma sociedade anônima
podem emitir títulos de dívida que preveem, nas suas disposições contratuais, a
conversão em instrumentos de capital de base rígido no caso de um evento de
gatilho determinado de antemão e cuja relação de conversão é determinada ou
determinável em caso de emissão (títulos obrigatoriamente conversíveis
condicionais). No mais, aplicam-se a esses títulos obrigatoriamente conversíveis
condicionais as disposições dos art. 159 e 174 da lei das sociedades anônimas
(AktG).
(2) Instituições de crédito na forma jurídica de uma cooperativa podem emitir
títulos de dívida que preveem, nas suas disposições contratuais, a conversão em
instrumentos de capital de base rígido no caso de um evento de gatilho
determinado de antemão e cuja relação de conversão é determinada ou
determinável em caso de emissão (títulos obrigatoriamente conversíveis
condicionais).
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Para tanto, a cooperativa deverá obter dos subscritores simultaneamente uma
declaração de adesão por tempo indeterminado e irrevogável para o caso da
conversão.

Instrumentos sem direito de voto
Art. 26a. (1) Instituições de crédito podem emitir instrumentos sobre quotas de
capital sem direito de voto.
(2) Sobre instrumentos conforme § 1º, no caso de uma distribuição do lucro, recai
um múltiplo fixado de antemão dos dividendos de uma ação com direito de voto
ou da parcela de lucro de uma quota de cooperativa com direito de voto. Um
valor de preferência a ser pago suplementarmente não é permitido em caso algum.
(3) Capital oriundo de instrumentos conforme § 1º somente pode ser reduzido
com aplicação análoga da normas de redução de capital das sociedades anônimas
ou cancelado conforme as disposições do art. 26b.
(4) Quando em virtude de uma medida a proporção existente entre os direitos
patrimoniais das pessoas autorizadas por instrumentos conforme § 1º e os direitos
patrimoniais relacionados ao capital de base rígido (art. 25 da Portaria (UE) nº
575/2013) é alterada, isso deve ser compensado adequadamente, sendo que a
compensação a partir de patrimônio social está excluída.
(5) Pessoas autorizadas a partir de instrumentos sem direito de voto podem
participar da assembleia dos sócios e demandar informações conforme art. 118
AktG. Também em caixas econômicas, bancos hipotecários estaduais e postos de
obrigações hipotecárias dos bancos hipotecários estaduais austríacos, deve ser
dada oportunidade às pessoas autorizadas a partir de instrumentos conforme § 1º,
uma vez ao ano, de demandar informações dos diretores da instituição de crédito
numa assembleia na qual deverá ser feito o relatório sobre o balanço anual. Para a
convocação de uma tal assembleia deverão ser aplicadas as disposições da lei das
sociedades anônimas sobre a convocação da assembleia geral.
(6) A soma dos instrumentos conforme § 1º na própria instituição de crédito,
numa empresa dependente ou numa sociedade controladora não poderão
ultrapassar 10 por cento dos instrumentos emitidos conforme § 1º. Aplicam-se os
art. 65 a 66a AktG sobre a aquisição, a alienação, o confisco, a penhora de ações
próprias, a aquisição de ações próprias por terceiros e o financiamento da
aquisição de ações da sociedade.
(7) Instrumentos conforme § 1º somente podem ser emitidos até um terço do
capital social básico. Além disso, a soma do capital oriundo de instrumentos
conforme § 1º e oriundo de ações preferenciais conforme art. 12a AktG não
poderá exceder à metade do capital social básico.
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Confisco de recursos próprios
Art. 26b. (1) Capital conforme art. 26a pode ser confiscado pela instituição de
crédito de acordo com os parágrafos abaixo, após obtenção da autorização da
FMA conforme art. 77 da Portaria (UE) nº 575/2013. O confisco deverá abranger
o capital como um todo ou de frações já diferenciadas por ocasião da emissão.
Um confisco parcial de capital oriundo de emissões isoladas ou um confisco
parcial de capital oriundo de diferentes frações é permitido quando o tratamento
igual das pessoas autorizadas oriundo dessas emissões de capital ou frações está
garantido. Um confisco apenas de frações isoladas de capital subscrito com base
nas disposições da lei de estabilidade do mercado financeiro (FinStaG), BGBl. I
nº 136/2008 necessita da aprovação prévia das pessoas autorizadas oriundas dos
instrumentos respectivos. A concordância da União é dada pelo Ministro da
Fazenda em consonância com o chanceler.
(2) A deliberação sobre o confisco deve ser tomada na instituição de crédito pelos
órgãos competentes pela captação de capital conforme § 1º, com as maiorias
necessárias para a captação de capital conforme § 1º. Os Estatutos podem
autorizar a diretoria por, no máximo, cinco anos, a efetuar o confisco de capital
conforme § 1º.
(3) Quando, no caso da instituição de crédito, se trata de uma sociedade anônima
com ações cotadas em bolsa e capital conforme art. 26a, antes do confisco deverá
ser realizada uma oferta de troca em ações no prazo de seis meses antes da
publicação do confisco. A publicação sobre a oferta de troca, deverá conter uma
observação a respeito do confisco pretendido. Nessa oferta de troca um eventual
pagamento suplementar não poderá ser fixado num valor mais elevado do que a
diferença entre a cotação média em bolsa da ação envolvida e a cotação média em
bolsa dos instrumentos conforme § 1º nos vinte dias de atividade da bolsa
anteriores à deliberação sobre a oferta de troca.
(4) Por ocasião do confisco, a instituição de crédito deverá indenizar em dinheiro
o capital conforme § 1º. Quando a indenização de pessoas autorizadas,
considerando § 5º, é permitida a partir de capital conforme § 1º, deve ser
concedida uma indenização adequada.
Nesse caso, deve ser aplicado
analogamente art. 2º, § 3º da lei de conversão (UmwG) com vistas aos relatórios a
serem elaborados, as auditorias e os recursos legais das pessoas autorizadas à
indenização, sendo que em lugar do plano de conversão fica o plano de confisco.
(5) O confisco de recursos próprios, em épocas de situação financeira e de
liquidação tensas ou quando ocorre uma diluição inadequada de outro capital
emitido de outros instrumentos, não é permitido.
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(6) Com a publicação da deliberação conforme § 2º, o capital conforme § 1º vale
como confiscado. Assim, do capital conforme § 1º, considerando § 5º, cabe à
pessoa autorizada exclusivamente o direito a indenização em dinheiro conforme §
4º. Na publicação, as pessoas autorizadas a partir do capital conforme § 1º devem
ser alertadas para os seus direitos relacionados à indenização. Certidões emitidas
sobre capital conforme § 1º devem ser retidas pela instituição de crédito.
(7) Quando o valor da indenização pelo capital conforme § 1º não pode ser
creditado numa conta ou a pessoa autorizada a partir do capital conforme § 1º não
dispõe do valor da indenização, este deve ser entregue à responsabilidade de um
agente fiduciário a ser nomeado na deliberação sobre o confisco. Ao agente
fiduciário compete o processamento futuro. Este poderá valer-se do suporte da
instituição de crédito.
(8) O capital conforme § 1º deve ser confiscado a débito do lucro do balanço
resultante do balanço anual ou de uma reserva livre. Capital conforme § 1º
também pode ser confiscado quando capital de igual ou melhor qualidade é obtido
subsitutivamente.
Normas especiais para cooperativas de crédito
Art. 27. Cooperativas de crédito podem determinar no contrato de cooperativa
que a responsabilidade de seus afiliados é limitada à quota-parte (art. 86a GenG).
A alteração do contrato de cooperativa necessária para tanto somente pode ser
decidida quando um auditor a ser nomeado segundo as normas jurídicas sobre a
auditoria de cooperativas confirmar num parecer por escrito que a observância das
normas de regulamentação conforme Parte 2 a 8 da Portaria (UE) nº 575/2013
continua assegurada. No mais, para a limitação da responsabilidade sobre a quota,
vale art. 33a GenG, com a condição de que a comunicação direta de credores
conhecidos conforme art. 33a, § 1º, última frase GenG poderá deixar de ser
realizada quando o auditor, em seu parecer, manifesta que a limitação da
responsabilidade sobre a quota é compatível com os interesses dos credores da
cooperativa. A responsabilidade do auditor pelo conteúdo de seu parecer está
sujeita ao art. 10 GenRevG 1997, aliado ao art. 62a.
Redes de liquidez (cash poolings)
Art. 27a. A fim de garantir a estabilidade do mercado financeiro, instituições de
crédito ligadas a uma instituição central devem participar de um sistema da
compensação conjunta de liquidez. Para tanto, devem deter junto à sua instituição
central ou a outra instituição de crédito determinada contratual ou
estatutariamente, com sede num Estado-membro, uma reserva de liquidez no
montante de 10 por cento dos depósitos em poupança e 20 por cento dos demais
depósitos em euros, no máximo, porém, 14 por cento dos depósito em euros como
um todo.
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A instituição de crédito deverá estar habilitada para receber depósitos e, com base
em sua estrutura comercial, apta a cumprir as obrigações resultantes da garantia de
uma rede de liquidez. Sobretudo, deverá possuir uma qualidade de crédito
suficiente e recursos líquidos, e possibilidades de refinanciamento devem estar
permanentemente disponíveis para, em caso de necessidade, poder conceder
rapidamente suporte de liquidez. As modalidades da relação de prestação
concreta entre a instituição central ou uma outra instituição de crédito na qual a
reserva de liquidez é detida e as demais instituições de crédito participantes da
associação de liquidez devem ser regulamentadas no contrato social ou nos
Estatutos, sob consideração do art. 39, § 1º. As disposições contratuais ou
estatutárias deverão conter, sobretudo:
1. os pré-requisitos para o suprimento das instituições de crédito associadas com
liquidez, em caso de necessidade;
2. a configuração mais detalhada da obrigação de pagamento da instituição
central ou de outra instituição de crédito na qual os recursos líquidos são detidos,
em caso de necessidade;
3. a tomada de decisão, sobretudo as exigências para deliberação, nas decisões
correspondentes;
4. um prazo de rescisão que deverá ser de, no mínimo, um ano.
O volume da reserva de liquidez deve ser apurado sempre ao final dos meses
março, junho, setembro e dezembro, de acordo com a situação dos depósitos e
ajustado para o trimestre subsequente. Quando os depósitos caem em mais de 20
por cento abaixo da situação da última base de cálculo determinante, a instituição
de crédito poderá exigir um ajuste ao último dia útil do mês subsequente. Essa
reserva de liquidez faz parte dos recursos líquidos de primeiro grau. Outros
depósitos são montantes com vencimento diário do serviço de pagamentos
(depósitos à vista), todos os valores com rescisão e de renda fixa, assim como os
depósitos mediante emissão de tickets de caixa.”
83. Antes do título “Negócios com partes relacionadas”, é inserido o seguinte
título do 3º subcapítulo:
“3º Subcapítulo: Órgãos”
84. No art. 28a são inseridos os seguintes §§ 2a a 2c:
“(2a) Os diretores deverão zelar pela definição e a fiscalização dos princípios
internos de uma gestão devida, que garantam os cuidados necessários na condução
da instituição e, sobretudo, prever a separação de tarefas na organização e a
prevenção de conflitos de interesses. Os diretores deverão avaliar regularmente a
eficácia desses princípios e introduzir passos adequados para sanear falhas.
(2b) Os diretores deverão supervisionar eficazmente a atuação dos executivos de
alto nível da instituição de crédito.
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(2c) O conselho fiscal ou o outro órgão de supervisão competente segundo a lei
ou os estatutos deverá discutir com a diretoria os objetivos estratégicos, a
estratégia de riscos e os princípios internos de um gestão devida e supervisionar
sua aplicação por parte da diretoria.”
85. Art. 28a, § 3º, linha 2 tem a seguinte redação:
“2. o presidente do conselho fiscal possui situação econômica ordenada e não há
fatos dos quais resultem dúvidas quanto à sua confiabilidade, sinceridade e
imparcialidade pessoal para o exercício da função como presidente do conselho
fiscal; por ocasião da verificação da confiabilidade, a FMA também deverá
consultar o banco de dados instalado pela EBA conforme art. 69, § 1º da Diretiva
2013/36/UE;”
86. Art. 28a, § 5º tem a seguinte redação:
“(5) Sem prejuízo de outras disposições de leis federais e das exigências
conforme § 3º, membros do conselho fiscal ou de outro órgão de supervisão
conforme a lei ou os estatutos competente junto a uma instituição de crédito
deverão cumprir permanentemente as seguintes exigências:
1. Não há motivo para exclusão conforme art. 13, §§ 1º a 3º GewO 1994 e não foi
aberto um processo falimentar sobre o patrimônio de qualquer membro do
conselho fiscal ou de outra entidade jurídica como uma pessoa física, sobre cujos
negócios cabe ou coube uma influência determinante a um dos membros do
conselho fiscal, a não ser que, no âmbito do processo falimentar, ao final se tenha
chegado a um plano de recuperação cumprido; isso vale também quando uma
situação comparável no exterior tenha sido concretizada;
2. os membros do conselho fiscal dispõem de situação econômica ordenada e não
há fatos dos quais resultem dúvidas quanto à sua confiabilidade, sinceridade e
imparcialidade pessoal para o exercício da atividade como membro do conselho
fiscal; por ocasião da verificação da confiabilidade, a FMA também poderá
consultar o banco de dados elaborado pela EBA conforme art. 69, § 1º da Diretiva
2013/36/EU;”
3.
os membros do conselho fiscal dispõem, em qualquer tempo, de
conhecimentos, capacidades e experiências suficientes para, em conjunto, ter
condições de compreender as atividades comerciais da instituição de crédito
respectiva, inclusive riscos a elas relacionados a tal ponto que podem
supervisionar e controlar as decisões da diretoria;
4. contra membros do conselho fiscal que não são cidadãos austríacos, no país
cuja nacionalidade possuem, não há motivos para exclusão como membro do
conselho fiscal no sentido das linhas 1 e 2; isso deverá ser confirmado pela
supervisão bancária do país natal; se, contudo, uma tal confirmação não puder ser
obtida, o membro do conselho fiscal envolvido deverá comprovar isso de forma
crível, certificar a ausência dos motivos de exclusão citados e prestar uma
declaração informando se os motivos de exclusão citados existem;
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5. os membros do conselho fiscal dedicam tempo suficiente ao cumprimento de
sua atividade na instituição de crédito; sobretudo, no exercício de outras
atividades em função gerencial ou como membro de um conselho fiscal, um
membro do conselho fiscal deverá levar em consideração as circunstâncias no
caso isolado e o tipo, volume e a complexidade dos negócios da instituição de
crédito; desde que não tenham sido enviados ao conselho fiscal como
representantes da República da Áustria, membros do conselho fiscal de
instituições de crédito de qualquer forma jurídica, cujo balanço ultrapassa um
bilhão de euros ou que tenham emitido títulos mobiliários transferíveis,
autorizados para negociação num mercado regulamentado conforme art. 1º, § 2º
da lei das bolsas de valores 1989, no total, somente poderão exercer uma atividade
em função de gerencial, aliada a duas atividades como membro de um conselho
fiscal, ou um total de quatro atividades como membro de um conselho fiscal; para
o cálculo do número de atividades, várias atividades em função gerencial e como
membro de um conselho fiscal
a) no âmbito do mesmo grupo composto da instituição-mãe da UE, das
subsidiárias desta e subsidiárias próprias ou outras empresas que fazem parte do
mesmo grupo de instituições de crédito, na medida em que todas as supracitadas
estão incluídas na supervisão em base consolidada ou sujeitas a uma supervisão
adicional conforme art. 6º, § 1º FKG;
b) no caso de membros do mesmo sistema de segurança relacionado à instituição
conforme art. 113, § 7º, letra b da Portaria (UE) nº 575/2013 ou
c) no caso de empresas nas quais a instituição de crédito detém uma participação
qualificada conforme art. 4º, § 1º, número 36 da Portaria (UE) nº 575/2013
valem como apenas uma atividade. Atividades em função gerencial ou como
membro de um conselho fiscal junto a organizações que não perseguem
predominantemente objetivos comerciais não devem ser incluídas no cálculo. Por
requerimento, a FMA poderá autorizar uma ultrapassagem dessa limitação em
uma atividade como membro de um conselho fiscal. A FMA deverá informar a
EBA regularmente a respeito de tais autorizações.”
87. Ao art. 28a é acrescentado o seguinte § 6º:
“(6) A instituição de crédito deverá dispor de recursos de pessoal e financeiros
adequados para facilitar a familiarização dos diretores e membros do conselho
fiscal ou de outro órgão de supervisão competente segundo a lei ou os Estatutos e
assegurar o treinamento contínuo destes.”
88. Após o art. 28a,é inserido o seguinte art. 28b, inclusive título:
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“Obrigações especiais dos órgãos para créditos
Art. 28b. (1) Todo crédito de grande porte conforme art. 392 da Portaria (UE) nº
575/2013 no valor de, no mínimo, 500.000 euros, sem prejuízo da eficácia do
negócio jurídico, necessita da aprovação prévia do conselho fiscal ou de outro
órgão de supervisão da instituição de crédito competente segundo a lei ou os
Estatutos. Decisões de ações, no contexto, não são permitidas. Uma vez ao ano
deverá ser feito um relatório sobre cada crédito de grande porte ao conselho fiscal
ou ao outro órgão de supervisão competente da instituição de crédito.
(2) No caso de créditos de grande porte no sentido do art. 392 da Portaria (UE) nº
575/2013 ou exigíveis no valor de, no mínimo, 750.000 euros no sentido do art.
389 da Portaria (UE) nº 575/2013, os diretores da instituição de crédito, antes da
concessão de um tal crédito a um cliente ou a um grupo de clientes coligados,
deverão fazer apresentar a situação econômica dos contratantes e fiadores, e
informar-se suficientemente, durante o período da concessão, sobre a evolução
econômica dos contratantes e fiadores, assim como sobre o valor intrínseco e a
possibilidade de imposição de garantias, e ainda exigir a apresentação contínua de
balanços anuais. Em caso da falta de apresentação de balanços anuais, os
diretores da instituição de crédito deverão informar-se suficientemente de outra
maneira sobre os contratantes e fiadores. A primeira e a segunda frase não valem
para
1. créditos perante a União, os Estados, Municípios, pessoas jurídicas regionais
com sede no exterior, Bancos Centrais, países centrais, órgãos públicos (art. 4º, §
1º, número 8 da Portaria (UE) nº 575/2013), organizações internacionais ou
bancos de desenvolvimento multilaterais,
2. créditos junto a instituições de crédito,
3. créditos fiduciários e contínuos, na medida em que a instituição de crédito arca
somente com o risco de gestão, e
4. créditos perante a instituição de crédito-mãe no EEE, subsidiárias desta e
subsidiárias próprias incluídas na supervisão em base consolidada.”
89. Art. 29, inclusive título, tem a seguinte redação:
“Comissão de nomeação
Art. 29. Em instituições de crédito de qualquer forma jurídica cujo total do
balanço ultrapassa um bilhão de euros ou que emitiram títulos mobiliários
transferíveis autorizados para comércio num mercado regulamentado segundo art.
1º, § 2º da lei das bolsas de valores 1989, o conselho fiscal ou outro órgão de
supervisão competente da instituição de crédito segundo a lei ou os Estatutos
deverá instalar uma comissão de nomeação. Em cooperativas de crédito, também
o diretor que atua em tempo não-integral poderá instalar a comissão de nomeação.
A comissão de nomeação deverá:
1. buscar candidatos para ocupar cargos a vagar na diretoria e submeter
sugestões correspondentes ao conselho fiscal;
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2. caso previsto em lei para a forma jurídica respectiva da instituição de crédito,
apoiar o conselho fiscal por ocasião da elaboração de propostas para a assembleia
geral para o preenchimento de cargos a vagar no conselho fiscal;
3. no âmbito de suas atribuições conforme linhas 1 e 2, levar em consideração o
equilíbrio e a diversidade dos conhecimentos, das capacidades e experiência de
todos os membros do órgão afetado, elaborar uma descrição das tarefas com perfil
de candidato e informar o gasto de tempo relacionado à tarefa;
4. no âmbito de suas atribuições conforme linhas 1 e 2, fixar uma quota-alvo para
o sexo sub-representado na diretoria e para o conselho fiscal, desenvolvendo uma
estratégia a fim de atingir essa meta; a quota-alvo, a estratégia, assim como
progressos na aplicação deverão ser publicados conforme art. 435, § 2º, letra c da
Portaria (UE) nº 575/2013;
5. no âmbito de suas atribuições conforme linhas 1 e 2, atentar para que a tomada
de decisões da diretoria ou do conselho fiscal não seja dominada por uma única
pessoa ou um pequeno grupo de pessoas de maneira contrária aos interesses da
instituição de crédito;
6. realizar regularmente, em todos os casos, porém, quando eventos indicarem a
necessidade de uma reavaliação, uma avaliação da estrutura, do porte, da
composição e do desempenho da diretoria e do conselho fiscal, submetendo, se
necessário, sugestões de alteração ao conselho fiscal;
7. realizar regularmente, porém, no mínimo, anualmente, uma avaliação dos
conhecimentos, das capacidades e da experiência tanto dos diretores quanto dos
membros isolados do conselho fiscal, assim como de cada um dos órgãos como
um todo, comunicando-a ao conselho fiscal;
8. verificar o rumo da diretoria com vistas à seleção do nível mais alto da
administração e apoiar o conselho fiscal por ocasião da elaboração de
recomendações à diretoria.
No exercício de suas atribuições, a comissão de nomeação poderá fazer uso de
todos os recursos que considerar adequados e, para tanto, deve ser dotada de
recursos financeiros apropriados.”
90. Art. 29a, inclusive título, é suprimido.
91. O título do Subcapítulo VI. é substituído pelo seguinte título:
“Subcapítulo 4º: Análise de grupo”
92. Antes do art. 30, é inserido o seguinte título:
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“Grupo de instituição de crédito”
93. Art. 30, § 1º, parte introdutória, tem a seguinte redação:
“Há um grupo de instituições de crédito quando uma instituição hierarquicamente
superior, uma holding financeira hierarquicamente superior ou uma holding
financeira mista com sede no país, junto a uma ou várias instituições de crédito, a
instituições de crédito CRR, instituições financeiras, instituições financeiras CRR,
corretoras de títulos mobiliários, corretoras de títulos mobiliários CRR ou
oferecedores de serviços secundários (instituições subordinadas) autorizadas num
Estado-membro ou país terceiro” [texto truncado no original]
94. Art. 30, § 1º, parte final, tem a seguinte redação:
“Valem como instituições financeiras no sentido da presente disposição também
empresas reconhecidas como associações de construção de utilidade pública e
empresas que, conforme art. 2º, § 3º da Diretiva 2013/36/UE, estão
permanentemente excluídas da aplicação das diretivas válidas para instituições de
crédito. Bancos Centrais dos Estados-membros não valem como instituições
financeiras.”
95. Art. 30, § 2º tem a seguinte redação:
“(2) Complementando o § 1º, há um grupo de instituições de crédito quando uma
holding financeira-mãe, holding financeira-mãe mista, holding financeira-mãe da
UE ou holding financeira-mãe da UE mista tem sua sede num outro Estadomembro e
1. a essa sociedade está subordinada, no mínimo, uma instituição de crédito com
sede no país (§ 1º, linhas 1 a 7),
2. ao grupo não pertence qualquer instituição de crédito CRR autorizada num
Estado-membro que tem sua sede no país-sede da holding respectiva, como
instituição subordinada, e
3. a instituição de crédito com sede no país possui um total de balanço anual mais
elevado do que qualquer outra instituição de crédito CRR pertencente ao grupo
autorizada num Estado-membro; em caso de igual total do balanço, é decisivo
quem obteve primeiro a autorização.
Quando a classificação como grupo de instituições de crédito, com vistas à
importância relativa das atividades de uma instituição de crédito no país é
inadequada, a FMA poderá desistir da aplicação dos Subcapítulos 1º e 2º e, em
consonância com art. 77b, § 4º, linha 2, atribuir as tarefas e competências a outra
autoridade. A FMA dá oportunidade à empresa-mãe da UE, à holding financeiramãe da UE, à holding financeira-mãe da UE mista ou à instituição com o mais
alto total do balanço para posicionar-se antes da emissão do aviso respectivo. A
FMA informa a Comissão Europeia e a EBA sobre uma decisão tomada conforme
art. 111, § 5º da Diretiva 2013/36/UE.”
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96. Art. 30, § 3º, terceira frase tem a seguinte redação:
“No contexto, art. 244, §§ 4º e 5º UGB deve ser aplicado com a condição de que
há obrigação de consolidação nos casos do § 1º, linhas 2 a 6, também sem a
existência de uma participação.”
97. Art. 30, § 4º, linha 2 tem a seguinte redação:
“2. a holding financeira-mãe ou holding financeira-mãe mista com sede no país é
simultaneamente instituição subordinada de uma instituição de crédito CRR.”
98. Art. 30, § 7a tem a seguinte redação:
“(7a) As exigências fixadas no art. 5º, § 1º, linhas 6 a 9 e art. 28a, § 5º, linhas 1 a
4 aplicam-se considerando as diferenças com relação ao modelo de negócios e à
organização também aos diretores e membros do conselho fiscal de holdings
financeiras e holdings financeiras mistas”.
99. Art. 30, § 8º, primeira e segunda frase tem a seguinte redação:
“A instituição de crédito hierarquicamente superior deverá garantir a transmissão
de informações e prestação de informações
por parte das instituições
subordinadas, de uma holding financeira hierarquicamente superior ou holding
financeira mista. Quando uma holding hierarquicamente superior não cumpre sua
obrigação de informar conforme § 7º, a instituição de crédito hierarquicamente
superior deve comunicar isso à FMA.”
100. No art. 30, § 8a, após as palavras “conforme esta lei federal”, são inseridas
as palavras “ou conforme a Portaria (UE) nº 575/2013”.
101. No Art. 30, § 9º, o grupo de palavras “holdings financeiras, instituições de
crédito, corretoras de títulos mobiliários, instituições financeiras ou empresas
mistas” é substituído pelo grupo de palavras “holdings financeiras, holdings
financeiras mistas, instituições de crédito, instituições de crédito CRR, corretoras
de títulos mobiliários, corretoras de títulos mobiliários CRR, instituições
financeiras CRR ou instituições financeiras”.
102. Art. 30, § 9a e 10 tem a seguinte redação:
“(9a) Quando uma instituição de crédito cuja empresa-mãe é uma instituição,
uma holding financeira ou uma holding financeira mista com sede fora do âmbito
da União Europeia, não está sujeita a supervisão em base consolidada conforme
art. 16 da Portaria (UE) nº 575/2013.
1. a FMA deverá verificar se essa instituição está sujeita a uma supervisão em
base consolidada por parte da autoridade competente do país terceiro e essa
supervisão corresponde aos princípios do art. 18 da Portaria (UE) nº 575/2013;
2. a FMA deverá aplicar as disposições do art. 18 da Portaria (UE) nº 575/2013 à
instituição de crédito, caso não ocorra uma supervisão equivalente.
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Nesse caso, a FMA, após consulta às autoridades competentes de um país terceiro
e à EBA, deverá realizar essa verificação a pedido da empresa-mãe, de uma
empresa autorizada na Comunidade ou por iniciativa própria;

3. para atingir os objetivos da supervisão em base consolidada, caso a aplicação
dessa técnica de supervisão seja adequada e a autoridade competente do país
terceiro concordar, a FMA poderá exigir que seja constituída uma holding
financeira ou uma holding financeira mista com sede na União Europeia e que
sejam aplicadas as disposições sobre a supervisão em base consolidada ao balanço
consolidado dessa holding. A aplicação dessa técnica de supervisão deverá ser
comunicada pela FMA às autoridades competentes do país terceiro, à Comissão
Europeia, à EBA e às autoridades competentes dos outros Estados-membros
competentes;
4. a FMA levará em consideração orientações gerais da Comissão Europeia de
Bancos (EBC) existentes conforme art. 127, § 2º da Diretiva 2013/36/UE e
consultará a EBA a respeito, antes de tomar uma decisão.
(10) Documentação e informações conforme art. 7º e 9º abrangem sobretudo as
seguintes áreas da consolidação e da captação, apuração e avaliação de riscos
necessárias sob aspectos do funcionamento bancário, tanto consolidadas quanto
junto às instituições isoladas:
1. posições do ativo e passivo, assim como posições da conta de lucros,
2. negócios extra-balanço (Anexo I da Portaria (UE) nº 575/2013),
3. derivativos (Anexo II da Portaria (UE) nº 575/2013),
4. recursos próprios (Parte 2 da Portaria (UE) nº 575/2013),
5. créditos de grande porte (Parte 4 da Portaria (UE) nº 575/2013),
6. participações qualificadas (Parte 2, Título IV da Portaria (UE) nº 575/2013),
7. balanço anual, incluindo Anexo e relatório da situação,
8. registro de créditos e instituições comparáveis no exterior,
9. posições em moedas estrangeiras,
10. posições que são incluídas na consolidação de um risco de câmbio,
liquidação,
alteração de juros ou títulos mobiliários,
11. comando empresarial (art. 39),
12. processos próprios da instituição de crédito para avaliação da dotação com
capital
próprio (§ 39a),
13. obrigações de informar (Parte 8 da Portaria (UE) nº 575/2013),
14. liquidez (Parte 6 da Portaria (UE) nº 575/2013) e
15. Alavancagem (Parte 7 da Portaria (UE) nº 575/2013).”
103. Art. 30a, inclusive título, tem a seguinte redação:
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“Coligação de instituições de crédito
Art. 30a. (1) Instituições de crédito com sede no país permanentemente
atribuídas a uma instituição de crédito com sede no país como organização central
podem formar uma coligação de instituições de crédito com a organização central
quando
1. a organização central é uma instituição de crédito conforme art. 1º, § 1º e
2. as exigências do art. 9º, § 1º da Portaria (UE) nº 575/2013 são cumpridas.
A coligação de instituições de crédito é formada através de celebração de um
contrato entre a organização central e as instituições de crédito que lhe são
atribuídas. Um tal contrato, para sua validade, necessita, em todas as sociedades
participantes, da concordância da assembleia geral, com a maioria necessária para
alteração dos Estatutos. Além disso, as sociedades devem ajustar seus Estatutos
de acordo.
(2.) Uma coligação de instituições de crédito não é um grupo de instituições de
crédito conforme art. 30, § 1º.
(3) A constituição de uma coligação de instituições de crédito necessita da
autorização da FMA; está autorizada a fazer o requerimento a organização central
em nome da organização central e das instituições de crédito atribuídas. Ao
requerimento deverão ser juntados documentos que, sobretudo, apresentam os
processos de comando, fiscalização e gestão de riscos, a permanente capacidade
de cumprir exigências referentes às normas de supervisão por parte da coligação e
outros fatos relevantes.
(4) Estando dados os pré-requisitos conforme § 1º, a FMA deverá autorizar a
constituição da coligação de instituições de crédito. O aviso de autorização
poderá conter condições e exigências correspondentes. O aviso de autorização
deverá ser emitido no prazo de três meses da data na qual toda a documentação
necessária para a avaliação tiver sido enviada e as informações prestadas à FMA.
O aviso será enviado à organização central. Com a entrega na organização
central, o aviso vale como tendo sido entregue a todos os membros da coligação
de instituições de crédito. A organização central deverá dar conhecimento do
aviso imediatamente a todas as instituições de crédito atribuídas. A FMA poderá
prescrever uma data até a qual a constituição pretendida de uma coligação de
instituições de crédito deverá ser concluída.
(5) Alterações na composição dos membros da coligação de instituições de
crédito devem ser comunicadas à FMA, por escrito, pela organização central,
juntando a documentação conforme § 3º, antes da realização. Em caso de
supressão dos pré-requisitos conforme § 1º ou quando a coligação de instituições
de crédito não mais está em condições de atender às exigências da supervisão
conforme § 7º, a FMA deverá constatar, através de notificação, que e a partir de
que data não mais há uma coligação de instituições de crédito.
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A composição da coligação de instituições de crédito e sua alteração deverá ser
publicada na página da organização central na internet. Com vistas à supressão
dos pré-requisitos conforme § 1º ou quando a coligação de instituições de crédito
não mais é capaz de atender às exigências da supervisão conforme § 7º, isso
deverá ser comunicado pela organização central à FMA.
(6) Às instituições de crédito atribuídas não se aplicam as disposições dos arts.
4º, § 3º, linha 4, 5º, § 1º, linhas 5, 10, 16 , 23 a 24a, 25, 39, § 2º, 39a, 69, § 3º e
art. 70, §§ 4a a 4d e as Partes 2 a 4, assim como as Partes 5 a 8 da Portaria (UE) nº
575/2013. Para os fins do art. 405, § 2º da Portaria (UE) nº 575/2013, a
organização central vale como instituição de crédito-mãe EEE e as instituições de
crédito atribuídas como instituições subordinadas. As instituições de crédito
atribuídas estão isentas daquelas obrigações de informar e comunicar (art. 73 a 75)
que se destinam exclusivamente à fiscalização dessas disposições.
(7) A coligação de instituições de crédito deverá cumprir as disposições do art.
39a e as Partes 2 a 4, assim como as Partes 5 a 8 da Portaria (UE) nº 575/2013 na
base da situação financeira consolidada. Para tanto, a organização central deverá
estabelecer um balanço do grupo de empresas (art. 59, art. 59a). A organização
central deverá atender às obrigações de informar e comunicar, válidas para
instituições de crédito hierarquicamente superiores e grupos de instituições de
crédito (arts. 73 a 75) pela coligação de instituições de crédito. Para os fins dos
arts. 38, 39, 42, 69, § 3º e 93a, assim como art. 2º, § 3º EKEG e para a utilização
de dados (art. 4º, linha 8 DSG 2000), a coligação de instituições de crédito vale
como uma instituição de crédito.
(8) Para os fins da consolidação integral, a organização central deverá ser tratada
como instituição hierarquicamente superior, e toda instituição de crédito atribuída
como instituição de crédito subordinada. No contexto, os direitos das quotas em
instituições atribuídas não detidas pela organização central ou por uma instituição
atribuída não devem ser tratados nem como quotas-partes de terceiros nem como
quotas-partes de outros sócios conforme art. 259, § 1º UGB, desde que as
instituições de crédito atribuídas disponham direta ou indiretamente da maioria
das quotas-partes na organização central com direito de voto. Ao calcular a
maioria das quotas-partes com direito de voto, medidas conforme art. 1º da lei de
estabilidade do mercado financeiro não devem ser consideradas.
(9) Para os fins do cálculo dos custos da supervisão do mercado financeiro, a
coligação de instituições de crédito vale como uma instituição de crédito, e a
organização central é que está sujeita aos custos. A organização central deverá
dividir e compensar entre as instituições de crédito atribuídas os custos da
supervisão bancária segundo o esquema de cálculo do art. 69a, § 2º.
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(10) A organização central responde pela observância das disposições da presente
lei federal e da Portaria (UE) nº 575/2013 válidas para a coligação de instituições
de crédito e, no âmbito dessa obrigação, deverá controlar sobretudo a solvência e
liquidez da coligação de instituições de crédito com base em balanços
consolidados, assim como das instituições de crédito atribuídas. A organização
central deverá garantir que os diretores das instituições de crédito atribuídas
cumpram as exigências conforme art. 4º, § 3º, linha 6 e as exigências conforme
art. 5º, § 1º, linhas 6 a 13 estejam dadas, e que a coligação de instituições de
crédito disponha de processo de administração, contabilidade e fiscalização para a
captação, a avaliação, o comando e a fiscalização dos riscos do negócio bancário e
da operação bancária, assim como da política e das práticas de remuneração. Em
virtude desses direitos de instrução, as instituições de crédito atribuídas, na
relação com a organização central, não são consideradas como subsidiárias para
os fins dos arts. 51, § 2º, 65, § 5º, última frase e 66 AktG. A organização central,
em virtude desses direitos de instrução, não vale como empresa-mãe das
instituições de crédito atribuídas para os fins do art. 66a AktG. Entretanto, não se
pode opor ao direito de instrução da organização central o art. 70, § 1º ou art. 84,
§ 1º AktG.
(11) A coligação de instituições de crédito está autorizada a exercer suas
atividades nos Estados-membros por uma filial ou através das transações de
serviços livres pela organização central ou através de instituições de crédito
atribuídas isoladas, desde que as atividades estejam abrangidas pelas concessões
da organização central ou das instituições atribuídas envolvidas.
As
comunicações conforme art. 10, §§ 2º, 5º e 6 cabem à organização central, que
também deverá informar através de quais instituições de crédito da coligação de
instituições de crédito as atividades são exercidas. Art. 16 aplica-se à coligação
de instituições de crédito.
(12) As disposições do art 400, § 2º da Portaria (UE) nº 575/2013 e dos arts. 5º, §
1º, linha 9a, 23 b, 23c, 28a, 29, 30, §§ 7º, 8º, primeira frase e §§ 10, 70, § 1º, 4a a
4d e 77c devem ser aplicados a uma coligação de instituições de crédito com a
condição de que a organização central vale como instituição hierarquicamente
superior, e a coligação de instituições de crédito, como grupo de instituições de
crédito. Art. 77c deve ser aplicado a uma coligação de instituições de crédito com
a condição de que a organização central é considerada como instituição
hierarquicamente superior e a coligação de instituições de crédito, como grupo de
instituições de crédito, desde que uma instituição no sentido do art. 30, §§ 1º e 2º,
com sede no exterior, seja subordinada ou à organização central ou a uma
instituição atribuída.
(13) Para instituições de crédito e coligações de instituições de crédito que
tiverem feito uso do art. 30a na versão anterior ao BGBl. I nº 184/2013, a
autorização vale como dada conforme § 3º.”
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104. Após o art. 30a, são inseridos os seguintes art. 30b a 30 d, incluindo títulos:
Art. 30b. (1) A liberação de instituições de crédito e corretoras de títulos
mobiliários pertencentes ao grupo conforme art. 7º da Portaria (UE) nº 575/2013
em nível específico de instituição necessita da autorização da FMA.
(2) Ao requerimento de liberação conforme § 1º de uma instituição de crédito, de
uma corretora de títulos mobiliários ou de uma empresa-mãe hierarquicamente
superior devem ser juntados documentos adequados que comprovem a existência
dos pré-requisitos para uma liberação conforme art. 7º da Portaria (UE) nº
575/2013.
(3) No processo conforme § 1º, a FMA deverá obter uma manifestação pericial
do Banco Nacional da Áustria sobre a existência dos pré-requisitos conforme art.
7º da Portaria (UE) nº 575/2013.
(4) A autorização de liberação conforme § 1º deverá ser concedida quando o
cumprimento das exigências conforme art. 7º da Portaria (UE) nº 575/2013 estiver
suficientemente comprovado.
(5) Instituições de crédito, corretoras de títulos mobiliários conforme § 1º ou
empresas-mãe hierarquicamente superiores deverão imediatamente comunicar à
FMA e ao Banco Nacional da Áustria a supressão de um ou vários pré-requisitos
conforme art. 7º da Portaria (UE) nº 575/2013 e a inobservância de exigências e
condições fixadas em notificações para garantir esses pré-requisitos, apresentando
um plano do qual se depreenda que as exigências supracitadas serão novamente
observadas dentro de um prazo adequado. A FMA deverá cassar a autorização
conforme § 1º quando um dos pré-requisitos citados no art. 7º da Portaria (UE) nº
575/2013 não mais estiver dado.
Liberação da aplicação das exigências de liquidez em base individual
Art. 30c. (1) A liberação de instituições de crédito e corretoras de títulos
mobiliários que fazem parte do grupo e de instituições e corretoras de títulos
mobiliários que pertencem a sistemas de segurança relacionadas a instituições
(art. 113, § 7º da Portaria (UE) nº 575/2013), conforme art. 8º da Portaria (UE) nº
575/2013, e a fiscalização como sub-grupo de liquidez necessita da autorização da
FMA.
(2) Ao requerimento de liberação conforme § 1º de uma instituição de crédito, de
uma corretora de títulos mobiliários ou de uma sociedade-mãe hierarquicamente
superior devem ser juntados documentos apropriados que comprovem os prérequisitos para uma liberação conforme art. 8º da Portaria (UE) nº 575/2013.
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(3) No processo conforme § 1º, a FMA deverá obter um parecer do Banco
Nacional da Áustria sobre a existência dos pré-requisitos conforme art. 8º da
Portaria (UE) nº 575/2013.
(4) A autorização de liberação conforme § 1º deverá ser concedida quando o
cumprimento das exigências conforme art. 8º da Portaria (UE) nº 575/2013 estiver
suficientemente comprovado.
(5) Instituições de crédito, corretoras de títulos mobiliários conforme § 1º ou
empresas-mãe hierarquicamente superiores deverão imediatamente comunicar à
FMA e ao Banco Nacional da Áustria a supressão de um ou vários pré-requisitos
conforme art. 8º da Portaria (UE) nº 575/2013 e a inobservância de exigências e
condições fixadas em notificações para garantir esses pré-requisitos, apresentando
um plano do qual se depreenda que as exigências supracitadas serão novamente
observadas dentro de um prazo adequado. A FMA deverá cassar a autorização
conforme § 1º quando um dos pré-requisitos citados no art. 8º da Portaria (UE) nº
575/2013 não mais estiver dado.
Supervisão de holdings financeiras mistas
Art. 30d. (1) Na medida em que uma holding financeira mista conforme art. 2º,
linha 15 da lei dos conglomerados financeiros – FKG, BGBl. I nº 70/2004,
sobretudo com relação à supervisão voltada para os riscos, está sujeita a
disposições equivalentes da presente lei federal ou da Portaria (UE) nº 575/2013, a
FMA, na qualidade de autoridade encarregada da consolidação, após consulta às
outras autoridades competentes para a supervisão, poderá decidir que, em nível
dessa holding financeira mista, somente deve ser aplicada a disposição
correspondente da FKG.
(2) Na medida em que uma holding financeira mista, sobretudo com relação à
supervisão voltada para os riscos, está sujeita às disposições da presente lei
federal ou da Portaria (UE) nº 575/2013 e da VAG, a FMA, na qualidade de
autoridade encarregada da consolidação, em consonância com a autoridade
competente para a supervisão de grupos para o ramo de seguros, poderá decidir
que somente deve ser aplicada a disposição da lei de supervisão de seguros, BGBl.
I nº 569/1978 ou da presente lei federal ou da Portaria (UE) nº 575/2013, em nível
dessa holding financeira mista, dependendo de que ramo financeiro conforme art.
2º, linha 7 FKG está representado com a parcela média mais elevada.
(3) Na qualidade de autoridade encarregada da consolidação, a FMA deverá
comunicar eventuais decisões conforme §§ 1º e 2º à EBA e a Autoridade
Europeia dos Seguros e Pensões Complementares da Empresa (EIOPA) (Portaria
(UE) nº 1094/2010 sobre a constituição de uma Autoridade de Supervisão dos
Seguros e Pensões Complementares da Empresa, sobre a alteração da Deliberação
nº 716/2009/CE e sobre a revogação da Deliberação 2009/79/CE da Comissão,
ABl. nº L 331, de 15.12.2010, pág. 48).
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(4) Quando uma subsidíária de uma instituição, de uma holding financeira
conforme art. 4º, § 1º, número 20 da Portaria (UE) nº 575/2013 ou de uma holding
financeira mista não está inclusa na supervisão em base consolidada, a FMA
poderá solicitar das autoridades competentes daquele Estado-membro no qual a
subsidiária tem sua sede todas as informações que facilitam uma supervisão
eficaz.”
105. No art. 39, § 2º, após a segunda frase, é inserida a seguinte terceira frase:
“A estrutura organizacional assim como os processos administrativos, de
contabilidade e fiscalização deverão ser documentados por escrito e de maneira
reproduzível.”
106. Art. 39, § 2b tem a seguinte redação:
“(2b) Os processos conforme § 2º deverão levar em consideração sobretudo:
1. o risco de crédito e risco de inadimplemento da contraparte,
2. o risco de concentração,
3. o risco de mercado,
4. o risco de um endividamento excessivo,
5. o risco operacional,
6. o risco de titularização,
7. o risco de liquidez,
8. o risco de juros com vistas a todos os negócios que não são já abrangidos pela
linha 3,
9. o risco residual oriundo de técnicas de redução de risco de crédito,
10. os riscos decorrentes do ambiente macroeconônomico,
11. o risco da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo,
12. o risco resultante do modelo comercial de uma instituição, considerando as
consequências de estratégias de diversificação,
13. os resultados do teste de estresse em instituições que empregam abordagens
internas, e
14. o risco sistêmico (art. 2º, linha 41) que emana de uma instituição.”
107. No art. 39, § 2c, é inserida a seguinte frase:
“Por ocasião da verificação do risco de crédito também deverá ser avaliada a
adequação das abordagens aplicadas por uma instituição de crédito para
constatação de riscos de crédito, considerando o tipo, o volume e a complexidade
dos negócios praticados por uma instituição de crédito.”
108. Após art. 39, § 2c, é inserido o seguinte § 3º:
“(3) Instituições de crédito deverão
1. zelar para que possam cumprir, em qualquer tempo, suas obrigações de
pagamento;
2. instituir um planejamento financeiro e de liquidez específico da empresa,
correspondente aos conjuntos de experiências da economia bancária,
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3. através da manutenção permanente de recursos líquidos, providenciar
suficientemente compensação de futuros desequilíbrios das entradas de
pagamentos e saídas de pagamentos;
4. dispor de regulamentações para a supervisão e a fiscalização do risco de juros
de todos os negócios;
5. de acordo com a estrutura de vencimentos de seus créditos e de suas
obrigações, configurar, sobretudo, as possibilidades de ajuste de juros e de
rescisão de tal maneira que sejam levadas em consideração possíveis alterações
das condições de mercado, e
6. dispor de documentação, com base na qual a situação financeira da instituição
de crédito, em qualquer tempo, possa ser determinada aritmeticamente com
precisão suficiente; essa documentação deverá ser apresentada a pedido à FMA,
juntamente com comentários pertinentes.”
109. Art. 39, § 4º tem a seguinte redação:
“(4) A FMA deverá determinar exigências mínimas para fins da captação, do
comando, da fiscalização e da limitação devida dos tipos de riscos conforme art.
2b através de portaria. A portaria deverá corresponder, com vista:
1. ao risco de crédito e do risco de inadimplemento da contraparte, art. 79 da
Diretiva 2013/36/UE,
2. ao risco de concentração, art. 81 da Diretiva 2013/36/UE,
3. ao risco de mercado, art. 83 da Diretiva 2013/36/UE,
4. ao risco de um endividamento excessivo, art. 87 da Diretiva 2013/36/UE,
5. ao risco operacional, art. 85 da Diretiva 2013/36/UE,
6. ao risco de titularização, art. 82 da Diretiva 2013/36/UE,
7. ao risco de liquidez, art. 86 da Diretiva 2013/36/UE, considerando os critérios
do
art. 39, § 3º,
8. ao risco de juros relativo a todos os negócios que ainda não são abrangidos
pela linha 3, art. 84 da Diretiva 2013/36/UE, e com vistas
9. ao risco residual oriundo de técnicas de redução do risco de crédito, art. 80 da
Diretiva 2013/36/EU.
Com vistas àqueles aspectos dessa portaria que divergem das disposições citadas
ou determinam exigências adicionais, deverá ser obtida a aprovação do Ministro
da Fazenda.”
110. No art. 39, é acrescentado o seguinte § 5º:
“(5) Em instituições de crédito de qualquer forma jurídica cujo total do balanço
ultrapassa um bilhão de euros ou que emitiram títulos mobiliários autorizados
para negócios num mercado regulamentado conforme art. 1º, § 2º da lei da bolsa
de valores 1989, deverá ser instalado um departamento de gestão de riscos
independente do negócio operacional, com acesso direto aos diretores, cujas
competências e cujos recursos garantem o cumprimento das seguintes tarefas:
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1. identificação e medição das características de riscos conforme § 2b,
2. comunicação de riscos conforme § 2b e da situação de risco aos diretores,
3. participação na elaboração da estratégia de riscos da instituição de crédito e em
todas as decisões importantes referentes à gestão de riscos,
4. visão completa das características dos tipos de riscos existentes e da situação
de risco da instituição de crédito.
Na cúpula do departamento de gestão de riscos deverá ficar um executivo
competente expressamente para essa função. Quando o tipo, o porte e a
complexidade dos negócios da instituição não justificarem a nomeação de uma
pessoa exclusivamente para esse fim, um outro executivo da instituição poderá
exercer essa função, desde que não haja conflito de interesses. O chefe do
departamento de gestão de riscos não poderá ser destituído de seu cargo sem
informação prévia do conselho fiscal.”
111. Art. 39c, § 2º tem a seguinte redação:
“(2) Entre as tarefas da comissão de remuneração conta-se a preparação de
deliberações a respeito do assunto remuneração, incluindo aquelas que têm
consequências para o risco e a gestão de riscos da instituição de crédito respectiva
e que deverão ser tomadas pelo conselho fiscal ou por outro órgão de supervisão
competente segundo a lei ou os Estatutos, assim como a fiscalização da política de
remuneração, das práticas de remuneração e das estruturas de incentivo
relacionadas à remuneração, sempre relacionada à condução, fiscalização e
limitação de riscos conforme art. 39, § 2b, linhas 1 a 10, da dotação de recursos
próprios e liquidez, sendo que também devem ser considerados os interesses de
longo prazo de acionistas, investidores e funcionários da instituição de crédito,
bem como o interesse da economia num sistema bancário funcional e na
estabilidade do mercado financeiro.”
112. Art. 39c, § 3º tem a seguinte redação:
“(3) A composição da comissão de remuneração deverá permitir uma avaliação
independente e íntegra desses assuntos. A comissão de remuneração compõe-se
de, no mínimo, três membros do conselho fiscal, sendo que, no mínimo, uma
pessoa deverá dispor de conhecimentos técnicos e experiência prática na área da
política de remuneração (especialista em remuneração). Caso, conforme art. 110
da lei trabalhista (ArbVG), BGBl. nº 22/1974, um ou vários representantes dos
empregados devem participar do conselho fiscal da instituição de crédito, no
mínimo, um membro do círculo dos representantes dos empregados deverá fazer
parte da comissão de remuneração. No caso de instituições de crédito cujo total
do balanço perfaz menos do que cinco bilhões de euros, a função do especialista
em remuneração poderá ser exercida por um especialista que não pertença ao
conselho fiscal. Presidente da comissão de remuneração ou especialista em
remuneração não poderá ser quem, nos últimos três anos, foi diretor ou executivo
em cargo de liderança (art. 80 AktG) da instituição de crédito respectiva ou que,
por outros motivos, não é independente e imparcial.”
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113. Após art. 39c, é inserido art. 39d, inclusive título:
“Comissão de riscos
Art. 39d. (1) Em instituições de crédito de qualquer forma jurídica cujo total do
balanço ultrapassa um bilhão de euros ou eu tenham emitido títulos mobiliários
que podem ser negociados num mercado regulamentado (art. 1º, § 2º da lei da
bolsa de valores 1989), o conselho fiscal ou outro órgão de supervisão competente
segundo a lei ou os Estatutos deverá instalar uma comissão de risco.
(2) Entre as atribuições da comissão de risco contam-se:
1. assessorar a diretoria com vistas à disposição de risco e à estratégia de risco
atuais e futuras da instituição de crédito,
2. fiscalizar a aplicação de uma estratégia de risco relacionada ao comando, à
fiscalização e à limitação de riscos conforme art. 39, § 2b, linhas 1 a 14, à dotação
de recursos próprios e à liquidez,
3. verificar se a formação de preços dos serviços e produtos oferecidos pela
instituição de crédito foram considerados adequadamente com relação ao modelo
comercial e à gestão de riscos da instituição de crédito e, se necessário, apresentar
um plano com medidas corretivas,
4. sem prejuízo das tarefas da comissão de remuneração, [verificar] se, nos
incentivos oferecidos pelo sistema de remuneração interno, o risco, o capital, a
liquidez e a probabilidade e a data de lucros realizados são levados em
consideração.
(3) A composição da comissão de risco deverá permitir uma avaliação
independente e íntegra da estratégia de risco da instituição de crédito. A comissão
de risco compõe-se de, no mínimo, três membros do conselho fiscal que
disponham dos conhecimentos e da experiência necessários para a fiscalização da
aplicação da estratégia de riscos da instituição de crédito. Presidente da comissão
de riscos não poderá ser quem nos últimos três anos tenha sido diretor ou
executivo em cargo de liderança, ou que, por outros motivos, não seja
independente e imparcial. Um representante do departamento de gestão de riscos
(art. 39, § 5º) deverá participar das reuniões da comissão de riscos e apresentar
relatório sobre os tipos de riscos (art. 39, § 2b) e a situação de risco da instituição
de crédito. No contexto, deverá alertar para desenvolvimentos perigosos que
poderiam ter consequências ou efeitos para a instituição de crédito.
(4) A comissão de riscos deverá realizar, no mínimo, uma reunião por ano.”
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114. Art. 40, § 2º tem a seguinte redação:
“(2) As instituições de crédito e financeiras deverão solicitar que o cliente
informe se deseja exercer a relação comercial (§ 1º, linha 1) ou a transação (§ 1º,
linha 2) por conta própria ou de terceiros, respectivamente, a pedido de terceiros;
o cliente deverá atender à solicitação e comunicar alterações a esse respeito
durante a relação comercial honesta, imediata e espontaneamente. Quando o
cliente informa que deseja exercer a relação comercial (§ 1º, linha 1) ou a
transação (§ 1º, linha 2) por conta de terceiros, respectivamente, a pedido de
terceiros, deverá também comprovar a identidade do fideicomissário perante a
instituição de crédito ou financeira, e as instituições de crédito e financeiras
deverão constatar e verificar a identidade do fideicomissário. A identidade do
fiduciário deverá ser constatada conforme § 1º, exclusivamente com a presença
física do fiduciário. Uma identificação do fiduciário por terceiros também está
excluída. A constatação e verificação da identidade do fideicomissário, no caso
de pessoas físicas, deverá ser realizada mediante apresentação do original ou de
uma cópia da cédula de identidade provida de fotografia (§ 1º) do fideicomissário,
no caso de pessoas jurídicas, através de documentos com força de prova,
conforme § 1º. O fiduciário deverá ainda prestar uma declaração por escrito
perante a instituição de crédito ou financeira no sentido de que ele, pessoalmente,
ou através de informantes confiáveis, se convenceu da identidade do
fideicomissário. Informantes confiáveis nesse sentido são tribunais e outras
autoridades governamentais, tabeliães, advogados e terceiros no sentido do § 8º.
No caso de contas especiais mantidas em nome de terceiros por administradores
de imóveis autorizados para condomínios de imóveis, vale como comprovação de
identidade
fideicomissária de condôminos, que são pessoas físicas, a
apresentação do extrato do registro de imóveis.”
115. Art. 42, § 4º, linhas 2 e 6 são suprimidos.
116. No art. 42, § 6º, linha 3, o ponto ao final é substituído por um ponto e
vírgula, e a seguinte linha 4 é acrescentada:
“4. cujo total do balanço não ultrapassa um bilhão de euros e subordinadas a uma
instituição de crédito-mãe da UE ou a uma instituição de crédito-mãe num Estadomembro conforme art. 30, § 1º, linhas 1 a 6, quando na instituição de crédito-mãe
da UE ou numa instituição de crédito-mãe num Estado-membro há uma unidade
organizacional própria para a auditoria interna dotada e organizada sob
observância do § 2º em qualquer tempo e isso não prejudica as possibilidades de
supervisão e controle da FMA e do Banco Nacional da Áustria.”
117. No art. 43, §1º, a segunda frase tem a seguinte redação:
“Aplicam-se aos balanços anuais, aos balanços de grupos de empresas, aos
relatórios de situação e aos relatórios de grupos de empresas, bem como à sua
auditoria e publicação aplicam-se as disposições do terceiro livro da UGB, com
exceção dos arts. 223, § 6º, 224, 226, § 5º, 227, 231, 232, § 5º, 237, linhas 1, 3, 4 e
9, 242, 244, § 6º, 246, 249, § 1º, 266, linhas 1 e 3, 275, § 2º, 278, 279 e 280a.”
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118. Ao art. 43 é acrescentado o seguinte § 3º:
“(3) Diferentemente do art. 1º, § 1º, a expressão “instituição de crédito” nos art.
51 a 54, no art. 59 e no Anexo 2 ao art. 43 abrange todas as instituições de crédito
no país e instituições de crédito CRR num Estado-membro ou país terceiro.”
119. No art. 57, § 1º, a referência “art. 201, § 1º, linha 4” é substituída pela
referência “art. 201, § 2º, linha 4”, e o termo “HGB” é substituído pelo termo
“UGB”.
120. No art. 57 é acrescentado o seguinte § 5º:
“(5)
As instituições de crédito deverão constituir uma reserva de
responsabilidade. Esta perfaz 1 por cento da base de cálculo conforme art. 92, §
3º, letra a da Portaria (UE) nº 575/2013. Instituições de crédito que apuram suas
exigências de recursos próprios para o risco de mercado conforme Parte 3, Título
IV da Portaria (UE) nº 575/2013 deverão somar à base de cálculo um múltiplo de
12,5 vezes a exigência de recursos próprios para o risco de posições (Parte 3,
Título IV, Capítulo 2º da Portaria (UE) nº 575/2013). Uma reversão da reserva de
responsabilidade somente poderá ocorrer na medida em que isso seja necessário
para o cumprimento de obrigações conforme art. 93 ou para cobertura de outros
prejuízos a serem demonstrados no balanço anual. A reserva de responsabilidade
deverá ser preenchida novamente na medida do montante revertido, o mais tardar,
dentro dos cinco exercícios subsequentes. A atribuição e reversão da reserva de
responsabilidade deverá ser demonstrada em separado na conta de lucros e
perdas.”
121. No art. 59, § 3º, o termo “HGB” é substituído pelo termo “UGB”.
122. No art. 59, § 7º, o grupo de palavras “serviços secundários relacionados a
bancos conforme art. 2º, linha 27” é substituído pelo grupo de palavras
“oferecedores de serviços secundários conforme art. 4º, § 1º, número 18 da
Portaria (UE) nº 575/2013.
123. Art. 59a tem a seguinte redação:
“Art. 59a. Uma instituição de crédito hierarquicamente superior que estabelece
um balanço de grupo de empresas segundo princípios da prestação de contas
internacionalmente reconhecidos conforme art. 245a, § 1º ou 2º UGB deverá
cumprir as exigências do art. 245a, §§ 1º e 3º UGB, e incluir os dados conforme
art. 64, § 1º, linhas 1 a 19 e art. 2º no Anexo do grupo de empresas.”
124. No art. 60, § 1º, a referência ao “art. 59a, § 1º” é substituída por uma
referência ao “art. 59a”.
125. No art. 60, § 3º o termo “HGB” é substituído pelo termo “UGB”.
126. No art. 61, § 2º o termo “HGB” é substituído pelo termo “UGB”.
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127. No art. 62, linha 1a, a referência a ”art. 63a, §§ 4º a 6a” é substituída pela
referência a “art. 63a, § 4º a 6º”.
128. Art. 62, linha 6a tem a seguinte redação:
“6a. há uma motivo para exclusão conforme art. 271a UGB, porém, somente deve
ser aplicado art. 271a, § 3º UGB ao órgão de auditoria da associação de auditoria
das caixas econômicas, com a condição de que a assinatura da nota de
confirmação por si não representa um motivo para exclusão;”
129. No art. 62, linha 17, o ponto e vírgula ao final é substituído por um ponto.
130. No art. 62a, o termo “HGB” é substituído pelo termo “UGB”.
131. No art. 63, §§ 2º e 3a, o termo “HGB” é substituído pelo termo “UGB”.
132. Art. 63, § 3º tem a seguinte redação:
“(3) Quando o auditor do banco, no decorrer de sua atividade de auditoria,
constata fatos que
1. justificam uma obrigação de relatório conforme art. 273, § 2º UGB ou
2. permitem identificar que o cumprimento das obrigações da instituição de
crédito corre risco ou
3. um agravamento da situação de risco ou
4. violações importantes da presente lei federal, da Portaria (UE) nº 575/2013 ou
de outras normas legais ou outras normas determinantes para a supervisão
bancária ou avisos do Ministro da Fazenda ou da FMA, ou
5. importantes posições do balanço ou posições extra-balanço como não tendo
valor intrínseco,
quando ele tem dúvidas justificadas quanto à exatidão de documentos ou à
declaração de integralidade da diretoria, ou quando ocorre uma negativa ou
restrição da nota de confirmação, sem prejuízo do art. 273, § 2º UGB, deverá
apresentar imediatamente um relatório escrito sobre esses fatos, com explicações,
à FMA e ao Banco Nacional da Áustria. Quando o auditor constata outras falhas,
alterações da situação de risco ou da situação financeira ou violações não
significativas das normas que não causam preocupação e quando as falhas podem
ser sanadas no curto prazo, o auditor deverá apresentar um relatório à FMA e ao
Banco Nacional da Áustria somente se a instituição de crédito não tiver sanado as
falhas constatadas dentro de um prazo adequado, o mais tardar, porém, dentro de
três meses, e tiver comprovado isso perante o auditor. Também deverá ser feito
um relatório quando os diretores não fornecem devidamente uma informação
solicitada pelo auditor dentro de um prazo adequado. Auditores nomeados por
uma associação de auditores devem apresentar relatório de acordo com o presente
parágrafo através da associação de auditores, que deverá encaminhá-lo
imediatamente.
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Nos casos em que uma empresa de auditoria é nomeada como auditora do banco,
a obrigação de apresentar relatório também atinge as pessoas físicas citadas pelo
nome, conforme art. 88, § 7º WTBG. Sem prejuízo das obrigações conforme art.
273, § 2º UGB, um relatório conforme o presente parágrafo deverá ser transmitido
simultaneamente com a transmissão à FMA e ao Banco Nacional da Áustria
também ao conselho fiscal ou a outro órgão de supervisão competente da
instituição de crédito de acordo com a lei ou os Estatutos.”
133. Art. 63, § 4º, linhas 2, 3, 6 e 9 tem a seguinte redação:
“2. a observância dos art. 21, 25, 27a, 30 a 30c, 73, § 1º e 75 da presente lei
federal e Parte 1 a 8 da Portaria (UE) nº 575/2013;
3. a observância das demais normas da presente lei federal, da Portaria (UE) nº
575/2013 e das outras normas legais importantes para instituições de crédito;
6. no caso de instituições de crédito que aplicam Parte 3, Título I, Capítulo 3º da
Portaria (UE) nº 575/2013,
a) os critérios para a determinação dos ativos qualificados;
b) os processos para a determinação do preço de mercado, considerando art. 105
da Portaria (UE) nº 575/2013;
c) a abordagem para a avaliação de opções, sobretudo, a determinação das
volatibilidades e dos demais parâmetros para a determinação do fator delta
conforme art. 377 da Portaria (UE) nº 575/2013;
d) a identificação dos outros riscos relacionados a opções conforme Parte 3,
Título IV da Portaria (UE) nº 575/2013;
9. no caso de instituições de crédito que avaliam a exigência mínimo de recursos
próprios para o risco operacional conforme Parte 3, Título III, Capítulo 3º da
Portaria (UE) nº 575/2013: A observância das condições conforme art. 320 da
Portaria (UE) nº 575/2013;”
134. Art. 63, § 4º, linha 7 é suprimido.
135. No art. 63, § 4º, são acrescentadas as seguintes linhas 10 a 11:
“10. a observância das exigências conforme art. 49, § 3º, letra a, sub-letra v da
Portaria (UE) nº 575/2013 em sistemas de segurança relacionados a instituições,
que aplicam art. 49, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013;
11. a admissibilidade e correção de acordos de netting, assim como o
cumprimento das condições conforme art. 296, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013;
136. No art. 63, após o § 4º, é inserido o seguinte § 4a:
“(4a) A auditoria pelo auditor do banco de uma instituição central deve abranger
também:
“1. o balanço consolidado conforme art. 49, § 3º, letra a, sub-letra iv da Portaria
(UE) nº 575/2013 em sistemas de segurança relacionados a instituições que
aplicam art. 49, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013;
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2. o relatório conforme art. 113, § 7º, letra e da Portaria (UE) nº 575/2013;
sendo que o resultado da auditoria deve ser apresentado simultaneamente com o
relatório sobre a auditoria do balanço anual da instituição central.”
137. No art. 64, § 1º, após o grupo de palavras “os art. 236 a 240”, é inserido o
grupo de palavras “e 265”.
138. No art. 64, § 1º, linha 15, o ponto ao final é substituído por um ponto e
vírgula, e são acrescentadas as seguintes linhas 16 a 19:
“16.
uma classificação do capital de base e dos recursos próprios
complementares; isso vale também para quotas-partes e outros recursos próprios
emitidos por uma sociedade controladora;
17. uma relação sobre a consolidação dos recursos próprios;
18. uma relação organizada segundo filiais dos seguintes dados e índices em base
consolidada para o exercício:
a) razão social da filial, áreas comerciais desta e nome do país-sede da filial,
b) receita líquida de juros e receitas operacionais,
c) número de funcionários em período integral,
d) resultado anual antes dos impostos,
e) impostos sobre a renda,
f) subsídios públicos recebidos;
19. a rentabilidade do capital como um todo, que deverá ser apresentada como
quociente do resultado anual após os impostos, dividido pelo total do balanço à
data de referência do balanço.”
139. No art. 64, §§ 1º a 6º, o termo “HGB” é substituído pelo termo “UGB”.
140. No art. 65, § 2º, linha 1 e § 2a, linha 1, o termo “HGB” é substituído pelo
termo “UGB”.
141. Após o art. 65, é acrescentado o seguinte art. 65a, incluindo o título:
“Publicações referentes a governança corporativa e remuneração
Art. 65a. Instituições de crédito deverão expor na sua página da internet de que
maneira observam as disposições dos art. 5º, § 1º, linhas 6 a 9a, 28a, § 5º, linhas 1
a 5, 29, 39b, 39c, 64, § 1º, linhas 18 e 19 e do Anexo ao art. 39b.”.
142. O título referente ao Capítulo XIV tem a seguinte redação:
“Capítulo XIV: Supervisão”
143. Antes do art. 69 é inserido o seguinte título:
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“Competência da FMA”
144. Art. 69, §§ 1º e 2º têm a seguinte redação:
“(1) Sem prejuízo das tarefas que lhe foram atribuídas em outras lei federais, a
FMA deverá supervisionar a observância das normas da presente lei federal, da lei
das caixas econômicas, da lei das caixas de poupança para construção, da portaria
de introdução à lei dos bancos hipotecários e das letras pignoratícias, da lei dos
bancos hipotecários, da lei dos títulos pignoratícios, da lei das debêntures
bancárias, da lei dos fundos de investimentos 2011, da lei de custódia, da
BMSVG, da lei dos fundos de investimentos imobiliários, da lei dos
conglomerados financeiros, da Portaria (UE) nº 575/2013, assim como dos
padrões técnicos importantes para a supervisão bancária no sentido dos art. 10 a
15 da Portaria (UE) nº 1093/2010 e dos art. 10 a 15 da Portaria (UE) nº 1095/2010
por parte
1. das instituições de crédito conforme art. 1º, § 1º,
2. das instituições de crédito conforme art. 1º, § 1º, que atuam através da
liberdade de estabelecimento ou da prestação de serviços em outros Estadosmembros, nos termos do art. 16, § 1º,
3. de instituições de crédito CRR autorizadas num Estado-membro que têm sua
sede no Estado-membro respectivo e atuam na Áustria através da liberdade de
estabelecimento e prestação de serviços, nos termos do art. 15,
4. de instituições financeiras CRR estabelecidas num Estado-membro, que atuam
na Áustria através da liberdade de estabelecimento e prestação de serviços, nos
termos do art. 17,
5. de representações de instituições de crédito com sede num Estado-membro ou
num país terceiro, nos termos do art. 73, e, se for o caso,
6. de holdings financeiras, conforme art. 4º, § 1º, número 20 da Portaria (UE) nº
575/2013 ou
7. de holdings financeiras mistas conforme art. 2º, linha 15 FKG,
e, no contexto, levar em consideração o interesse da economia num sistema
bancário funcional e na estabilidade do mercado financeiro.
(2) A FMA deverá supervisionar:
1. considerando o tipo, volume e a complexidade dos negócios bancários
praticados das instituições de crédito e dos grupos de instituições de crédito, a
adequação do capital e da liquidez disponível para garantir quantitativa e
qualitativamente todos os riscos importantes dos negócios bancários e das
operações bancárias, assim como a adequação dos processos conforme art. 39, §§
1º e 2º e art. 39a, sobretudo, considerando os riscos relacionados no art. 39, § 2b;
2. o risco sistêmico (art. 2º, linha 41) que emana de uma instituição de crédito
para a estabilidade do sistema financeiro, considerando o risco sistêmico ou, se for
o caso, a recomendação da Comissão Europeia para Riscos Sistêmicos (ESRB);
3. considerando o tipo, o volume e a complexidade dos negócios bancários
praticados da instituição de crédito e do grupo de instituições de crédito, com base
em riscos identificados em testes de estresse.”
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145. Após art. 69, § 3º, são inseridos os seguintes §§ 3a e 3b:
“(3a) Quando a FMA, no âmbito de sua atividade de supervisão conforme art. 69,
§ 2º e 3º constata que instituições de crédito com perfis de risco semelhantes estão
ou poderiam estar expostas a riscos semelhantes ou representam um risco
semelhante para o sistema financeiro, poderá realizar sua atividade de supervisão
conforme art. 69, §§ 2º e 3º para essas instituições de crédito de forma semelhante
ou igual. Perante tais instituições de crédito, a FMA também poderá tomar
medidas semelhantes ou iguais conforme art. 70, §§ 4a a 4d, e art. 106 da Diretiva
(UE) nº 2013/36/UE. A FMA deverá informar a EBA quando fizer uso dos
poderes segundo esse parágrafo.
(3b) Uma vez ao ano, a FMA deverá realizar uma comparação expressiva da
qualidade das abordagens e dos métodos empregados pelas instituições de crédito
para levantar o risco de crédito e de mercado, e analisá-los quanto a aspectos
significativos. Quando a FMA constata uma subestimativa das exigências de
recursos próprios de uma instituição de crédito, deverá tomar medidas adequadas
para o restabelecimento do estado devido.”
146. Art. 65, § 5º tem a seguinte redação:
“(5) Por ocasião da execução das disposições da presente lei federal e da Portaria
(UE) nº 575/2013, incluindo a emissão e execução das portarias nacionais e da UE
emitidas nessas bases, a FMA deverá levar em consideração a convergência
europeia dos instrumentos de supervisão e dos processo de supervisão. Para tanto,
a FMA deverá participar nas atividades da EBA, cooperar com o ESRB, aplicar as
diretivas e recomendações , assim como outras medidas decididas pela EBA e
ainda atender às advertências e recomendações manifestadas pelo ESRB conforme
art. 16 da Portaria (UE) nº 1092/2010. A FMA poderá desviar dessas diretivas e
recomendações, desde que existam motivos justificados para tanto, sobretudo,
oposição a normas do direito comercial.”
147. Art. 69, § 6º é suprimido.
148. Antes do art. 69a, é inserido o seguinte título:
“Atribuição dos custos”
149. No art. 69a, § 4º, a expressão “1 000 €” é substituída pela expressão “1 000
euros”, respectivamente.
150. Antes do art. 69b, é inserido o seguinte título:
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“Obrigações de publicação da FMA”
151. Art. 69b tem a seguinte redação:
“Art. 69b. (1) A FMA deverá publicar e atualizar continuamente as seguintes
informações gerais na internet:
1. O teor das leis e portarias vigentes na área da supervisão bancária;
2. os padrões mínimos e cartas circulares da FMA na área da supervisão bancária;
3. o exercício dos direitos de voto concedidos na Portaria (UE) nº 575/2013 ou na
Diretiva 2013/36/UE;
4. os critérios e métodos gerais da verificação e avaliação da gestão de riscos e da
cobertura de riscos de uma instituição de crédito conforme art. 39a; essas
informações também devem ser comunicadas à EBA;
5. sob manutenção do sigilo bancário (art. 38) e do sigilo profissional conforme
Título VII, Capítulo 1º, Seção II da Diretiva 2013/36/UE e dos art. 54 e 58 da
Diretiva 2004/39/CE, dados estatísticos agregados a respeito de aspectos centrais
da aplicação das normas gerais das leis de supervisão, incluindo o número e tipo
das medidas de supervisão impostas conforme art. 70, §§ 4º a 4c, assim como das
multas pecuniárias impostas;
6. critérios e métodos gerais para verificação da observância das exigências no
caso de titularizações conforme art. 405 a 409 da Portaria (UE) nº 575/2013;
7. sob manutenção do sigilo do funcionalismo público, uma descrição resumida
dos resultados da verificação de supervisão e uma descrição das medidas impostas
no caso de violações contra os art. 405 a 409 da Portaria (UE) nº 575/2013 sob
forma de relatório anual até o dia 31 de março do ano subsequente; uma
atualização contínua em período menor não deverá ser realizada;
8. uma lista das Instituições Importantes para o Sistema Global e outras
Instituições Importantes para o Sistema com sede no país, considerando a
subcategoria atribuída a cada uma.
(2) Quando é dada uma autorização para uma liberação conforme art. 6º, § 3º ou
art. 8º, § 1º da Portaria (UE) nº 575/2013, a FMA deverá publicar na internet e
atualizar continuamente as seguintes informações gerais:
1. os critérios segundo os quais é constatado que não há nem se prevê um
obstáculo prático ou jurídico substancial para a transferência imediata de recursos
próprios ou quitação de obrigações;
2. o número das instituições-mãe em cujo favor é exercido o poder discricionário
conforme art. 6º, § 3º ou art. 8º, § 1º da Portaria (UE) nº 575/2013, assim como o
número das instituições que dispõem de subsidiárias num país terceiro;
3. os dados agregados:
a) do valor total dos recursos próprios consolidados da instituição-mãe detidos
em subsidiárias num país terceiro;
b) a parcela porcentual dos recursos próprios nos recursos próprios consolidados
da instituição-mãe, detidos em subsidiárias num país terceiro, para a qual foi
autorizada uma liberação.
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(3) A FMA deverá coletar as informações a serem reveladas pelas instituições de
crédito a respeito da política de remuneração conforme art. 450, § 1º, letras g, h e i
da Portaria (UE) nº 575/2013 e delas fazer uso para constatar tendências nessa
área. Os resultados dessas constatações deverão ser transmitidos pela FMA à
EBA. Além disso, a FMA deverá coletar informações sobre o número daqueles
funcionários de uma instituição de crédito cuja remuneração perfaz, no mínimo,
um milhão de euros por exercício, discriminada segundo níveis de remuneração
de um milhão de euros, incluindo a atividade destes, a área comercial respectiva e
os componentes salariais, assim como pagamentos de bônus, prêmios a longo
prazo e contribuições à aposentadoria e transmiti-las à EBA.”
152. Antes do art. 70, é inserido o seguinte título:
“Direitos de obter e coletar informações”
153. Art. 70, § 1º, linha 1 tem a seguinte redação:
“1. exigir de instituições de crédito, coligações de instituições de crédito,
instituições de crédito hierarquicamente superiores para empresas do grupo de
instituições de crédito, assim como de holdings financeiras, holdings financeiras
mistas a apresentação de balanços intermediários, de demonstrações em
determinada forma e estruturação e de relatórios de auditoria, e também exigir de
instituições de crédito, coligações de instituições de crédito, instituições de crédito
hierarquicamente superiores para empresas do grupo de instituições de crédito,
assim como de holdings financeiras, holdings financeiras mistas e dos órgãos
destas informações a respeito de todas os assuntos comerciais, ter vista aos livros,
documentos e suportes de dados; ao volume dos direitos de informação,
apresentação e vista da FMA e a obrigação de disponibilidade de documentação
no país aplica-se art. 60, § 3º;”
154. Art. 70, § 1b tem a seguinte redação:
“(1b) A FMA e o Banco Nacional da Áustria deverão estabelecer conjuntamente o
programa de auditorias para o ano civil subsequente. O programa de auditorias
deverá considerar
1. a auditoria de instituições importantes para o sistema,
2. uma frequência de auditorias adequada de instituições não importantes para o
sistema,
3. recursos para auditorias relacionadas a eventos,
4. ênfases de auditorias relacionadas a temas,
5. a verificação posterior das medidas para o saneamento em caso de falhas
constatadas; no contexto, devem ser considerados, sobretudo, os resultados
oriundos da fiscalização conforme art. 69, §§ 2º e 3º.
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No programa de auditorias devem ser estabelecidos, com relação à instituição, as
ênfases da auditoria, assim como a data do início da auditoria. O programa de
auditoria também deverá conter uma relação daquelas instituições de crédito que
deverão ser submetidas a uma supervisão mais intensa. Com base no art. 69, §§
2º e 3º, deverá ser decidido se são necessários um aumento do número ou da
frequência das auditorias no local junto a instituições de crédito, a apresentação
adicional ou mais frequente de relatórios por parte da instituição de crédito ou
uma verificação adicional ou mais frequente dos planos operacionais ou
estratégicos, assim como dos planos comerciais das instituições de crédito.
Quando o Banco Nacional da Áustria constata que, para garantir os critérios
conforme linhas 1 a 5, é necessária uma auditoria no local que não foi fixada no
programa de auditorias, está autorizado e obrigado a solicitar à FMA a concessão
de um pedido de auditoria adicional. Esse requerimento deverá conter uma
proposta de conteúdo para o pedido de auditoria e relacionar aqueles motivos que
justificam uma auditoria extraordinária no sentido das linhas 1 a 5.
Imediatamente, o mais tardar, porém, no prazo de uma semana, a FMA deverá
conceder o pedido de auditoria ou rejeitá-lo, indicando os motivos. O direito de
concessão de pedidos de auditoria da FMA conforme § 1º, linhas 3 e 4 não é
afetado.”
155. Após art. 70, § 1d, é inserido o seguinte § 1e:
“(1e) Quando a FMA, no decorrer de uma auditoria, constata que emana um risco
sistêmico de uma instituição de crédito (art. 2º, linha 41), comunica isso
imediatamente à Autoridade Europeia de Supervisão Bancária (EBA).”
156. No art. 70, § 2º, após o grupo de palavras “dos bens que lhe são confiados”,
é inserido o grupo de palavras “ou para garantir a estabilidade do setor
financeiro”.
157. Art. 70, §§ 4º a 4c tem a seguinte redação:
“(4) Quando não há mais um pré-requisito para a concessão conforme art. 5º, §
1º, linhas 1 a 14 após a outorga da concessão ou uma instituição de crédito, uma
holding financeira, uma holding financeira mista ou uma holding mista viola
disposições da presente lei federal, da lei das caixas econômicas, da lei das
poupanças para construção, da portaria de introdução à lei dos bancos hipotecários
e das letras pignoratícias, da lei dos bancos hipotecários, da lei das letras
pignoratícias, da lei das debêntures bancárias, da lei dos fundos de investimentos
2011, da lei da custódia, a lei da moeda eletrônica, da BMSVG, da lei dos fundos
de investimentos imobiliários, da lei dos conglomerados financeiros, da lei de
intervenções e reestruturações bancárias, de uma portaria ou notificação emitida
com base nessas leis federais, as disposições da Portaria (UE) nº 575/2013 ou de
uma notificação emitida com base nessa portaria, ou os padrões técnicos
importantes para a supervisão bancária nos termos dos arts. 10 a 15 da Portaria
(UE) nº 1093/2010, e dos arts. 10 a 15 da Portaria (UE) nº 1095/2010, a FMA
deverá
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1. solicitar que a instituição de crédito, holding financeira, holding financeira
mista ou holding mista, sob pena de uma multa cominatória, restabeleça o estado
legal dentro do prazo adequado em vista das circunstâncias;
2. em caso de reincidência ou continuidade, proibir a gestão, na íntegra ou
parcialmente, aos diretores, a não ser que isso, conforme o tipo e a gravidade da
violação, seja desproporcional, e pode ser esperado o restabelecimento da situação
legal através de mais um procedimento conforme linha 1; nesse caso, a primeira
multa cominatória imposta deverá ser executada e a solicitação repetida, sob pena
de uma multa cominatória mais elevada;
3. cassar a concessão de uma instituição de crédito quando outras medidas nos
termos desta lei federal não puderem garantir o funcionamento da instituição de
crédito.
Quando uma instituição de crédito viola os dados pré-estabelecidos dos atos
jurídicos relacionados na primeira frase ou quando, na visão da FMA,
comprovadamente, há motivo para supor que uma instituição de crédito, dentro
dos doze meses subsequentes, violará esses dados pré-estabelecidos, a FMA
também poderá tomar medidas conforme § 4a, linhas 1 a 12.
(4a) Sem prejuízo do § 4º, primeira frase, quando isso, em virtude dos resultados
de sua atividade de supervisão no âmbito dos arts. 21a, § 3º e art. 69, § 2º, no caso
do § 4º, última frase ou a fim de impor a observância das disposições da Portaria
(UE) nº 575/2013, a FMA poderá
1. prescrever às instituições de crédito, considerando todos os riscos importantes
dos negócios bancários e do funcionamento bancário, assim como o risco
sistêmico que emana da instituição (art. 2º, linha 41), recursos próprios a serem
detidos adicionalmente, para cobertura de componentes de riscos não abrangidos
pelo art. 39, § 2b e riscos que ultrapassam a exigência de recursos próprios
conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013;
2. prescrever um fortalecimento das regulamentações, dos processos, dos
mecanismos e das estratégias introduzidas para a observância dos art. 39 e 39a;
3. exigir das instituições de crédito a apresentação de um plano para o
restabelecimento do estado legal e estipular um prazo para a realização desse
plano, assim como, se for o caso, exigir melhorias posteriores com vista à sua área
de validade e cronograma;
4. prescrever para as instituições de crédito, a título de exigência de recursos
próprios, determinados princípios relativos a provisões ou um tratamento especial
dos itens do seu ativo;
5. restringir ou limitar as áreas comerciais, as atividades ou a rede de instituições
de crédito, ou exigir a alienação de ramos comerciais relacionados a riscos
demasiado grandes para a solidez da instituição de crédito;
6. obrigar instituições de crédito a reduzir o risco relacionado às suas atividades,
seus produtos e sistemas;
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7. obrigar instituições de crédito a limitar a remuneração variável a um porcentual
dos rendimentos líquidos quando estes, em caso contrário, não forem compatíveis
com a preservação de uma dotação sólida de capital;
8. obrigar instituições de crédito a empregar lucros líquidos para fortalecimento
dos recursos próprios;
9. restringir ou vedar distribuições de capital e lucros da instituição de crédito,
desde que a falta de pagamento não representaria um evento de inadimplemento
para a instituição de crédito;
10. prescrever obrigações de comunicação adicionais ou intervalos mais curtos
para comunicações, também a respeito da situação de recursos próprios e liquidez;
11. prescrever exigências especiais de liquidez, incluindo a limitação de
congruências de prazos entre ativo e passivo;
12. exigir divulgação complementar.
(4b) Desde que adequado, a FMA deverá prescrever uma exigência adicional de
recursos próprios conforme art. 4a, linha 1, pelo menos, nos seguintes casos:
1. a instituição de crédito não cumpre as exigências conforme arts. 39 e 39a,
assim como conforme art. 393 da Portaria (UE) nº 575/2013;
2. os riscos e componentes de riscos não são cobertos por buffers de capital ou a
exigência de recursos próprios estabelecida conforme a Portaria (UE) nº
575/2013;
3. com vistas às circunstâncias do caso, outras medidas segundo a presente lei
federal não permitem esperar que, com elas, um levantamento e uma limitação
dos riscos ou o estado legal possam ser restabelecidos dentro de um prazo
adequado; no contexto, por ocasião da prescrição de recursos próprios adicionais,
a FMA não está obrigada a, inicialmente, proceder conforme art. 4º, linha 1;
4. a verificação conforme art. 69, §§ 2º e 3º revela que os pré-requisitos para a
aplicação da abordagem respectiva não são observados e as exigências de recursos
próprios, no contexto, provavelmente são insuficientes;
5. é provável que os riscos, apesar do cumprimento dos dados pré-estabelecidos
vigentes conforme a presente lei federal e a Portaria (UE) nº 575/2013, são
subestimados;
6. as exigências de recursos próprios resultantes após os resultados do teste de
estresse conforme art. 377, § 5º da Portaria (UE) nº 575/2013 ultrapassam
consideravelmente as exigências de recursos próprios para a carteira de
negociação de correlação conforme art. 377 da Portaria (UE) nº 575/2013.
(4c) Por ocasião da prescrição de uma exigência adicional de recursos próprios
segundo art. 4a, linha 1 e § 4b, a FMA deverá considerar, sobretudo,
1. os aspectos quantitativos e qualitativos dos planos e processos das instituições
de crédito conforme art. 39a;
2. as estratégias e os processos conforme art. 39;
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3. os resultados da atividade de supervisão conforme art. 69, §§ 2º e 3º, assim
como
4. a avaliação do risco sistêmico (art. 2º, linha 41) que emana de uma instituição.
Para a observância da exigência adicional de recursos próprios conforme art. 70, §
4a, linha 1 e art. 4b, não poderão ser utilizados fundos do capital de base rígido
que servem à observância da exigência mínima de recursos próprios conforme art.
92, § 1º da Portaria (UE) nº 575/2013 ou dos buffers de capital conforme art. 23 a
23c.”
158. Ao art. 70 é acrescentado o seguinte § 4d:
“(4d) A FMA poderá prescrever às instituições de crédito e aos grupos de
instituições de crédito exigências especiais de liquidez quando isso é necessário
para cobrir riscos de liquidez aos quais uma instituição de crédito ou um grupo de
instituições de crédito está exposto ou poderia vir a estar exposto. Por ocasião da
avaliação da necessidade de exigências especiais de liquidez, a FMA deverá
considerar, sobretudo,
1. o tipo, o volume e a complexidade dos negócios bancários operados pela
instituição de crédito ou pelo grupo de instituições de crédito;
2. as regulamentações, as estratégias e os processos conforme art. 25, 39 e 39a ou
numa portaria emitida com base no art. 39, § 4º, linha 7 da lei bancária BWG;
3. os resultados da atividade de supervisão conforme art. 69, §§ 2º e 3º;
4. o risco sistêmico (art. 2º, linha 41) que emana de uma instituição de crédito ou
de um grupo de instituições de crédito para a praça financeira Áustria; e
5. as exigências conforme Parte 6 da Portaria (UE) nº 575/2013.”
159. Art. 70, § 11 é suprimido.
160. Antes do art. 70a, é inserido o seguinte título:
“Empresas mistas hierarquicamente superiores”
161. Art. 70a, § 1º tem a seguinte redação:
“(1) Quando a empresa-mãe de uma instituição de crédito é uma holding
financeira mista, uma holding financeira-mãe mista ou uma holding mista, sem
prejuízo dos poderes que lhe cabem em virtude de outras disposições da presente
lei federal ou da Portaria (UE) nº 575/2013, a FMA está autorizada a exigir da
instituição, em qualquer tempo, no sentido de uma supervisão bancária em curso,
todas as informações necessárias sobre a holding mista como empresa-mãe e as
subsidiárias desta. Essas empresas deverão disponibilizar à instituição de crédito
toda a documentação e prestar todas as informações, para que a instituição de
crédito possa atender à sua obrigação de informar perante a FMA.”
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162. Art. 70a, § 2º, última frase tem a seguinte redação:
“Dessa auditoria podem ser incumbidos também os auditores de bancos, as
associações competentes de auditoria e revisão, auditores econômicos ou outros
peritos independentes pela holding financeira mista, pela holding financeira-mãe
mista ou pela holding mista.”
163. Art. 70a, § 4º tem a seguinte redação:
“(4) Quando a holding financeira mista, a holding financeira-mãe mista, a
holding mista ou uma de suas subsidiárias tem sua sede num outro Estadomembro, a FMA deverá solicitar a auditoria conforme § 2º às autoridades
competentes do outro Estado-membro.”
164. Art. 70a, § 5º, última frase tem a seguinte redação:
“Quando a empresa-mãe de uma instituição de crédito é uma holding financeira
mista, holding financeira-mãe mista ou holding mista, sem prejuízo dos poderes
que lhe cabem com base em outras disposições da presente lei federal ou da
Portaria (UE) nº 575/2013, a FMA está autorizada a supervisionar as transações
entre as instituições de crédito e a holding hierarquicamente superior e suas
subsidiárias.”
165. Antes do art. 71, é inserido o seguinte título:
“Auditorias no local”
166. Antes do art. 72, é inserido o seguinte título:
“Cooperação das autoridades”
167. Art. 73, § 1º, linhas 2, 3, 8, 9, 12, 16 e 17 têm a seguinte redação:
“2. toda alteração dos pré-requisitos conforme art. 5º, § 1º, linhas 6, 7, 10, 13 e do
art. 30, § 7a no caso de diretores existentes;
3. toda alteração na pessoa dos diretores, assim como a observância do art. 5º, §
1º, linhas 6 a 11 e 13, e do art. 30, § 7a, e, no caso de um banco de custódia
conforme art. 41 InvFG 2011, a observância do art. 41, § 2º InvFG 2011;
8. toda nomeação de um membro do conselho fiscal, informando o cumprimento
dos pré-requisitos conforme art. 28a, § 5º, assim como toda alteração dos prérequisitos conforme art. 28a, §§ 3º e 5º no caso de membros existentes do
conselho fiscal;
9.
toda insuficiência com duração superior a um mês de normas de
regulamentação ou inconformidade de exigências prescritas pela Portaria (UE) nº
575/2013, assim como por portarias emitidas nessa base;
12. os comunicados em caso de ultrapassagem dos limites citados no art. 89, § 3º
da Portaria (UE) nº 575/2013;

133

16. a utilização pretendida do método-padrão conforme art. 276 da Portaria (UE)
nº 575/2013;
17. a emissão pretendida de instrumentos de capital que deverão ser somados aos
fundos do capital de base.”
168. Art. 73, § 1º, linhas 17a a 19 são suprimidas.
169. Art. 73, § 3º tem a seguinte redação:
“(3) A instituição de crédito hierarquicamente superior deverá comunicar
imediatamente por escrito à FMA o nome, a forma jurídica, a sede e o Estadosede de uma holding financeira hierarquicamente superior, de uma holding
financeira mista hierarquicamente superior ou de uma holding mista
hierarquicamente superior, assim como eventuais alterações. A FMA deverá
transmitir à Comissão Europeia, à EBA e às autoridades competentes dos demais
Estados-membros uma lista dessas sociedades hierarquicamente superiores.”
170. Art. 73, § 4º tem a seguinte redação:
“(4) Instituições de crédito deverão comunicar à FMA, imediatamente, por
escrito:
1. Os princípios e processos para a inclusão de posições na carteira de
negociações conforme Parte 3, Título I, Capítulo 3º da Portaria (UE) nº 575/2013,
assim como a alteração desses princípios e processos;
2. a abordagem ou as abordagens para a avaliação de opções e para a
determinação das sensibilidades (fator delta, gama e vega) para o levantamento da
exigência mínima de recursos próprios para o risco da posição de mercadorias e o
risco de moedas estrangeiras conforme Parte 3, Título IV da Portaria (UE) nº
575/2013; sobretudo, também deverá ser comunicado o procedimento por ocasião
da determinação das volatibilidades e de outros parâmetros.”
171 Art. 73, § 4a, linha 3 tem a seguinte redação:
“3. a abordagem, respectivamente, as abordagens para a avaliação e opções e
para a determinação das sensibilidades (fator delta, gama e vega) para a apuração
do risco de posições gerais e específicos e dos demais riscos relacionados a
opções conforme Parte 3, Título IV da Portaria (UE) nº 575/2013; sobretudo,
deverá também ser comunicado o procedimento para a determinação das
volatibilidades e outros parâmetros.”
172. Art. 73a tem a seguinte redação:
“Art. 73a. Após ouvir o Banco Nacional da Áustria, a FMA poderá prescrever,
através de portaria, que os comunicados, as transmissões, as informações, a
divulgação e as apresentações conforme art. 9º, § 5º, art. 10, §§ 2º, 5º e 6º, art. 11,
§ 3º, última frase, art. 13, § 3º, art. 20, § 3º, art. 25, § 8º, linha 9, art. 28a, § 4º, art.
63, § 1º, art. 70a, § 5º, art. 73, art. 1º, linhas 1 a 17, § 2º, § 3º, § 4º, § 4a, § 5º e §
7º, e art. 93a, § 8, conforme art. 2º, § 2º da portaria de proteção de incapazes,
BGBl. nº 650/1993, na versão da portaria BGBl.
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II nº 219/2003, assim como conforme art. 143, § 4º, art. 312, § 1º e 3º, art. 363, §
3º, art. 366, § 5º e art. 396, § 1º da Portaria (UE) nº 575/2013 sejam realizados
exclusivamente sob forma eletrônica e deverão corresponder a determinadas
estruturações, exigências técnicas mínimas e modalidades de transmissão. No
contexto, a FMA deverá seguir os princípios da viabilidade econômica e
conveniência, zelando para que a disponibilidade eletrônica dos dados para a
FMA e a OeNB seja garantida em qualquer tempo e interesses relativos à
supervisão não sejam prejudicados. Além disso, nessa portaria, a FMA poderá
possibilitar uma participação facultativa de auditores de bancos para certificados e
relatórios conforme art. 63, § 1c e art. 64, § 3º no sistema eletrônico da
transmissão conforme a primeira frase. A FMA deverá tomar providências
adequadas para que aqueles obrigados a fazer comunicados ou, se for o caso, os
seus responsáveis pela apresentação, possam certificar-se da correção e
integralidade dos dados de comunicação fornecidos por eles ou pelos seus
responsáveis pela apresentação.”
173. Art. 74 tem a seguinte redação:
“Art. 74. (1) Sem prejuízo das obrigações de comunicar conforme art. 99, 100,
101, 394, 415 e 430 da Portaria (UE) nº 575/2013, instituições de crédito e
instituições de crédito hierarquicamente superiores deverão transmitir
comunicados conforme a portaria segundo § 6º imediatamente após o decurso de
cada trimestre do ano. Além disso, instituições de crédito hierarquicamente
superiores deverão elaborar esses comunicados conforme esse parágrafo também
para as instituições de crédito estrangeiras integralmente consolidadas no balanço
do grupo de empresas auditado conforme art. 59 e art. 59a.
(2) As instituições de crédito deverão transmitir à FMA imediatamente após o
decurso de um semestre do ano civil comunicados correspondentes à portaria
conforme § 6º sobre os dados característicos relacionados à empresa, assim como
sobre os dados característicos para as instituições de crédito estrangeiras
integralmente consolidadas no balanço do grupo de empresas conforme art. 59 e
art. 59a. Independentemente disso, as instituições de crédito deverão informar
toda alteração de dados característicos imediatamente. A comunicação do quadro
de pessoal deverá ser realizada somente no último dia do ano, o mais tardar, até 31
de janeiro do ano subsequente.
(3) As instituições de crédito deverão transmitir os comunicados com base nos §§
1º e 2º ou na Portaria (UE) nº 575/2013, por princípio, em sua totalidade.
Instituições de crédito hierarquicamente superiores deverão realizar esses
comunicados pelo grupo de instituições de crédito (art. 30).
(4) O Banco Nacional da Áustria deverá emitir pareceres a respeito dos
comunicados conforme art. 25 e art. 89, 92, e 394 da Portaria (UE) nº 575/2013.
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(5) Os comunicados conforme §§ 1º e 2º deverão ser realizados sob forma
padronizada por meio de transmissão eletrônica.
A transmissão deverá
corresponder a determinadas exigências mínimas a serem divulgadas pela FMA
após ouvir o Banco Nacional da Áustria.
(6) A FMA
1. com a concordância do Ministro da Fazenda, deverá fixar datas de referência
para comunicados, estruturações e conteúdos dos comunicados e os intervalos dos
comunicados conforme §§ 1º e 2º através de portaria, observando o que segue:
a) os conteúdos, os intervalos e as datas de referência uniformizados em nível
europeu dos padrões de regulamentação técnicos (Portaria (UE) nº 575/2013) e
sua área de aplicação;
b) a demonstração expressiva necessária no âmbito da supervisão em curso de
instituições de crédito e grupos de instituições de crédito;
c) o interesse da economia num sistema bancário funcional, e
d) o tipo, o volume e a complexidade dos negócios praticados por uma instituição
de crédito;
2. no contexto, poderá prever:
a) um intervalo divergente do § 1º para o comunicado de posições isoladas;
b) a transmissão de comunicados conforme §§ 1º e 2º exclusivamente ao Banco
Nacional da Áustria, desde que, com isso, não seja prejudicado o desempenho de
suas tarefas segundo a presente lei federal ou outras leis federais;
3. que instituições de crédito, nos comunicados conforme § 1º, também devam
apresentar:
a) a demonstração da observância das disposições de liquidez (art. 25) com base
em prazos residuais;
b) informações sobre o balanço, a respeito de posições sob o balanço, a respeito
da conta de lucros e perdas e a respeito de dados obrigatórios do Anexo, e
c) informações que permitam uma avaliação e fiscalização da observância das
obrigações de zelo específicas dos riscos conforme arts. 39 e 39a.”
174. Após art. 74, são inseridos os seguintes arts. 74a e 74b, incluindo títulos:
“Plataforma para comunicados
Art. 74a. (1) Instituições de crédito devem comunicar à FMA, nos termos da
portaria, conforme § 2º:
1. montante, informações sobre riscos e outras características de classificação
com vistas a créditos e direitos oriundos de participações não titularizados, por
cliente individual;
2. montante, informações sobre riscos e outras características de classificação
com vistas a créditos, obrigações e direitos oriundos de participações titularizados
na base de títulos individuais;
3. montante, informações sobre riscos e outras características de classificação
com vistas a negócios extra-balanço conforme Anexo I e II da Portaria (UE) nº
575/2013.
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(2) Com a aprovação do Ministro da Fazenda, a FMA, através de portaria, deverá
fixar, para os comunicados conforme § 1º, datas de referência para os
comunicados, intervalos, data, volume e forma, assim como o conteúdo e a
estruturação dos comunicados, observando uma demonstração expressiva no
âmbito da supervisão de instituições de crédito em curso; comunicados conforme
§ 1º, linhas 1 e 3 a respeito de créditos e direitos oriundos de participações,
negócios extra-balanço e derivativos abaixo de 350.000 euros devem ser reunidos
segundo critérios a serem estabelecidos pela FMA, nos demais comunicados
segundo § 1º, a FMA poderá determinar a reunião de posições isoladas de acordo
com categorias estabelecidas por ela.
(3) Os comunicados conforme § 1º deverão ser realizado sob forma padronizada
mediante transmissão eletrônica.
A transmissão deverá corresponder a
determinadas exigências mínimas a serem divulgadas pela FMA, após ouvir o
Banco Nacional da Áustria.
(4) A FMA poderá prever que a transmissão dos comunicados conforme § 1º
deva ser realizada exclusivamente ao Banco Nacional da Áustria, desde que isso
não prejudique o desempenho de suas tarefas segundo a presente lei federal ou
outras leis federais.
Avaliação de posições do ativo e extra-balanço
Art. 74b. (1) Instituições de crédito e grupos de instituições de crédito deverão
avaliar ativos e posições extra-balanço para fins dos comunicados e para a
apuração do montante total de créditos (art. 92, § 3º da Portaria (UE) nº
575/2013), conforme os arts. 55 a 58 e os arts. 201 a 211 UGB, desde que § 2º não
se aplique.
(2) Mediante aviso conforme art. 24, § 2º, aliado a art. 466 da Portaria (UE) nº
575/2013, a FMA poderá prescrever a instituições de crédito e grupos de
instituições de crédito que realizam a avaliação de ativos e posições extra-balanço
também segundo os padrões de prestação de contas internacionais aplicáveis nos
termos da Portaria (CE) nº 1606/2002 ou estão inclusas numa consolidação
segundo os padrões internacionais de prestação de contas aplicáveis conforme a
Portaria (CE) nº 1606/2002, que, para fins de comunicados e para a determinação
do valor de créditos total (Art. 92, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013), assim como
para a determinação dos recursos próprios sejam aplicados padrões de prestação
de contas internacionais no sentido da Portaria (CE) nº 1606/2002, quando assim é
assegurada uma qualidade de dados adequada.
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(3) Instituições de crédito e grupos de instituições de crédito que realizam uma
avaliação de ativos e posições extra-balanço segundo padrões de prestação de
contas internacionais aplicáveis conforme a Portaria (CE) nº 1606/2002, deverão
aplicar art. 64, § 1º, linhas 16 e 17.”
175. O título do art. 75 tem a seguinte redação:
“Registro de créditos”
176. Art. 75, § 1º, linha 1 tem a seguinte redação:
“1. o montante dos créditos não ponderados, incluindo créditos interbancários, na
forma de posições do ativo, negócios extra-balanço conforme Anexo I da Portaria
(UE) nº 575/2013 oriundos de negócios conforme art. 1º, § 1º, linhas 3, 4, 6, 8 e
12, art. 1º, § 2º, linha 1 e art. 1º, § 2, linhas 3, 4 e 6 ZaDiG e derivativos conforme
Anexo II da Portaria (UE) nº 575/2013, assim como o valor do crédito destes,
créditos titularizados existentes contra o devedor, os direitos oriundos de
participações a serem demonstrados junto ao credor e outros derivativos de crédito
conforme Anexo I da Portaria (UE) nº 575/2013;”
177. No Art. 75, § 1º, linha 3, o grupo de palavras “Anexo I ao art. 22” é
substituído pelo grupo de palavras “Anexo I da Portaria (UE) nº 575/2013”.
178. Art. 75, § 1º, linha 5 tem a seguinte redação:
“5. o grupo de clientes coligados (Art. 4º, § 1º, número 39 da Portaria (UE) nº
575/2013) ao qual o devedor pertence; o volume do grupo deverá ser fixado para
fins do registro de crédito segundo § 6º, conforme portaria da FMA, e poderá ser
sobretudo restrito a clientes que são tomadores de crédito da instituição que
realiza o comunicado; além disso, poderá haver distinção segundo o Estado-sede
respectivo do membro do grupo.”
179. A primeira frase do art. 75, § 1a tem a seguinte redação:
“Todo grupo de instituições de crédito deverá comunicar trimestralmente, em base
consolidada, titularizações (art. 4º, § 1º, número 61 da Portaria (UE) nº 575/2013)
e derivativos de crédito (Anexo I da Portaria (UE) nº 575/2013) cujo valor de
referência é uma titularização.”
180. No art. 75, § 2º, o grupo de palavras “Anexo 2 ao art. 22” é substituído pelo
grupo de palavras “Anexo II da Portaria (UE) nº 575/2013”.
181. No art. 75, § 5º, o grupo de palavras “derivativos conforme Anexo 2 ao art.
22 e derivativos de crédito conforme Anexo I, linha 1, letra k ao art. 22” é
substituído pelo grupo de palavras “derivativos conforme Anexo II da Portaria
(UE) nº 575/2013 e derivativos de crédito conforme Anexo I da Portaria (UE) nº
575/2013”.
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182. Art. 75, § 7º, linha 4 tem a seguinte redação:
“4. as informações prestadas estão sujeitas ao segredo profissional conforme art.
53 da Diretiva 2013/36/UE.”
183. O título do art. 77 tem a seguinte redação:
“Cooperação e processamento de dados”
184. Art. 77, § 4º, linha 15 tem a seguinte redação:
“15. Comunicados conforme arts. 74 e 74a;”
185. No art. 77, § 4º, linha 19, a referência “art. 39 da Diretiva 2006/48/CE” é
substituída pela referência “art. 48 da Diretiva 2013/36/UE”.
186. Art. 77, § 5º tem a seguinte redação:
“(5) A prestação de informações e a transmissão de documentação, incluindo o
encaminhamento de dados conforme § 4º e de dados que a FMA pode apurar de
acordo com seus poderes, é permitida no âmbito da assistência administrativa,
assim como a
1. membros do Sistema Europeu de Supervisão Financeira (ESFS), conforme art.
2º, § 2º da Portaria (UE) nº 1093/2010;
2. autoridades competentes de países terceiros com os quais o Conselho da União
Europeia firmou um tratado, com aplicação do art. 48 da Diretiva 2013/36/EU;
3. autoridades incumbidas da supervisão do mercado financeiro de outros países
terceiros, na medida em que a cooperação também seja necessária no interesse sob
aspecto da supervisão bancária austríaca ou de outro interesse de supervisão do
mercado financeiro e corresponde à praxe internacional;
4. Bancos Centrais do Sistema Europeu dos Bancos Centrais e outras entidades
nos Estados-membros com tarefas semelhantes, na sua qualidade de autoridades
monetárias, quando essas informações são importantes para a realização de suas
tarefas legais respectivas, incluindo a execução da política monetária e da
disponibilização a ela relacionada de liquidez, da fiscalização dos sistemas de
pagamentos, clearing e prestação de contas de títulos mobiliários e da manutenção
da estabilidade dos sistemas financeiro;
5. Ministérios da Fazenda dos Estados-membros;
6. autoridades ou órgãos competentes com a responsabilidade pela manutenção
da estabilidade do mercado financeiro nos Estados-membros mediante aplicação
das normas de supervisão bancária para a supervisão macroprudencial.
7.
autoridades ou órgãos num Estado-membro competentes para a realização de
recuperações ou que participam da tramitação e do processo falimentar de instituições;
8.
Comissões Parlamentares de Inquérito conforme art. 53, § 1º da lei federal
constitucional (B-VG), com base numa decisão a respeito de uma petição conforme art.
53, § 3º B-VG;
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9.
o Tribunal de Contas, desde que sua incumbência de investigação se refira às
decisões e outras atividades da FMA, conforme a presente lei ou a Portaria (UE) nº
575/2013;
10.
o Banco de Pagamentos Internacionais (BIZ), incluindo os grêmios multilaterais
lá sediados, sobretudo o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB);
11.
o Fundo Monetário Internacional (FMI), desde que isso seja necessário para o
cumprimento de sua missão estatutária ou de tarefas especiais, atribuídas pelos membros;
12.
sistemas de proteção de depósitos conforme Diretiva 94/19/CE ou sistemas de
indenização de investidores conforme Diretiva 97/9/CE.
A prestação de informações e a transmissão de informações conforme linhas 1 a 3 são
permitidas desde que isso seja necessário para o cumprimento das tarefas das autoridades,
conforme art. 53, § 2º, arts. 112, 113, 118 e art. 124 a 126 da Diretiva 2013/36/UE ou art.
11, § 1º da Diretiva 2002/87/CE, ou para outras tarefas legais da autoridade ou instituição
solicitante no âmbito da supervisão do mercado financeiro. A prestação de informações e
transmissão de informações conforme linhas 4 e 5 somente são permitidas quando isso é
necessário em situações de crise conforme art. 114 da Diretiva 2013/36/UE e, segundo
linha 5, também apenas na medida em que as informações sejam importantes para os
finas do art. 140 da Diretiva supracitada. O intercâmbio de informações conforme linhas
2 e 3, sob a condição de um segredo profissional equivalente conforme art. 55 da Diretiva
2013/36/UE, deverá servir ao cumprimento de tarefas de supervisão das autoridades e
instituições solicitantes. O intercâmbio de informações com autoridades e instituições do
ESFS não abrangidas pelo art. 2º, § 2º, letra f da Portaria (UE) nº 1093/2010, somente
poderá ser realizado sob a ressalva do art. 53 e art. 54 da Diretiva 2013/36/UE e art. 35 da
Portaria (UE) nº 1093/2010, assim como para o cumprimento das tarefas das autoridades
e instituições do ESFS e para o cumprimento das tarefas de supervisão conforme art. 77b,
§ 5º. A FMA somente poderá repassar informações conforme § 4º, linha 19 quando isso
tiver sido explicitamente permitido pela autoridade que transmitiu a informação
respectiva.”
187. Art. 77, § 6º, linhas 2 a 8 têm a seguinte redação:
“ 2. uma holding financeira,
3. uma instituição financeira,
4. uma empresa de títulos mobiliários,
5. um oferecedor de serviços secundários,
6. uma holding mista,
7. uma subsidiária das empresas citadas nas linhas 1 a 6 ou
8. uma holding financeira mista,”
188. No art. 77, § 7º, a referência “art. 44, § 1º da Diretiva 2006/48/CE” é substituída
pela referência “art. 54, § 1º da Diretiva 2013/36/UE¨.
189.

Antes do art. 77a, é inserido o seguinte título:
“Acordo Internacional”
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190. No art. 77a, § 1º, a expressão “art. 46 da Diretiva 2006/48/CE, sob a condição de
um art. 44, § 1º da Diretiva 2006/48/CE” é substituída pela expressão “art. 55 da Diretiva
2013/36/UE, sob a condição de um art. 53, §1º da Diretiva 2013/36/ UE”.
191. No art. 77a, § 4, a referência “art. 39 da Diretiva 2006/48/CE” é substituída pela
referência “art. 48 da Diretiva 2013/36/UE”.
192. No art. 77b, § 1º, a referência “art. 2°, linha 9c” é substituída pela referência
“art. 4°, § 1º, n° 4 da Portaria (UE) n° 575/2013”, a referência “arts. 129 e 130, § 1º da
Diretiva 2006/48/CE”, pela referência “arts. 112, 113 e 114, § 1º da Diretiva
2013/36/UE”, a referência “art. 46 da Diretiva 2006/48/CE”, pela referência “art. 55 da
Diretiva 2013/36/UE”, a referência “art. 131 da Diretiva 2006/48/CE”, pela referência
“art.115 da Diretiva 2013/36/UE”, a referência “arts. 42, 44, § 2º, 131ª e 139 a 142 da
Diretiva 2006/48/CE”, pela referência “arts. 50, 53, § 2º, 116, 118 e 124 a 126 pela
Diretiva 2013/36/UE” e a referência “art. 46, § 1º da Diretiva 2006/48/CE”, pela
referência “art. 55, § 1º da Diretiva 2013/36/UE”.
193. No art. 77b, § 2º Parte Introdutória, a referência “art. 42ª, § 2º da Diretiva
2006/48/CE” é substituída pela referência “art. 51, § 2º da Diretiva 2013/36/UE”.
194. No art. 77b, § 3º, linha 4, a referência “art. 44, § 1º da Diretiva 2006/48/CE” é
substituída pela referência “art. 53, § 1º da Diretiva 2013/36/UE ou eventualmente arts.
54 e 58 da Diretiva 2004/39/CE”.
195. 77b, § 4º, linha 3 tem a seguinte redação:
“3. Fixação de programas de controle de caráter de supervisão jurídica conforme art. 98
da Diretiva 2013/36/UE, com base em uma avaliação de risco do grupo de instituições de
crédito conforme art. 97 da Diretiva 2013/36/UE”;
196. No art. 77b, § 4º, linha 4, a referência “art. 130, § 2º e art. 132, § 2º da Diretiva
2006/48/CE” é substituída pela referência “art. 114, § 2º e art. 117, § 2º da Diretiva
2013/36/UE”.
197. Art.77b, § 4º, linha 5 tem a seguinte redação:
“5. Aplicação coerente das disposições regulamentares da Diretiva 2013/36/UE e da
Portaria (UE) n° 575/2013 a todas as empresas do grupo de instituições de crédito, sem
prejuízo dos direitos de voto e limites de critérios abertos nesses atos da União;”
198. A referência “art. 129, § 1º, letra c da Diretiva 2006/48/CE” no art. 77b, § 4º,
linha 6, é substituída pela referência “art. 112, § 1º, letra c da Diretiva 2013/36/UE”.
199. No art. 77c, § 1º, após o grupo de palavras “art.70, § 4ª”, é inserido o grupo de
palavras “e 4b”.
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200. Após art. 77c, § 1º, é inserido o seguinte § 1ª:
“(1ª) A FMA, junto com as demais autoridades competentes, responsáveis pela
supervisão das instituições de crédito subordinadas com sede em outros Estadosmembros, deverá decidir sobre a aplicação de medidas no âmbito do controle da liquidez
com base na avaliação segundo art. 69, §§ 2º e 3º, sobretudo com vistas à razoabilidade
dos procedimentos segundo art. 39, § 2b, linha 7 e § 3º, bem como à necessidade de
exigências especiais quanto à liquidez segundo art.70, § 4d.
201. Art. 77c, § 2º tem a seguinte redação:
“(2) A FMA, na qualidade de autoridade de supervisão consolidadora, deverá transmitir
às demais autoridades competentes um relatório com a avaliação de risco do grupo de
instituições de crédito com base na sua atividade de supervisão segundo art. 69, §§ 2º e
3º, e, dentro de um prazo de 4 meses, decidir conjuntamente com estas autoridades sobre
as medidas citadas no § 1º. Nesta decisão conjunta, também deverá ser levada em
consideração de forma adequada a avaliação de risco das instituições subordinadas com
sede em outros Estados-membros, realizada pelas demais autoridades competentes
segundo art. 72 e art. 92 da Diretiva 2013/36/UE. A FMA, como autoridade de
supervisão consolidadora, deverá ainda transmitir às demais autoridades competentes um
relatório com uma avaliação do perfil de risco da liquidez do grupo de instituições de
crédito com base na sua atividade de supervisão segundo art. 69, §§ 2º e 3º, e, dentro de
um prazo de um mês, decidir em conjunto com estas autoridades sobre as medidas citadas
no § 1a.”
202. Após art. 77c, § 2º, é inserido o seguinte § 2a:
“(2a) Decisões conjuntas segundo § 2º deverão ser apresentadas num documento com
uma fundamentação completa e enviadas à instituição de crédito hierarquicamente
superior pela FMA, na qualidade de autoridade de supervisão consolidadora. De acordo
com a decisão conjunta, a FMA, na qualidade de autoridade de supervisão consolidadora,
deverá emitir um comunicado e enviá-lo à instituição de crédito hierarquicamente
superior.”
203. No art. 77c, § 5º, após a expressão “Medidas conforme art. 69, §§ 2º e 3º, bem
como art. 70, § 4a”, é inserida a expressão “, 4b e 4d”.
204. No art. 77c, § 6º, a referência “art. 129, § 3º, inc. 4 da Diretiva 2006/48/CE” é
substituída pela referência “art. 113, § 3º, inc. 1 da Diretiva 2013/36/UE”, após o grupo
de palavras “Medidas conforme art. 69, §§ 2º e 3º, bem como art. 70, § 4a”, é inserido o
grupo de palavras “,4b ou 4d” e a referência “art. 129, § 3º, inc. 6 da Diretiva
2006/48/CE” é substituída pela referência “art. 113, § 3º, inc. 3 da Diretiva 2013/36/UE”.
205. No art. 77c, § 7º, a referência “art. 129, § 3º, inc. 4 da Diretiva 2006/48/CE” é
substituída pela referência “art. 113, § 3º, inc. 1 da Diretiva 2013/36/CE”.
206. No art. 77c, § 8º, a referência “art. 136, § 2º da Diretiva 2006/48/CE” é
substituída pela referência “arts. 104 e 105 da Diretiva 2013/36/CE”.
207. No art. 77c, § 9º, o grupo de palavras “dentro do prazo segundo § 2º” é
substituído pelo grupo de palavras “dentro dos prazos segundo § 2º”.

142

208. No art. 79, § 2º, o grupo de palavras “comunicados segundo art. 74” é substituído
pelo grupo de palavras “comunicados segundo os arts. 74 e 74ª”.
209. No art. 79, § 3º, linha 2, a referência “arts. 44 e 44ª” é substituída pela
referência “arts. 44 a 44b”.
210. Ao art. 79 é acrescentado o seguinte § 6º:
“(6) O Banco Nacional da Áustria deverá informar a FMA, a pedido desta, manifestações
periciais sobre a admissibilidade e exatidão dos acordos de netting. O Banco Nacional da
Áustria está autorizado a buscar informações e documentos necessários para tanto junto
às autoridades competentes no exterior. Se, em virtude das declarações periciais e das
informações obtidas ou outras circunstâncias, para a FMA houver dúvidas quanto à
eficácia jurídica dos acordo de netting, então deverá comunicar tal fato à instituição de
crédito. A instituição de crédito colocará uma cópia deste comunicado à disposição do
contraente.”
211. No art. 81, § 3º, a referência “art. 4ºss da Diretiva 2000/12/CE ou o art. 6ºss da
Diretiva 2006/48/CE” é substituída pela referência “art. 9ºss da Diretiva 2013/36/CE”.
212. Art. 93, § 5º, linhas 1 e 2 tem a seguinte redação:
“1. Depósitos que outras instituições de crédito ou financeiras ou empresas de
investimento ou instituições de crédito CRR autorizadas num Estado-membro ou país
terceiro realizaram em seu próprio nome e por conta própria,
1a. créditos oriundos de negócios com títulos mobiliários de outras instituições de crédito
ou financeiras ou empresas de investimento ou instituições de crédito CRR autorizadas
num Estado-membro ou país terceiro,
2. recursos próprios segundo Parte 2 da
consideração sua computabilidade,”

Portaria (UE) n° 575/2013 sem levar em

213. No art. 93, § 5º, linhas 8 e 12, a expressão “HGB” é substituída pela expressão
“UGB”.
214. Art. 98, § 1º tem o seguinte texto:
“Art. 98. (1) Quem realiza negócios bancários segundo art. 4º, § 1º, n° 1 da Portaria (UE)
n° 575/2013 sem a necessária legitimação, comete, desde que a ação não constitua um
tipo delitivo de um ato condenável que esteja sujeito à competência dos tribunais, uma
contravenção administrativa e será punido pela FMA com uma multa de até EUR 5
milhões ou de até o dobro do proveito obtido pela infração, na medida em que este puder
ser quantificado.”
215. No art. 98, após § 1º, é inserido o seguinte § 1a:
“(1a) Quem realiza negócios bancários outros que os citados no § 1º, sem a necessária
legitimação, comete, desde que a ação não constitua um tipo delitivo de um ato
condenável que esteja sujeito à competência dos tribunais, uma contravenção
administrativa e será punido pela FMA com uma multa de até EUR 100.000,00.”
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216. Art. 98, § 2º, linhas 1, 2, 7, 8 e 11 têm a seguinte redação:
“1. omite a comunicação escrita à FMA segundo art. 10, § 5º sobre alterações das
condições das informações segundo art. 10, § 2º, linhas 2 a 4 e § 4º, linhas 2 a 6;
2. omite a informação à FMA da atividade segundo os nos 1 a 15 do Anexo I à Diretiva
2013/36/UE conforme art. 10, § 6º;
7. omite a imediata comunicação escrita à FMA sobre fatos mencionados no art. 73,
§ 1º ou na Portaria (UE) n° 575/2013;
8. não apresenta à FMA ou ao Banco Nacional da Áustria os comunicados previstos nos
arts. 74, 74a e 75 repetidamente dentro do prazo previsto ou repetidamente não conforme
as prescrições de forma legais ou estabelecidas através de Portaria, ou repetidamente os
apresenta incorretos ou incompletos;
11. viola a obrigatoriedade de comunicação prevista no art. 73, § 4º e 4ª ou prevista de
acordo com uma Portaria da FMA segundo art. 21a, ou as obrigações de apresentar e
transmitir previstas no art. 44, §§ 1º a 6º;”
217. Art. 98, § 2º, linhas 3, 4, 4b e 9 são suprimidos.
218. Art. 98, §5º tem a seguinte redação:
¨(5) Quem, na qualidade de responsável por uma instituição de crédito (art. 9º VStG),
1. permite que a instituição de crédito repetidamente ou continuadamente não disponha
de ativo líquido segundo art. 412 da Portaria (UE) nº 575/2013;
2. contrai créditos que excedem os limites superiores estabelecidos no art. 395 da
Portaria (UE) nº 575/2013;
3. contra as disposições do art. 24, efetua pagamentos a proprietários de instrumentos que
são parte dos recursos próprios da instituição de crédito ou quando tais pagamentos
segundo arts. 28, 51 ou 52 da Portaria (UE) 575/2013 a proprietários de instrumentos de
recursos próprios não são permitidos;
4. viola as obrigações do art. 39 ou de uma Portaria da FMA promulgada com base no
art. 39, § 4º;
5. obteve ou captou de outra forma, através dados incorretos ou atos fraudulentos, a
outorga de concessão segundo art. 4º, § 1º,
desde que o ato não constitua um ato condenável que esteja sujeito à competência dos
tribunais, uma contravenção administrativa e será punido pela FMA com uma multa de
até EUR 5 milhões ou de até o dobro do proveito obtido pela infração, na medida em que
este puder ser quantificado.”
219. Ao art. 98 serão acrescentados os seguintes §§ 5ª e 6º:
¨(5a) Quem, na qualidade de representante de uma instituição de crédito (art. 9º VStG),
1. omite a comunicação escrita à FMA de qualquer adquirente e de qualquer cessão
segundo art. 20, §§ 1º e 2º , segundo art. 20, § 3º;
2. omite a comunicação escrita à FMA da identidade dos acionistas ou outros sócios que
detêm participação qualificada, assim como da quantia, tal como se apresenta sobretudo
nas informações obtidas por ocasião da assembléia geral anual dos acionistas ou outros
sócios ou com base nos arts. 91 a 94 da Lei da Bolsa de Valores 1989, segundo art. 20, §
3º;
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3. infringe as obrigações dos arts. 40, 40a, 40b, 40d ou 41, §§ 1º a 4º;
4. não apresenta, apresenta de forma incompleta ou incorreta à FMA os comunicados
sobre o cumprimento das exigências de recursos próprios segundo art. 92 da Portaria
(UE) 575/2013, conforme art. 99, § 1º da Portaria nº 575/2013;
5. não transmite, transmite de forma incompleta ou incorreta à FMA os dados referentes
a perdas decorrentes de garantias imobiliárias, estabelecidos conforme art. 101 da Portaria
(UE) 575/2013;
6. omite, transmite de forma incompleta ou incorreta os avisos de créditos de grande
porte segundo art. 394, § 1º da Portaria (UE) 575/2013;
7. omite, transmite de forma incompleta ou incorreta os avisos à FMA sobre a situação
de liquidez segundo art. 415, §§ 1º e 2º da Portaria (UE) 575/2013;
8. omite, transmite de forma incompleta ou incorreta as informações à FMA sobre quotas
de endividamento, estabelecidas no art. 430, § 1º da Portaria (UE) 575/2013;
9. caso a instituição de crédito esteja numa posição de titularização, não cumpra as
condições determinadas no art. 405 da Portaria (UE) 575/2013;
10. não publique, publique de forma incompleta ou com dados incorretos as informações
estabelecidas segundo art. 431, §§ 1º a 3º ou art. 451, § 1º na Portaria (UE) 575/2013;
desde que o ato não constitua um ato condenável que esteja sujeito à competência dos
tribunais, uma contravenção administrativa e será punido pela FMA com uma multa de
até EUR 150.000,00 ou, no caso de uma contravenção administrativa segundo linha 3,
com pena privativa de liberdade de até seis semanas ou uma multa de até
EUR 150.000,00.
(6) Em caso de violação de uma obrigação segundo art. 10, § 5º sobre o aviso de
alterações das condições dos dados segundo art. 10, § 2º, linhas 2 a 4 e § 4º, linha 2, art.
10, § 6º, art. 20, § 3º, art. 28a, § 4º referente ao aviso da reeleição da mesma pessoa como
presidente, art. 73, § 1º, linha 1 referente a alterações dos estatutos, art. 73, § 1º, linhas 4 e
7, art. 73, § 1º, linha 8 referente ao aviso de renomeação da mesma pessoa como membro
do conselho fiscal, art. 73, § 1º, linhas 11 e 14, assim como art. 73, § 2º, a FMA deverá
desistir da instauração e execução de um processo penal administrativo quando o aviso
efetuado de forma irregular foi efetuado posteriormente, antes que a FMA ou o Banco
Nacional da Áustria tenham obtido conhecimento desta contravenção. O mesmo vale
para os processos segundo art. 99d, §§ 1º e 2º.¨
220. Art. 99, § 1º, linhas 3, 4 e 6 a têm a seguinte redação:
¨3. omite o aviso por escrito à FMA de qualquer adquirente e qualquer cessão segundo
art. 20, §§ 1º e 2º;
4. realiza uma compra ou uma cessão segundo art. 20, §§ 1º ou 2º durante o período de
avaliação segundo art. 20ª, § 1º ou contra uma proibição segundo art. 20a, § 2º;
6 a. como responsável (art. 9º VStG) por uma holding financeira hierarquicamente
superior, uma holding financeira mista ou uma holding mista ou de uma subsidiária de
tais empresas não fornece todas as informações segundo art. 70ª, § 1º à instituição de
crédito;¨
221. Art. 99, § 1º linha 5 é suprimido.
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222. Após o art. 99b, são inseridos os seguintes arts. 99c a 99g:
¨Art. 99c. (1) A FMA poderá divulgar o nome da pessoa, da instituição de crédito, da
holding financeira ou da holding financeira mista em caso de violação conforme art. 98, §
1º, § 2º, linhas 7 e 11, § 5º, § 5a, ou art. 99, § 1º, linhas 3 ou 4, ou em caso de violação
das disposições do art. 5º, § 1º, linhas 6 a 9a ou art. 28a, §§ 1º a 5º, informando a violação
cometida, desde que uma tal divulgação não coloque seriamente em perigo a estabilidade
dos mercados financeiros ou não provoque um dano desproporcionalmente elevado aos
envolvidos.
(2) Multas pecuniárias impostas com trânsito em julgado devido a violações conforme
art. 98, § 1º, § 2º, linhas 7 a 11, § 5º, § 5a ou art. 99, § 1º, linhas 3 ou 4 e 99d, deverão ser
divulgadas imediatamente pela FMA na internet, juntamente com a identidade da pessoa
punida e as informações sobre o tipo e a natureza da violação na qual se baseiam.
(3) A divulgação conforme § 2º deverá ser realizada anonimamente quando uma
divulgação nominativa
1. seria desproporcional para uma pessoa física punida, ou
2. colocaria em perigo a estabilidade dos mercados financeiros de um Estado-membro ou
de vários Estados-membros da União Europeia, ou
3. colocaria em perigo a realização de investigações criminais em curso, ou
4. causaria um dano desproporcionalmente elevado aos envolvidos, desde que um tal
dano possa ser apurado.
Quando houver motivos para uma publicação anônima conforme linhas 1 a 4, contudo,
pode-se partir do pressuposto de que esses motivos, dentro de um prazo previsível, não
mais estarão dados, a FMA poderá desistir da realização de uma publicação anônima e
divulgar a punição, após a supressão dos motivos conforme linhas 1 a 4, também
conforme § 1º.
(4) A pessoa afetada por uma publicação poderá requerer junto à FMA uma verificação
da legalidade da publicação conforme §§ 1º, 2º ou 3º num processo a ser resolvido por
decisão administrativa. Nesse caso, a FMA deverá divulgar a abertura de um tal processo
da mesma forma. Quando, no quadro de uma verificação, é constatada a ilegalidade da
publicação, a FMA deverá retificar a publicação ou, por requerimento da pessoa afetada,
revogá-la ou removê-la da página da internet. Quando, num recurso contra a notificação
divulgada conforme §§ 1º, 2º ou 3º, numa ação perante a Justiça de direito público, é
deferido o efeito suspensivo, a FMA deverá divulgar isso da mesma forma. A publicação
deverá ser retificada ou, a pedido da pessoa afetada, revogada ou removida da página da
internet quando a notificação é revogada.
(5) Quando uma publicação conforme §§ 2º ou 3º não deve ser revogada ou removida da
página da internet em virtude de uma decisão conforme § 4º, deverá ser mantida por, no
mínimo, cinco anos. No contexto, porém, a publicação de dados relacionados a pessoas
deverá ser mantida somente pelo período enquanto um dos critérios conforme § 3º, linhas
1 a 4 não seria cumprido.
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Art. 99d. (1) A FMA poderá impor multas pecuniárias a pessoas jurídicas quando
pessoas que agiram, ou isoladamente ou como parte de um órgão da pessoa jurídica, e
ocupam uma posição de liderança no âmbito da pessoa jurídica em virtude
1. do poder de representação da pessoa jurídica,
2. do poder de tomar decisões em nome da pessoa jurídica ou
3. de um poder de controle no âmbito da pessoa jurídica,
violaram as obrigações relacionadas no art. 98, § 1º, § 2º, linhas 7 e 11, § 5º, § 5a ou art.
99, § 1º, linha 3 ou 4, desde que o ato não constitua o tipo de um ato condenável de
competência dos tribunais.
(2) Pessoas jurídicas também podem ser responsabilizadas por violações das obrigações
relacionadas no art. 98, § 1º, § 2º, linhas 7 e 11, § 5º, § 5a ou art. 99, § 1º, linha 3 ou 4,
quando a falta de fiscalização ou controle por uma pessoa citada no § 1º permitiu a prática
dessas violações por uma pessoa que atua pela pessoa jurídica, desde que o ato não
constitua o tipo de um ato condenável de competência dos tribunais.
(3) A multa conforme §§ 1º ou 2º perfaz até 10% do total de vendas líquido anual
conforme § 4º ou até o dobro do proveito auferido a partir da violação, desde que este
possa ser quantificado.
(4) O total de vendas líquido anual conforme § 3º, em instituições de crédito, é o valor
total de todas as receitas relacionadas nas linhas 1 a 7 do Anexo ao art. 43, menos as
despesas lá relacionadas; quando, no caso da empresa, se trata de uma subsidiária, deverá
ser tomado por base o total de vendas líquido anual demonstrado no exercício anterior no
balanço consolidado da sociedade-mãe no topo do grupo. No caso de outras pessoas
jurídicas, o volume total de vendas anual é determinante. Na medida em que a FMA não
puder apurar ou calcular as bases para o volume total de vendas, deverá fazer uma
estimativa, considerando todas as circunstâncias significativas para a estimativa.
(5) A FMA poderá abrir mão da punição de um responsável conforme art. 9º VStG
quando, pela mesma violação, já é imposta uma multa administrativa para a pessoa
jurídica e não há circunstâncias especiais que se oponham a essa desistência de punição.”
Art. 99e. Por ocasião da fixação do tipo de sanção ou medida em virtude de violações
das disposições das leis federais relacionadas no art. 70, § 4º, de portarias emitidas com
base nessas leis federais ou avisos, ou das disposições da Portaria (UE) nº 575/2013,
assim como por ocasião do cálculo do valor de uma multa, a FMA, desde que seja
apropriado, deverá levar em consideração as seguintes circunstâncias:
1. a gravidade e duração da violação;
2. o grau da responsabilidade da pessoa física ou jurídica responsável;
3. a capacidade financeira da pessoa física ou jurídica responsável, tal como, por
exemplo, pode ser depreendido a partir do volume total de vendas da pessoa jurídica
responsável ou dos rendimentos anuais da pessoa física responsável;
4. o valor dos lucros auferidos pela pessoa física ou jurídica responsável ou dos prejuízos
evitados, desde que estes possam ser calculados;

147

5. os prejuízos havidos por terceiros devido à violação, desde que estes possam ser
calculados;
6. a disposição da pessoa física ou jurídica responsável de cooperar com a autoridade
competente;
7. violações anteriores da pessoa física ou jurídica responsável, assim como
8. todas as potenciais consequências da violação importantes para o sistema.
As disposições da VStG não são afetadas pelo presente artigo.
Art. 99f. A FMA deverá comunicar à EBA todas as sanções devido a violações
conforme art. 98, § 1º, § 2º, linhas 7 e 11, § 5º, § 5a ou art. 99, § 1º, linha 3 ou 4 e 99d.
Quando tiver sido iniciada uma verificação da legalidade de uma sanção imposta pela
FMA, tanto esse fato quanto o resultado do processo de apelação também deverá ser
comunicado à EBA.
Art. 99g. (1) As instituições de crédito devem dispor de processos adequados que
permitam aos seus funcionários, mantida a confidencialidade de sua identidade,
comunicar a um órgão competente violações internas da empresa contra disposições das
leis federais relacionadas no art. 70, § 4º, das portarias ou dos avisos emitidos com base
nessas leis federais, das disposições da Portaria (UE) nº 575/2013 ou de um aviso emitido
com base nessa portaria. Os processos segundo o presente artigo deverão corresponder às
exigências do § 3º, linhas 2 a 4.
(2) A FMA deverá dispor de mecanismos eficazes que incentivem a comunicação de
violações ou da suspeita de uma violação das disposições das leis federais relacionadas no
art. 70, § 4º, das portarias ou dos avisos emitidos com base nessas leis federais, das
disposições da Portaria (UE) nº 575/2013 ou de um aviso emitido com base nessa
portaria.
(3) Os mecanismos citados no § 2º abrangem, no mínimo,
1. processos especiais para o recebimento de comunicações sobre violações e sua
perseguição adicional;
2. uma proteção adequada para os funcionários de instituições de crédito que comunicam
violações no âmbito de sua instituição, no mínimo, contra medidas de retaliação,
discriminação ou outros tipos de mobbing;
3. a proteção de dados relacionados a pessoas, conforme os princípios da Diretiva
95/46/CE, tanto para a pessoa que denuncia as violações quanto para a pessoa física
supostamente responsável por uma violação;
4. regras claras que garantem o sigilo da identidade da pessoa que denuncia as violações,
desde que a revelação da identidade não seja obrigatória no quadro de um processo da
Promotoria da Justiça, judicial ou administrativo.”
223. Após art. 101, é inserido o seguinte art. 101a:
“Art. 101a. As multas impostas pela FMA conforme art. 98, § 1º, art. 98, § 5º, art. 98,
§ 5a, linhas 4 a 10 e art. 99d são creditadas à União.”
224. O título do Capítulo XXIII. é suprimido.
225. Os art. 102 e 102ª são suprimidos.
226. Art. 103, linha 9, letras b e c são suprimidas.
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227. No art. 103, linha 16, o termo “HGB” é substituído pelo termo “UGB”.
228. Após art. 103p, é inserido o seguinte art. 103q:
“Art. 103q. Após a publicação da lei federal BGBl. I nº 184/2013, valem as seguintes
disposições transitórias:
1. A partir da publicação da Portaria (UE) nº 575/2013, poderão ser feitos requerimentos
de deferimento segundo os fatos relativos ao deferimento conforme a Portaria (UE) nº
575/2013, e deferimentos, concedidos.
2. Processos de aplicação e alteração de abordagens internas já deferidas e de revogação
da autorização de abordagens internas conforme arts. 21a 21h, na versão do BGBl. I nº
184/2013, não devem ser repetidos. Avisos emitidos com base nos arts. 21a a 21h, na
versão antes do BGBl. I nº 184/2013, valem como avisos com base no fundamento
jurídico concreto respectivo na Portaria (UE) nº 575/2013. Alterações de modelos
internos já deferidos resultantes da Portaria (UE) nº 575/2013 deverão ser imediatamente
comunicadas à FMA. Nesse caso, a FMA deverá autorizar as alterações ou revogar a
autorização.
3. No caso de processos de autorização conforme art. 19, § 2º, art. 49, §§ 1º e 3º ou 113,
§§ 6º e 7º da Portaria (UE) nº 575/2013, uma instituição de crédito, uma coligação de
instituições de crédito ou um grupo de instituições de crédito com autorização provisória
da FMA poderá exercer os direitos conferidos pela autorização durante o processo de
deferimento. A FMA deverá conceder a aprovação provisória através de ordem
processual quando ao requerimento tiver sido juntada uma autoavaliação documentada de
maneira reproduzível e justificada sobre o cumprimento dos fatos relativos à autorização
conforme a Portaria (UE) nº 575/2013. Nessa autoavaliação, a organização central deverá
confirmar o cumprimento das exigências dos fatos relativos à autorização conforme a
Portaria (UE) nº 575/2013 pela coligação de instituições de crédito, a instituição de
crédito hierarquicamente superior, pelo grupo de instituições de crédito. Antes de
conceder uma autorização provisória, a FMA deverá consultar o Banco Nacional da
Áustria. Não poderá ser derivado um direito legítimo a uma autorização definitiva a
partir da aprovação provisória por parte da FMA. A autorização provisória extingue-se
com a decisão definitiva sobre o requerimento, o mais tardar, porém, doze meses após a
entrada em vigor da Portaria (UE) nº 575/2013. Uma retirada do requerimento acarretará
a extinção da autorização provisória.
4. (ref. a art. 1a): Até a entrada em vigor de um eventual projeto legislativo conforme
art. 507 da Portaria (UE) nº 575/2013, o mais tardar, porém, até 31 de dezembro de 2028,
as seguintes exigências serão excluídas na íntegra ou parcialmente da aplicação do art.
395, § 1º da Portaria (UE) nº 575/2013:
a) com atribuição de peso zero:
aa) obrigações cobertas conforme art. 129, §§ 1º, 3º e 6º da Portaria (UE) nº 575/2013;
bb) bens que representam créditos e outros riscos, incluindo participações ou outras cotas
perante a sociedade-mãe do EEE, conforme art. 4º, § 1º, número 15 da Portaria (UE) nº
575/2013, outras subsidiárias conforme artigo 4º, § 1º, número 16 da Portaria (UE) nº
575/2013, as mesmas subsidiárias e subsidiárias próprias, desde que todas as
supracitadas estejam incluídas na supervisão em base consolidada, à qual está sujeita
também a própria instituição conforme a Portaria (UE) nº 575/2013 ou conforme art. 6º, §
1º FKG.
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cc) bens que representam créditos e outros riscos, incluindo participações ou outras cotas
perante uma instituição central à qual a instituição de crédito está ligada com base em
normas jurídicas ou estatutárias no âmbito de uma fusão e que, segundo essas normas,
estão incumbidas de realizar a compensação de liquidez no âmbito dessa fusão;
dd) bens que representam créditos e outros riscos perante instituições de crédito, quando
a instituição, em sua atividade, não está exposta à competição e, no âmbito de programas
legislativos ou de seus Estatutos, concede ou garante empréstimos, a fim de fomentar, sob
supervisão governamental de qualquer natureza e com finalidade de aplicação restrita
para os empréstimos concedidos, determinados setores econômicos, desde que as
posições correspondentes se originem de tais empréstimos repassados através de
instituições de crédito aos favorecidos ou oriundos de garantias por esses empréstimos;
garantias abrangem nesse caso também os derivativos de crédito reconhecidos conforme
Parte 3, Título II Capítulo 4º da Portaria (UE) nº 575/2013, com exceção de Credit
Linked Notes (CLN);
ee) bens que representam créditos e outros riscos perante instituições, desde que essas
posições de risco não representem recursos próprios conforme Parte 2 da Portaria (UE) nº
575/2013 e existam, no máximo, até o dia útil subsequente.
ff) bens que representam créditos perante Estados centrais em virtude de títulos de dívida
governamental detidos para cumprimento das exigências legais referentes à liquidez,
emitidos na moeda do país respectivo do Banco Central e são refinanciados nessa moeda,
desde que esses Estados centrais tenham sido avaliados com “investment grade” por uma
agência externa de rating (ECAI) conforme artigo 4º, § 1º número 100 da Portaria (UE) nº
575/2013;
gg)
garantias legalmente prescritas, aplicadas quando um crédito hipotecário
refinanciado através da emissão de empréstimos hipotecários é pago ao mutuário antes da
inscrição da hipoteca no registro de imóveis, desde que a garantia não seja usada para
reduzir o risco por ocasião do cálculo do ativo ponderado pelo risco; garantias abrangem,
nesse caso, também os derivativos de crédito reconhecidos na Parte 3, Título II, Capítulo
4º da Portaria (UE) nº 575/2013, com exceção de Credit Linked Notes (CLN);
hh) bens que representam créditos e outras posições de risco perante bolsas reconhecidas;
e
ii) créditos fiduciários e empréstimos contínuos, desde que a instituição de crédito arque
somente com o risco;
b) atribuindo um peso de 20 por cento:
aa) bens que representam créditos perante pessoas jurídicas regionais dos Estadosmembros, às quais, conforme Parte 3, Título II, Capítulo 2º da Portaria (UE) nº 575/2013,
seria atribuída uma ponderação de risco de 20 por cento, assim como outras posições de
risco existentes perante essas pessoas jurídicas regionais, respectivamente garantidas por
estas, às quais, conforme Parte 3, Título II, Capítulo 2º da Portaria (UE) nº 575/2013 seria
atribuído um peso de 20 por cento;
bb) bens que representam créditos perante Bancos Centrais, em virtude da obrigação de
reserva mínima a ser detida junto aos Bancos Centrais emitidos na moeda do país
respectivo do Banco Central e desde que estes não sejam excluídos da aplicação do artigo
395, § 1 da Portaria (UE) nº 575/2013, conforme artigo 400, § 1º, letra a da Portaria (UE)
nº 575/2013;
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cc) garantias que não são garantias de crédito e que se baseiam nas normas jurídicas e
administrativas e de comunidades de garantia de crédito que possuem status de instituição
de crédito, são oferecidas a clientes a elas ligados; garantias, nesse caso, abrangem
também os derivativos de crédito reconhecidos, conforme Parte 3, Título II, Capítulo 4º
da Portaria (UE) nº 575/2013, com exceção de Credit Linked Notes (CLN);
c) Os seguintes créditos estão parcialmente excluídos da aplicação do art. 395, § 1º da
Portaria (UE) nº 575/2013, com ponderação de 50 por cento:
aa) documentos de crédito classificados como negócios extrabalanço com risco médio/
baixo, nos quais os documentos de frete servem como garantia; e
bb) facilidades de crédito não utilizadas, classificadas como negócios extrabalanço com
risco médio/baixo citados no Anexo 1, linha 3, letra b, subitem i da Portaria (UE) nº
572/2013.
5 (ref. a 1a): Até a emissão do padrão de realização emitido conforme art. 136, § 3º da
Portaria (UE) nº 575/2013, a FMA deverá fazer um levantamento de como os graus de
risco relativo de diferentes agências de rating reconhecidas divergem e, através de
portaria, realizar uma atribuição de categorias de créditos conforme artigo 112 ou artigo
109 da Portaria (UE) nº 575/2013. A fim de diferenciar entre os graus de risco relativo
traduzidos com os ratings de diferentes agências de rating reconhecidas, a FMA deverá
levar em consideração os seguintes fatores:
a) a taxa de inadimplência de longo prazo de todos os créditos com rating igual; no caso
de agências de rating recém-reconhecidas ou de agências de rating reconhecidas que
levantaram dados da inadimplência apenas durante um curto período, a FMA deverá
exigir da agência de rating uma estimativa da taxa de inadimplência de longo prazo de
todos os créditos com igual rating;
b) o círculo de clientes avaliados pela agência de rating reconhecida;
c) a largura da banda dos ratings conferidos pela agência de rating reconhecida;
d) o significado de cada rating;
e) a definição da inadimplência empregada pela agência de rating reconhecida;
f) desvios significativos do grau de risco apurado de uma agência de rating reconhecida
de um valor de referência expressivo.
Quando as autoridades competentes de um Estado-membro tiverem realizado uma
atribuição comparável à do presente parágrafo, esta poderá ser adotada pela FMA até a
emissão das normas de execução conforme artigo 136, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013.
6. (ref. a art. 2º, linha 42): O processo de classificação como subsidiária importante
realizado com base no art. 26a, § 5º, na versão do BGBl. I nº 184/2013, não deve ser
repetido. Avisos emitidos com base no art. 26a, § 5º, na versão antes do BGBl. I nº
184/2013, valem como avisos com base no fundamento legal do art. 2º, linha 42, na
versão do BGBl. I nº 184/2013. Em caso de novo entendimento sobre esse aviso,
aplicam-se os critérios do art. 2º, linha 42.
7. (ref. a art. 3º, § 1º, linha 7): Com vistas a negócios jurídicos no âmbito do fomento da
exportação conforme a lei de fomento da exportação 1981 e a lei de fomento do
financiamento de exportações 1981, adicionalmente às exceções relacionadas no art. 3º,
§ 1º, linha 7, o Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft está excetuado também
da aplicação da disposição do art. 25, até 31 de dezembro de 2014.

151

8. (ref. ao art. 3º, § 1º, linha 9): Adicionalmente às exceções relacionadas no art. 3º, § 1º,
linha 9, a operação do negócio de câmbio (art. 1º, § 1º, linha 22) também está excetuada
da aplicação da disposição do art. 25, até 31 de dezembro de 2014.
9. (ref. a art. 3º, § 2º): Instituições de crédito conforme art. 3º, § 2º, estão adicionalmente
excetuadas da aplicação da disposição do art. 25, até 31 de dezembro de 2014.
10. (ref. a art. 5º, § 1º, linha 9a): Art. 5º, § 1º, linha 9a, frase 3 não se aplica a atividades
como membro do conselho fiscal que um diretor já detinha em 31 de dezembro de 2013.
Isso não vale para diretores de instituições de crédito das quais, com base numa avaliação
da FMA conforme art. 22, § 3º, poderia emanar um risco para o sistema conforme art. 22,
§ 2º.
11. (ref. a art. 23 e 23a): De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, diferentemente do
previsto nos art. 23 e 23a, valerá uma exigência de buffer de capital para o buffer de
preservação de capital de 0,625 por cento, assim como uma exigência de buffer de capital
de, no máximo, 0,625 por cento para o buffer anticíclico, de maneira que a exigência
combinada de buffers de capital conforme art. 2º, linha 45 totalize, no máximo, 1,25 por
cento do valor total de créditos calculado conforme art. 92, § 3º da Portaria (UE) nº
575/2013. De 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, diferentemente do
previsto nos arts. 23 e 23a, valerá uma exigência de buffer de capital para o buffer de
preservação de capital de 1,25 por cento, assim como uma exigência de buffer de capital
de, no máximo, 1,25 por cento para o buffer anticíclico, de modo que a exigência
combinada de buffer de capital conforme art. 2º, linha 45 de, no máximo, 2,5 por cento do
valor total dos créditos calculado conforme art. 92, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013. De
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, diferentemente do previsto nos art. 23 e 23a,
valerá uma exigência de buffer de capital para o buffer de preservação de capital de 1,875
por cento, assim como uma exigência de buffer de capital de, no máximo, 1,875 por cento
para o buffer anticíclico, de maneira que a exigência combinada de buffers de capital
conforme art. 2º, linha 45 totalize, no máximo, 3,75 por cento do valor total de créditos
calculado conforme art. 92, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013.
12. (ref. a art. 23b): Diferentemente do art. 23b, instituições importantes para o sistema
global deverão aplicar as seguintes porcentagens de sua exigência de buffer de capital
para Instituições Importantes para o Sistema (art. 2º, linha 43):
a) de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, no mínimo, 25 por cento,
b) de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, no mínimo, 50 por cento,
c) de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, no mínimo, 75 por cento, e
d) a partir de 1º de janeiro de 2019, a partir de 100 por cento.
13. (ref. a art. 24 e 24a): De 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018, para os
fins dos art. 24 e 24a, valem como base de cálculo as exigências de buffer de capital
fixadas conforme linha 11.
14. (ref. a art. 26b): Art. 26b aplica-se a capital de participação (art. 23, § 4º, na versão
antes do BGBl. I nº 184/2013), emitido antes de 31 de dezembro de 2011, no período de
1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2021.
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15. (ref. a art. 28a, § 5º, linha 5): Art. 28a, § 5º, linha 5, frase 3 não se aplica a atividades
como membro do conselho fiscal que um membro de um conselho fiscal de uma
instituição de crédito já detinha em 31 de dezembro de 2013. Isso não vale para membros
de um conselho fiscal de instituições de crédito das quais, na avaliação da FMA,
conforme art. 22, § 3º poderia emanar um risco para o sistema conforme art. 22, § 2º.
16. (ref. a arts. 30a a 30c): A partir da publicação da lei federal BGBl. I nº 184/2013 e da
Portaria (UE) nº 575/2013, poderão ser feitos requerimentos de autorização conforme
arts. 30a, 30b e 30c e concedidas autorizações; a partir dessa data, no contexto, podem
ser aplicados processos conforme arts. 30a a 30c.
17. (ref. a art. 64, § 1º, linha 18): Dados conforme art. 64, § 1º, linha 18, letras a a c
somente devem ser incluídos em balanços anuais publicados somente após 1º de julho de
2014. Dados conforme art. 64, § 1º, linha 18, letras d a f devem ser incluídos em
balanços anuais publicados após 1º de janeiro de 2015. Instituições Importantes para o
Sistema Global deverão comunicar à Comissão Europeia dados conforme art. 64, § 1º,
linha 18, letras d a f até, o mais tardar, 30 de junho de 2014.
18. (ref. a art. 74b):
a) Quando uma instituição de crédito ou um grupo de instituições de crédito é obrigado
pela FMA, através de aviso conforme art. 74b, § 2º, a aplicar os Padrões Internacionais da
Prestação de Contas no sentido da Portaria (CE) nº 1606/2002 para fins de comunicados e
para a apuração do valor total dos créditos (art. 92, § 3º da Portaria (UE) nº 575/2013), e
não se aplica art. 466 da Portaria (UE) nº 575/2013, a FMA deverá conceder um prazo de
24 meses.
A pedido da instituição de crédito ou da instituição de crédito
hierarquicamente superior, esse prazo poderá ser reduzido.
b) Processos para a utilização da IRFS para fins de comunicados conforme art. 29a, na
versão do BGBl. I nº 184/2013, não devem ser repetidos. Avisos emitidos com base no
art. 29a, na versão antes do BGBl. I nº 184/2013, valem como avisos com base no art.
74b, § 2º.
19. (ref. a linhas 8a e 8b do Anexo ao Art. 39b): Linhas 8a e 8b do Anexo ao art. 39b, na
versão da lei federal BGBl. I nº 184/2013, devem ser aplicadas pela primeira vez a
remunerações concedidas por serviços prestados após 31 de dezembro de 2013.”
229. Art. 105, § 5º tem a seguinte redação:
“(5) Na medida em que, na presente lei federal, se faz referência à Diretiva 2013/36/UE
ou à Portaria (UE) nº 575/2013, desde que não seja determinado algo diferente, aplica-se
a seguinte versão:
1. Diretiva 2013/36/UE sobre o acesso à atividade de instituições de crédito e a
supervisão de instituições de crédito e corretoras de títulos mobiliários, sobre a alteração
da Diretiva 2002/87/CE e sobre a supressão das Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE,
ABl. nº L 176, de 27.6.2013, pág. 338.
2. Portaria (UE) nº 575/2013 sobre as exigências de supervisão às instituições de crédito
e corretoras de valores mobiliários e sobre a alteração da Portaria (UE) nº 648/2012, ABl.
nº L 176, de 27.6.2013, pág. 1.”
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230. Ao art. 105 é acrescentado o seguinte § 10:
“(10) Na medida em que, na presente lei federal, se faz referência à Portaria (UE) nº
648/2012, desde que não seja determinado algo diferente, aplica-se a Portaria (UE) nº
648/2012 sobre derivativos OTC, contrapartes centrais e registros de transações, ABl. nº
L 201, de 27.7.2012, pág. 1, na versão da Portaria (UE) nº 575/2013 sobre exigências de
supervisão a instituições de crédito e corretoras de títulos mobiliários e sobre a alteração
da Portaria (UE) nº 648/2012, ABl. nº L 176, de 27.6.2013, pág. 1.”
231. Ao art. 107 são acrescentados os seguintes §§ 80 e 81:
“(80)
1. O índice referente ao Capítulo V., VI. e XIV., inclusive títulos, e os arts. 1a, 21a, 21b e
103 a 103q, inclusive títulos, assim como art. 1a, art. 2º, linhas 1, 1a, 1b, 22, 26, 27, 28,
41, 42, 43, 44, 44a, 44b e 45, art. 3º, § 1º, art. 3º, §§ 2º, 3º, 4a, 5º e 6º, art. 3º, § 7º, art. 3º,
§ 10, art. 4º, § 3º, linha 5a, art. 4º, § 5º, linhas 1 a 3, art. 5º, § 1º, linha 7, art. 6º, § 2º, linha
2, art. 8º, art. 9º, § 1º e 2º, art. 9º, § 3º, linha 1, art. 9º, § 6º, 7º, 7a e 8º, art. 10, §§ 4º a 6º,
art. 11, § 1º, § 2º, linha 1, § 4º, § 5º, linha 1 e § 6º, art. 13, § 1º, § 2º, linhas 3 e 5, § 4º e §
5º, art. 15, §§ 1º, 1a, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, art. 16, § 1º, art. 17, §§ 1º, 1a, 4º e 5º, art. 18, §§ 1º,
5º e 6º, art. 20, §§ 4º e 7º, art. 20a, § 2º, § 4º, linha 2 e § 5º, linhas 1 a 3, art. 20b, § 1º,
linhas 1 e 2 e § 3º, art. 21, § 1º, linhas 1 e 2, arts. 21a e 21b, inclusive títulos, o título do
Capítulo V, arts. 22, 22a e 23d, inclusive títulos, arts. 24 e 24a, inclusive títulos, o título
do Capítulo VI., o título do 1º Subcapítulo do Capítulo VI., art. 25, o título do 2º
Subcapítulo do Capítulo VI., arts. 26, 26a, 26b, 27 e 27a, inclusive títulos, o título do 3º
Subcapítulo do Capítulo VI., art. 28a, §§ 2a a 2c, § 3º, linha 2, § 5º e § 6º, arts. 28b e 29,
inclusive títulos, o título do 4º Subcapítulo do Capítulo VI., o título do art. 30, art. 30, §§
1º a 3º, § 4º, linha 2, §§ 7a a 10, arts. 30a, 30b, 30c, 30d, inclusive títulos, art. 39, § 2º, 2b
a 5º, art. 39c, §§ 2º e 3º, art. 39d, inclusive título, art. 40, § 2º, art. 42, § 6º, linhas 3 e 4,
art. 43, §§ 1º e 3º, art. 57, §§ 1º e 5º, art. 59, §§ 3º e 7º, art. 59a, art. 60, §§ 1º e 3º, art. 61,
§ 2º, art. 62, linhas 1a, 6a e 17, art. 62a, art. 63, §§ 2º, 3º e 3a, art. 63, § 4º, linhas 2, 3, 6 e
9 a 11, art. 63, § 4a, art. 64, § 1º e §§ 2º a 6º, art. 65, § 2º, linha 1 e § 2a, linha 1, art. 65a,
inclusive título, o título do Capítulo XIV., o título do art. 69, art. 69, §§ 1º, 2º, 3a, 3b e 5º,
o título do art. 69a, art. 69a, § 4º, art. 69b, inclusive título, o título do art. 70, art. 70, § 1º,
linha 1, §§ 1b, 1e, 2º e 4º a 4d, o título do art. 70a, art. 70a, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, o título do
art. 71, o título do art. 72, art. 73, § 1º, linhas 2, 3, 8, 9, 12 16 e 17, art. 73, §§ 3º, 4º e 4a,
linha 3, art. 73a, art. 74, art. 74b, inclusive título, o título do art. 75, art. 75, § 1º, linhas 1,
3 e 5, art. 75, §§ 1a, 2º e 5º, art. 75, § 7º, linha 4, o título do art. 77, art. 77, § 4º, linhas 15
e 19, § 5º, § 6º, linhas 2 a 8, e § 7º, o título do art. 77a, art. 77a, §§ 1º e 4º, art. 77b, §§ 1º,
2º e 3º, linha 4, § 4º, linhas 3 a 6, art. 77c, §§ 1º, 1a, 2º, 2a e 5º a 9º, art. 79, §2º, § 3º,
linha 2, e § 6º, art. 81, § 3º, art. 93, § 5º, linha 1, 1a, 2, 8 e 12, art. 98, § 1a, § 2º, linhas 1,
2, 7, 8 e 11, §§ 5a e 6º, art. 99, § 1º, linhas 3, 4 e 6a, art. 99c, art. 99d, §§ 1º, 2º, 4º e 5º,
art. 99e a art. 99g, art. 101a, art. 103, linha 16, art. 103q, art. 105, § 5º e 10, as linhas 3,
6a, 7, letra c, 7, letra d, subitem cc, 8a, 8b, 9a, 11, letra b, 12, letra a, 12, letra d do Anexo
ao art. 39b, as linhas 6a, 7, 8, 8a, 8b e 12 do Anexo 2 ao artigo I, § 43, Parte 1 Passivo, as
linhas 4 e 5 do Anexo 2 ao artigo I, § 43, Parte I Passivo Itens do Balanço e Capítulo IX.
do Anexo 2 ao artigo I, § 43, Parte 2, na versão da lei federal BGBl. I nº 184/2013,
entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2014.
2. Art. 5º, § 1º, linha 9ª e art. 28a, § 5º, linha 5, na versão da lei federal BGBl. I nº
184/2013, entrarão em vigor em 1º de julho de 2014.
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3. Art. 3º, § 2a, o título do art. 74, art. 74a, § 1º, frase introdutória, linhas 2 e 3, e art. 74a,
§§ 2º a 4º, na versão da lei federal BGBl. I nº 184/2013, entrarão em vigor em 31 de
dezembro de 2014.

4. Art. 74ª, § 1º, linha 1, na versão da lei federal BGBl. I nº 184/2013, entrará em vigor
em 31 de dezembro de 2015.
5. Os arts. 23 a 23c, inclusive títulos, na versão da lei federal BGBl. I nº 184/2013,
entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016.
6. O índice referente ao Capítulo XXIII., inclusive título, e os arts. 102 e 102a, assim
como os arts. 2º, linhas 2, 3, 5a a 7, 9 a 12, 15, 16, 23 a 25b, 30 a 32, 34, 36, 37, 48, 53,
56 a 57e, 60 a 70 e 76, os arts. 5º, § 4º, art. 21c a art. 21h, inclusive títulos, os títulos do 1º
ao 6º Subcapítulo do Capítulo V., art. 24b, inclusive título, os títulos do 7º ao 9º
Subcapítulo do Capítulo V., art. 29a, inclusive título, art. 30, § 4º, linha 3, art. 42, § 4º,
linhas 2 e 6, art. 63, § 4º, linha 7, art. 69, § 6º, art. 70, § 11, art. 73, § 1º, linhas 17a a 19,
art. 98, § 2º, linhas 3, 4, 4b e 9, art. 99, § 1º, linha 5, o título do Capítulo XXIII., arts. 102
e 102a, art. 103, linha 9, letras b e c, os Anexos 1 e 2 ao art. 22 e a linha 7 do Anexo 2 ao
art. I, § 43, parte 1 Passivo Itens do Balanço, são revogados com o decurso do dia 31 de
dezembro de 2013.
7. O índice referente ao 1º Subcapítulo do Capítulo VI., inclusive título, art. 3º, § 2º,
linha 7, o título do 1º Subcapítulo do Capítulo VI., art. 25, inclusive título, e art. 74, § 6º,
linha 3, letra a, na versão da lei federal BGBl. I nº 184/2013 são revogados com o decurso
do dia 31 de dezembro de 2014.
(81) Art. 98, § 1º, art. 98, § 5º e art. 99d, § 3º, na versão da lei federal BGBl. I nº
184/2013, entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2014.”
232. Os Anexos 1 e 2 ao art. 22, incluindo os respectivos títulos, são suprimidos.
233. Na linha 3 do Anexo ao art. 39b, na primeira frase, as palavras “para sua
aplicação” são substituídas pelas palavras “para a fiscalização de sua aplicação”.
234. Após linha 6 do Anexo ao art. 39b, é inserida a seguinte linha 6a:
“6a. Considerando usos e costumes nacionais, a política de remuneração diferencia entre
critérios para a determinação do componente fixo e do variável de remuneração. Essa
distinção deverá ocorrer, sobretudo, segundo os seguintes critérios:
a) Critérios para a determinação do componente fixo de remuneração:
aa) experiência profissional pertinente e
bb)
atividade exercida concretamente na estrutura organizacional respectiva,
considerando a responsabilidade relacionada a esta;
b) critérios para a determinação do componente variável de remuneração:
aa) desempenho sustentável e adequado aos riscos e
bb) desempenho que ultrapassa as metas de desempenho estabelecidas.”
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235. Linha 7, letra c do Anexo ao art. 39b tem a seguinte redação:
“c) Uma remuneração variável garantida não está em consonância com uma gestão de
risco sólida ou com o princípio de remuneração voltada para o desempenho e não poderá
ser parte integrante de sistemas de remuneração futuros; excepcionalmente, uma
remuneração variável garantida poderá ser concedida relacionada à contratação de novos
funcionários quando limitada ao primeiro ano do emprego e a instituição dispuser de uma
dotação de recursos próprios sólida e suficiente.”
236. Linha 7, letra d, subitem cc do Anexo ao art. 39b tem a seguinte redação:
“cc) Aos diretores é concedida uma remuneração variável somente quando justificada e
adequada.”
237. Após linha 8 do Anexo ao art. 39b, são inseridas as seguintes linhas 8a e 8b:
“8a. Instituições de crédito devem fixar uma proporção adequada entre componente fixo
e variável da remuneração total. No contexto, o valor do componente variável da
remuneração não poderá ultrapassar o valor do componente fixo da remuneração.
8b. Diferentemente da linha 8a, o componente variável de remuneração poderá ser
aumentado por deliberação dos acionistas ou dos outros sócios em até 200 por cento do
componente fixo de remuneração, quando os seguintes pré-requisitos são cumpridos:
a) A deliberação deverá ser precedida de uma recomendação abrangente da instituição de
crédito que exponha os motivos para o aumento da remuneração variável e o volume
desta, incluindo o número dos funcionários afetados, as funções destes, assim como as
consequências a serem esperadas com relação ao recebimento de uma dotação sólida de
recursos próprios da instituição de crédito.
b) A instituição de crédito deverá informar a FMA imediatamente a respeito da
recomendação feita. Essa informação deverá conter, sobretudo, o aumento proposto do
componente variável da remuneração e a sua justificativa. Além disso, deverá ser
exposto que, com esse aumento, não ocorrerá um prejuízo da observância das obrigações
da instituição de crédito afetada com base na Portaria (UE) nº 575/2013 ou da presente lei
federal, incluindo as exigências obrigatórias de recursos próprios.
c) Os acionistas ou outros sócios deverão ser informados antecipadamente pela
instituição de crédito sobre a deliberação pretendida, observado um prazo adequado.
d) Uma deliberação válida exigirá a presença de, no mínimo, a metade do capital com
direito a voto e uma maioria de votos de 66 por cento. Diferentemente disso, caso o
quórum necessário não seja atingido, uma deliberação válida poderá ser tomada com uma
maioria de votos de 75 por cento. Funcionários de uma instituição de crédito diretamente
afetados por um aumento do componente variável da remuneração estão excluídos tanto
do exercício de voto direto quanto indireto.
e) A instituição de crédito deverá informar imediatamente a FMA sobre a deliberação
tomada. Essa informação deverá conter, sobretudo, a proporção máxima aumentada entre
componente fixo e variável da remuneração. A FMA analisa a praxe de remuneração
nacional com base nessas informações e transmite o resultado dessa análise anualmente à
EBA.”
238. Após linha 9 do Anexo ao art. 39b, é inserida a seguinte linha 9a:
“9a. Quando uma instituição de crédito assume pagamentos como parte da remuneração
total que teriam que ser efetuados por ocasião de um término antecipado do contrato de
um funcionário, em virtude de obrigação contratual por parte do funcionário envolvido
com uma outra empresa, esses pagamentos deverão estar em consonância com os
interesses de longo prazo da instituição de crédito, incluindo acordos de retenção,
diferimento, assim como de pagamento e restituição.”
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239. Linha 11, letra b do Anexo ao art. 39b tem a seguinte redação:
“b) Instrumentos de capital que correspondem aos critérios do art. 52 ou do art. 63 da
Portaria (UE) nº 575/2013 ou outros instrumentos que podem ser transformados
integralmente em outros instrumentos de capital conforme art. 52 da Portaria (UE) nº
575/2013 ou depreciados em valor e refletem suficientemente a qualidade de crédito da
instituição de crédito e são adequados como instrumentos de remuneração variável.”
240. Letra 12, letra a do Anexo ao art. 39b tem a seguinte redação:
“a) A aquisição de direito ou o pagamento da remuneração variável, incluindo a parcela
aprovisionada, somente poderá ocorrer quando, em vista da situação financeira da
instituição como um todo, é suportável e for justificada pelo desempenho da instituição
de crédito, do departamento comercial respectivo e da pessoa. Sem prejuízo de princípios
gerais do direito civil e trabalhista, a remuneração variável total é consideravelmente
limitada quando ocorre uma situação financeira ou de rendimentos pior ou negativa da
instituição de crédito. No contexto, devem ser levados em consideração tanto
remunerações atuais quanto também pagamentos reduzidos de valores recentemente
auferidos, incluindo aqueles em virtude de acordos sobre créditos podres e restituição;
Acordos sobre créditos podres e restituição podem ser celebrados até o montante do valor
total do componente variável de remuneração. No contexto, as instituições de crédito
deverão estabelecer critérios precisos para a aplicação das regras para créditos podres e
restituição.
Esses critérios deverão considerar, sobretudo, situações nas quais
funcionários tomaram parte de atos que levaram a prejuízos consideráveis ou foram
responsáveis por estes, assim como incluir situações nas quais funcionários não
cumpriram as exigências de confiabilidade pertinentes relativas à qualificação
profissional ou pessoal.”
241. Na linha 12, letra d do Anexo ao art. 39b, após as palavras “exigências da presente
lei federal”, são incluídas as palavras “ou da Portaria (UE) nº 575/2013”.
242. No Anexo 2 ao art. I, § 43, Parte I Passivo, as palavras “6. A Fundo para riscos
bancários em geral” são substituídas pelas palavras “6a. Fundo para riscos bancários em
geral”.
243. Linhas 7, 8 e 12 do Anexo 2 ao art. I, § 43 Parte I Passivo tem a seguinte redação:
“7. Capital complementar conforme Parte 2, Título 1, Capítulo 4º da Portaria (UE) nº
575/2013;
8. Capital de base adicional conforme Parte 2, Título I, Capítulo 3º da Portaria (UE) nº
575/2013;
12. Reserva de responsabilidade conforme art. 57, § 5º BWG”
244. Após a linha 8, no Anexo 2 ao art. I, § 43, Parte I, Passivo, são incluídas as
seguintes linhas 8a e 8b:
“8a. Obrigações obrigatoriamente conversíveis conforme art. 26 BWG
8b. Instrumentos sem direito de voto conforme art. 26ª BWG”
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245. Linhas 4 e 5 do Anexo 2 ao Ar. I, § 43, Parte I, Passivo no Balanço têm a seguinte
redação:
“4. Recursos próprios computáveis conforme Parte 2 da Portaria (UE) nº 575/2013, entre
estes, capital complementar conforme Parte 2, Título I, Capítulo 4º da Portaria (UE) nº
575/2013
5. Exigências de recursos próprios conforme art. 92 da Portaria (UE) nº 575/2013, entre
elas: exigências de recursos próprios conforme art. 92, § 1º, letras a a c da Portaria (UE)
nº 575/2013”
246. Linha 7 do Anexo 2 ao art. I, § 43, Parte I Passivo Itens do balanço é suprimida.
247. No Anexo 2 ao art. I, § 43, Parte 2, após o Capítulo VIII., é incluído o seguinte
Capítulo IX.:
....
Nada mais continha o documento acima que devolvo com esta tradução digitada
em oitenta e cinco laudas, a qual conferi, achei conforme e assino. Dou fé.
São Paulo, 25 de março de 2014
Emolumentos: R$ 10.135,00
Recibo n°: 11.213
lei bancária-184-Áustria-fev14.doc
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ANEXO 04 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
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ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS ATAS
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ANEXO 06 – TRADUÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
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ARTICLES OF ASSOCIATION
of

BANCO DO BRASIL AKTIENGESELLSCHAFT
(Registration no.: FN 100508g)

Preamble
Banco do Brasil AG (hereinafter referred to as “company”) is a subsidiary of Banco
do Brasil S.A. which is a mainly state owned and publicly listed company with its
registered seat in Brasilia, Brazil.

I.

GENERAL PROVISIONS

§1
Commercial name, registered seat and duration
1) The commercial name of the company is
BANCO DO BRASIL AKTIENGESELLSCHAFT.
2) The company has its registered seat in Vienna, Austria.
3) The company has been established for an indefinite period of time.
§2
Object of the company
1) The business objectives of the company are to carry out the following bank
transactions according to § 1 Section 1 of the Austrian Banking Act (hereinafter
referred to as “BWG”):
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§ 1 Section 1 No. 1 BWG:
The acceptance of funds from other parties for the purpose of administration or
deposit (deposit business);
§ 1 Section 1 No. 2 BWG:
The execution of non-cash payment transactions and the ongoing settlement of
accounts for other parties (clearing business);
§ 1 Section 1 No. 3 BWG:
The conclusion of credit agreements and the granting of loans (credit business);
§ 1 Section 1 No. 4 BWG:
The purchase of cheques and bills of exchange, in particular the discounting of
bills of exchange (discounting business);
§ 1 Section 1 No. 5 BWG:
The safekeeping and administration of commercial papers for others (safecustody business);
§ 1 Section 1 No. 6 BWG:
The issuance and administration of payment instruments such as credit cards,
bank cheques and traveller cheques; the term of crediting of credit cards is not
limited;
§ 1 Section 1 No. 7 BWG:
The trading on one's own or on other party´s account with:
a) foreign payment instruments (foreign exchange and foreign currency
business);
b) money-market instruments;
c) financial futures contracts including equivalent instruments with cash payment
as well as call and put options on the instruments listed in lit. a and lit. d until lit. f,
including equivalent instruments settled in cash (futures and options business);
d) Interest-rate futures contracts, forward rate agreements (FRAs), interest-rate
and currency swaps as well as equity swaps;
e) Transferable securities (securities business);
f) Derivative instruments based on lit. b until lit. e;
in case the trading is not carried out for private assets;
§ 1 Section 1 No. 8 BWG:
The assumption of surety, guarantees and other forms of liability for others as far
as the obligation assumed is of monetary nature (guarantee business);
§ 1 Section 1 No. 10 BWG:
The issuance of other fixed-interest bearing securities to invest the proceeds in
other bank transactions (other security issuance business);
§ 1 Section 1 No. 11 BWG:
The participation in the issuance of third parties regarding one or several of the
instruments listed under No. 7 lit. b until lit. f as well as related services (thirdparty securities underwriting business);
§ 1 Section 1 No. 15 BWG:
The business of financing through acquisition and re-sale of equity shares (capital
financing business);
170






§ 1 Section 1 No. 16 BWG:
The purchase of receivables of demands regarding delivery of goods and
services, the assumption of the risk of non-payment of such demands – excepting
credit insurance - and in this context the collection of such demands (factoring
business);
§ 1 Section 1 No. 17 BWG:
The conduct of money brokering transactions on the interbank market;
§ 1 Section 1 No. 18 BWG:
The brokering of transactions according to
a) No. 1, excepting those conducted by contract insurers;
b) No. 3, excepting those brokered mortgage and personal loans conducted by
real estate agents, personal loan and mortgage loan brokers, and investment
advisors;
c) No. 7 lit. a as far as they refer to foreign exchange transactions;
d) No. 8.

2) The object of the company further comprises of the activities according to § 1
Section 2 and 3 BWG as well as the following activities:
 Foundation and management of subsidiaries, branches and representative offices
in Austria and any other country worldwide;
 Consulting and management services for business enterprises, in which the
company holds a participation or which are part of the Banco do Brasil group;
 Investing in and acquisition of participations in other companies;
 Acquisition, renting and leasing of real estate;
 Engagement in any transaction and taking all measures, which are considered as
necessary or expedient to fulfill the purpose of the company.

§3
Financial year
The financial year of the company shall be identical with the calendar year.
§4
Announcements and notifications
Announcements and notifications shall be published in the "Amtsblatt zur Wiener
Zeitung" (newspaper) as far as this is a compulsory requirement according to the
Stock Corporation Act (hereinafter referred to as “AktG”). All other publications of the
company shall be made in compliance with the relevant laws.
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§5
Registered capital and shares
1) The company's share capital totals EUR 33,778,300 (Euro thirty-three million
seven-hundred seventy-eight thousand three hundred) and is divided into 337,783
(three-hundred-thirty-seven-thousand-seven-hundred-eighty-three) registered parvalue shares with a par value of EUR 100 (Euro one-hundred) each. The company's
share capital of EUR 33,778,300 (Euro thirty-three million seven-hundred seventyeight thousand three hundred) is fully paid as follows: (i) In an amount of EUR
18,816,100 (Euro eighteen-million-eight-hundred-sixteen-thousand-one-hundred),
which corresponds to 188,161 (one-hundred-eighty-eight-thousand-one-hundred)
par-value shares, it was fully paid in cash, and (ii) in an amount of EUR 14,962,200
(Euro fourteen million nine hundred sixty-two thousand two hundred), which
corresponds to 149,622 (one hundred forty-nine thousand six hundred twenty-two)
par-value shares, it was fully paid by a contribution in kind, namely, by Banco do
Brasil S.A. by way of contribution to the company of the entire operations of the
branch in Spain, Madrid, as a contribution in kind on the basis of the contribution
agreement dated 27 (twenty-seventh) November 2013 (two-thousand-thirteen).
2) In case share certificates, dividend or renewal coupons are issued, their form and
content shall be proposed by the management board and approved by the
supervisory board unless otherwise determined in the law.
3) The shares shall be entered into the company's share register listing the name,
address, date of birth respectively company register number, number and value of
the shares and the bank details to which all payments to be received by the
shareholders shall be made.
4) Any transfer of registered shares is subject to the consent of the company.
Providing this consent is the authority of the management board, which has to obtain
the prior approval from the supervisory board.

II. CONSTITUTION OF THE COMPANY
§6
Corporate bodies of the company
The corporate bodies of the company are the following:
 the general meeting of shareholders,
 the supervisory board, and
 the management board.
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§7
Management board
1) The management board shall consist of a minimum of three and a maximum of
five members, who are appointed by the supervisory board for a term of maximum
five years.
2) Every individual member of the management board can be re-appointed.
3) The supervisory board shall appoint one member of the management board as the
chairman of the management board and one or two others as deputy chairmen. Each
of these appointments is valid for the entire term as member of the management
board, unless it is changed by the supervisory board at an earlier point of time.
4) The management board has a quorum, if at least half of its members attend the
meeting.
5) The management board shall pass its resolutions with simple majority of the given
votes. The chairman of the management board shall not have a decisive vote (§ 70
Section 2 AktG). In case of parity of votes, the proposal is rejected.
6) The company shall be jointly represented by two members of the management
board or by one member of the management board together with a holder of
collective procura.
7) For the entire business operation, it is prohibited to grant individual powers of
representation, individual procura or individual commercial powers of attorney to one
single person.
8) Subject to approval by the supervisory board, the management board shall issue
rules of procedure for its activities, tasks and duties, which - independently from the
outside representation of the company and the overall responsibility of each member
of the management board – shall in particular allocate the different areas of
responsibility to the individual members of the management board.
9) The management board is entitled to establish committees of the management
board. In such case, rules of procedure for each of these committees shall be issued,
which determine in particular their composition, competences and internal
procedures.
§8
Supervisory board
1) The supervisory board shall consist of a minimum of three and a maximum of ten
members, who shall be elected by the general meeting of shareholders. This number
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of the members of the supervisory board does not include representatives of a
possible works council.
2) Unless explicitly elected for a shorter term of office, the members of the
supervisory board shall be considered as elected for the longest possible term of
office according to applicable laws. Every individual member of the supervisory board
can be re-elected.
3) The supervisory board shall elect among its members one chairman and two
deputy chairmen who represent the chairman in case of his absence. Each of these
elections is valid for the entire term as member of the supervisory board, unless it is
changed by the supervisory board at an earlier point in time.
4) In case the number of members of the supervisory board falls below three, an
extraordinary general meeting of shareholders shall be held without delay to carry out
a replacement election.
5) The supervisory board shall meet at least once each calendar quarter (four times
per calendar year). The meetings shall in principle be held at the registered seat of
the company and all members shall in principle attend physically.
The supervisory board and its committees (point 10) can decide unanimously to hold
its meetings at any other location worldwide and to allow its members to attend via
video conference or any other means of communication permitted by the law. Such
decision must ensure that all legal requirements such as attendance right of public
authorities are correctly and completely fulfilled.
6) The supervisory board has a quorum, if at least half of its members (in any case at
least three members) attend the meeting.
7) The supervisory board shall pass its resolutions with simple majority of the given
votes, unless applicable laws, these articles of association or the rules of procedure
of the supervisory board require a larger majority. In case of parity of votes, the
proposal is rejected.
8) Members of the supervisory board cannot request others to perform their tasks
and duties. However, a member of the supervisory board can ask another member of
the supervisory board to represent him at a meeting (respective power of attorney
can be in writing or in text form). The member who is represented this way shall not
be included when it is determined whether a meeting has the necessary quorum. The
right to chair a meeting cannot be transferred.
9) The supervisory board shall issue rules of procedure defining its activities as well
as internal procedures.
10) The supervisory board shall establish those committees, which are required by
the law. Further committees can be implemented at the discretion of the supervisory
board. For all committees, rules of procedure shall be issued by the supervisory
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board, which determine in particular their composition, competences and internal
procedures.
11) The members of the supervisory board and its committees shall in principle be
reimbursed for expenses incurred in the fulfillment of their duties only. The general
meeting of shareholders can decide that the members of the supervisory board shall
receive remuneration.
§9
Main responsibility of the supervisory board
1) The supervisory board shall be responsible for overseeing the management board
and shall provide support to the management board in governing the company and,
in particular, shall assist in making decisions of fundamental significance.
2) The management board needs the approval of the supervisory board in the
following cases:
a) Establishment/opening and closing of subsidiaries, branches and
representative offices worldwide;
b) Granting and revoking of procura;
c) As far as permitted by law, appointment and revocation of appointment of
members of the management and the control bodies of subsidiaries;
d) Appointment and revocation of appointment of general managers and deputy
managers of branches as well as representatives of representative offices;
e) Acquisition and sale of shareholdings/participation in companies as well as
acquisition, sale and closing down of companies and businesses;
f) Acquisition, sale or encumbrance of real estate;
g) Investments in fixed assets of the company, its branches or subsidiaries that
exceed either individually or in the aggregate of one financial year an amount
to be determined in the rules of procedure of the supervisory board;
h) Regarding the approval duty for large exposure, the thresholds according to
the respective provisions of the BWG apply;
i) Raising loans by the company, its branches or subsidiaries, which either
individually or in the aggregate of one financial year exceed an amount to be
determined in the rules of procedure of the supervisory board;
j) Commencement and discontinuation of lines of business;
k) Approve the general principles, the long term strategy, the market strategy, the
investment plan, the budget and the business plan;
l) Transfer of registered shares;
m) Determining the principles for granting pension packages to the company's
and its subsidiaries’ executives according to the AktG;
n) Granting credits and loans to members of the Company’s and subsidiary´s
bodies, their employees and all their relatives according to the BWG;
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o) Transactions regarding which the supervisory board has reserved its right of
consent;
p) Modifications of the internal audit structure as well as the appointment and
recall of the head and deputy-head of internal audit;
q) Approving and monitoring of reserves as required by law or by other
circumstances such as market developments (this approval must be obtained
immediately); and
r) any other case determined in the law.
The approval from the supervisory board shall in principle be obtained prior to
execution (“pre-approval”). In urgent cases such as protecting the company from
significant disadvantages or complying with instructions/demands of public
authorities and if obtaining the pre-approval from the supervisory board is not
possible, the management board is authorized to execute based upon an
approval from the chairman of the supervisory board only, but shall still obtain
such approval from the entire supervisory board as quickly as possible (“postapproval”).
§ 10
General meeting of shareholders
1) The general meeting of shareholders shall be held at the registered seat of the
company and shall be convened by the management board or by the supervisory
board.
2) The ordinary general meeting of shareholders shall be held once a year and within
the first eight months of the financial year. It shall be called by at least twenty eight
days’ prior notice, unless all shareholders waive this period of notice.
3) An extraordinary general meeting of shareholders may be held whenever needed
according to the laws. It shall be called by at least twenty one days’ prior notice,
unless all shareholders waive this period of notice.
4) All shareholders can attend the general meeting of shareholders only, if they are
registered in the share register of the company. They are not required to deposit their
shares before the general meeting of shareholders.
The invitation of the shareholders can be done either via public announcement
(newspaper according to § 4 of these articles of association), registered letter to the
postal address or via email to the electronic address of the shareholder in case he
has announced this electronic address to the company and has consented in writing
to this way of notification.
5) The shareholders shall be physically present at the general meeting of
shareholders. Participation via electronic means is permitted only in strict compliance
with the respective laws. The members of the management board and the
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supervisory board should attend the general meeting of shareholders, but are also
entitled to participate via video conference.
6) The general meeting of shareholders shall be chaired by the chairman of the
supervisory board. In case of his absence, it shall be chaired by one of the deputy
chairmen of the supervisory board. If none of them can do so, the notary public being present to certify the official documents - shall organize and ensure that a
chairman is elected among the shareholders respectively the representatives of the
shareholders. This does not exclude the shareholders general possibility of
authorizing and empowering another person to represent him at the general meeting
of shareholders.
7) The chairman of the general meeting of shareholders shall in particular determine
the proceeding of the meeting, the order of items on the agenda and the method of
voting.
8) The general meeting of shareholders shall have a quorum if more than half of the
registered capital is present or duly represented and all shareholders have been
correctly invited to this meeting (§ 10, point 4). Unless the law or these articles of
association require a different majority, the general meeting of shareholders shall
pass resolutions by simple majority of the given votes or, whenever a majority of the
registered capital is required, by a simple majority of the registered capital being
present or represented at the vote.
9) The shareholders can exercise their voting rights in person or by representation. In
the last case, the shareholder shall issue a written power of attorney, which shall be
presented in original or forwarded via fax or email (text form) to the chairman of the
general meeting of shareholders prior to the respective meeting. In any case, the
original shall be provided to the chairman latest before the beginning of the meeting
and shall finally be attached to the minutes of the meeting.
10) In case an election takes place within the general meeting of shareholders and
no majority is reached after the first voting round, a run-off election between the two
candidates shall be carried out. In the event of parity of votes, the lot shall decide.
§ 11
Internal audit
The company shall establish a permanent internal audit department, which reports
directly to the entire management board and which serves the exclusive purpose of
ongoing and comprehensive review of the legal compliance, appropriateness and
suitability of the entire undertaking. Decisions regarding internal audit shall be made
by the entire management board.
Modifications of the structure of internal audit as well as the appointment and recall of
the head and the deputy-head of internal audit require the pre-approval of the
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supervisory board. In case a delay of approval might cause significant disadvantages
for the company or if instructions or demands of public authorities require immediate
action, they can be carried out based upon an approval from the chairman of the
supervisory board only, but an approval from the entire supervisory board shall still
be obtained in the next supervisory board meeting (post-approval).

§ 12
Annual financial statements, distribution of profits, discharge
1) Within the first five months of the financial year, the management board shall
prepare the annual financial statements including the respective notes and a
management report for the preceding business year. They shall be examined by an
external auditor and they shall together with the auditor´s report and a proposal for
the utilization of profits be presented to the supervisory board.
2) The auditor shall attend the meeting of the supervisory board dealing with the
adoption of the annual financial statements.
3) The general meeting of shareholders shall meet within the first eight months of
each year to decide on the use respectively distribution of profit, the discharge of the
management board and the supervisory board, the selection of the auditor and, if
required by law, on the adoption of the annual financial statements (ordinary general
meeting of shareholders).

§ 13
Languages
1) The official working language of Banco do Brasil AG is English. This in principle
also applies to its branches, its subsidiaries and its representative offices worldwide.
2) All meetings held and all documents issued by the company, its branches, its
subsidiaries and its representative offices shall in principle be in English, unless it is
differently determined in rules of procedures, manuals or policies.
3) The general meetings of shareholders only shall be held and all respective
documents shall be issued in the German language. Unless all participants fully
understand the German language, a simultaneous translation of the meetings and a
translation of all documents in English and/or Portuguese shall be provided by the
company.
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ANEXO 07 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE GESTÃO
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Avaliação de Desempenho
Acordo: Lisboa/Viena - 2013
Unidade Organizacional (UOR) 9268 – Viena - Áustria

Perspectivas
BLOCOS DE INDICADORES
Chave
Pontuador
Gestão
BÔNUS

Pont. Mensal

Mês/Ano: 12/2013

Pont. Semestral

526
596
100

Peso

527
533
100

Bonificador

Pontuação
600,00
210,80
213,20
20,00
5,00

40%
40%
20%
10%

0,00

Total
Indicadores
(%)Pc(Q)Qt(R)R$(M)R$ Mil
CHAVE
Despesas administrativas
Resultado contábil ajustado
Sol.créd.internacional
PONTUADOR
Captações
Índice de cobertura
Tarifas de serviços
GESTÃO
Aplicativo Gestão e Controle de
Ações (GCA)
Auto-avaliação controles internos
Documento 4.80 - pontual
Gestão controle de negócios
Relatório descritivo de controles
internos
BONIFICADOR
RECUP.CRÉDITOS
BAIX.PREJUÍZOS

444,00
Orçado

Realizado

Desvio Nota

-7.915
5.895
-1.053.113

-6.857
5.777
-1.229.238

-13
-1
16

6
3,8
6

128.973
41,01%

141.258
54,38%

9
32

5,9
6

3.246

3.729

14

6

4
0
4
85,00%

0
0
1
0,00%

0
0
1
0

1
1
1
1

0

0

0

1

Peso
99,99

Pt.
525

33,33
33,33
33,33
99,99
33,33
33,33

199
126
200
595
196
199

33,33 200
100 100

100 100

50
17

0

-100

0

50

Fonte: Banco do Brasil AG

Definição dos Indicadores:
Chave: De maior relevância em relação à Estratégia da Organização, com foco nos principais objetivos de
responsabilidade da Unidade.
Pontuador: Vinculados aos documentos estratégicos e que viabilizam ou potencializam o atingimento dos
resultados dos indicadores chave da própria área ou de outras áreas.
Gestão: Com foco na gestão administrativa da unidade.
Bonificador: Que visam fazer frente às oportunidades de mercado, superação de metas e eventuais mudanças de
cenários durante o período avaliatório.
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Definição da Apuração do Placar da UJ
A apuração da pontuação dos indicadores de desempenho é feita pela comparação entre o desempenho esperado
e o efetivamente alcançado (orçado x realizado).
As pontuações dos indicadores dos blocos Chave e Pontuadores são calculadas com base nos percentuais de
atingimento das metas definidos nas respectivas réguas (nota 1 a 6).
As pontuações dos indicadores do bloco Gestão são calculadas da seguinte forma:
 Não atingimento da meta: nota mínima (1);
 Atingimento da meta: nota 4;
 Superação da meta: notas 5 ou 6.
O placar geral de desempenho, na escala de 100 a 600 pontos, é apurado pela soma ponderada das pontuações
dos blocos Chave, Pontuadores e Gestão adicionada da pontuação obtida no bloco Bonificadores (limitada a 5
pontos).
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