Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

A Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A, em reunião realizada no dia 02 de
setembro, na Sede da Instituição, analisou os termos da representação ministerial (processo nº
001/2.10.0088058.1), e que ganhou repercussão pública. Após a análise dos fatos, julga relevante
destacar o que segue:

1.

O Banrisul mantém sistemas rigorosos de controle interno e sistemas igualmente rígidos
de controle externo, de modo que seu excelente desempenho econômico guarda estreita
vinculação com pautas de boa governança corporativa;

2. Supostas irregularidades detectadas pelo sistema de controle, sejam internas, sejam
externas, merecem total atenção da Diretoria do Banco e rigor em sua apuração,
preservando-se, no entanto, pautas institucionais e jurídicas de atuação;
3. Vê-se surpreendido com as investigações estabelecidas a partir da representação do
Ministério Público, na medida em que as investidas para apurar materialidade e autoria
supostamente delitiva, não podem mesclar a responsabilidade de outrem com a conduta
ética e mercadologicamente responsável do Banrisul, que termina por experimentar
efeitos indesejados sem que tenha concorrido para quaisquer das situações investigadas;
4. Ressalte-se que o Banco é e sempre foi solidário com as instituições fiscalizadoras, sendo
que, no caso concreto, reafirma seu compromisso ético com a boa governança
corporativa, a despeito de eventuais danos diretos ou indiretos à imagem do Banco.
5. Tem certeza que as investigações chegarão a bom termo, de modo rigoroso e célere, para
que, caso comprovados os danos, eventuais responsáveis restem identificados e os
prejuízos sejam ressarcidos ao BANRISUL.

6. A Diretoria do Banrisul externa sua preocupação com a exposição pública da instituição
com base em apontamentos iniciais, não sendo valorados os rígidos controles a que se
submete constantemente e que atestam a lisura de todos os expedientes e
procedimentos.
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