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FATO RELEVANTE 
 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO JCP MENSAL 2020 
 

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (“Banco”), em cumprimento ao disposto 

no §4° do artigo 157 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM N° 358/2002, informa aos 

seus acionistas e ao mercado geral, que suspenderá, em atendimento a Resolução CMN Nº 4.797/20, 

três pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) que seriam realizados nos meses de julho, 

agosto e setembro.  

 

Cabe informar que, em consonância com sua Política de Dividendos, o Banco distribuiu proventos 

mensais de forma ininterrupta ao longo dos últimos anos, e dando continuidade à sua prática, em 13 de 

janeiro havia publicado Fato Relevante contendo o cronograma completo de pagamentos de JCP 

mensais para o ano de 2020, que ficará cancelado a partir do pagamento de maio que seria realizado em 

1º de julho.  

 

O cancelamento está baseado nos artigos 2º e 3º da citada Resolução, conforme segue: 

“Art. 2º Ficam as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil vedadas a: 

I - pagar juros sobre o capital próprio e dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido no 

estatuto social, na data de entrada em vigor desta Resolução, ou estabelecido em lei, quando 

aplicável; (...) 

Art. 3º As vedações de que trata o art. 2º aplicam-se a todos os pagamentos, inclusive por 

antecipação: (...) 

II - a serem realizados a partir da data da entrada em vigor desta Resolução até 30 de setembro de 

2020.” 

 

Diante do exposto, o Conselho de Administração decidiu pela suspensão temporária do pagamento 

mensal de JCP e definiu que, em outubro, divulgará um novo cronograma contendo os pagamentos 

relativos aos meses de referência ‘agosto a dezembro’, ficando o cronograma da seguinte forma: 



 

 

 Mês de 
referência 

Data-base 
de Direito 

Data 
“Ex-Direito” 

Data de 
Pagamento 

Valor Bruto 
(R$) 

Valor Bruto por 
ação (ON e PN) 

Status do Pagamento 

janeiro 31/01/2020 03/02/2020 02/03/2020 6.700.000,00 0,02120838006 Já realizado 

fevereiro 28/02/2020 02/03/2020 01/04/2020 6.700.000,00 0,02120838006 Já realizado 

março 31/03/2020 01/04/2020 04/05/2020 6.700.000,00 0,02120838006 Já realizado 

abril 30/04/2020 04/05/2020 01/06/2020 6.700.000,00 0,02120838006 A ser realizado em 01/06 

maio 29/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 6.700.000,00 0,02120838006 Suspenso 

junho 30/06/2020 01/07/2020 03/08/2020 6.700.000,00 0,02120838006 Suspenso 

julho 31/07/2020 03/08/2020 01/09/2020 6.700.000,00 0,02120838006 Suspenso 

agosto a 
dezembro 

Novo Cronograma 

 

Fatos adicionais, relativos a este evento, serão prontamente divulgados ao mercado. 

 

Vitória, ES, 25 de maio de 2020. 

 

Fernando Poncio Paiva 

Diretor de Relações com Investidores e de Finanças 
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MATERIAL FACT 

 

2020’s MONTHLY IOE TEMPORARILY SUSPENSION 

 

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (“Bank”), in accordance with the 

Article 157 of Law No. 6,404/1976 (“Lei das SA”) and CVM Instruction No. 358/2002, informs its 

shareholders and the market in general that it will suspend, in compliance with CMN Resolution No. 

4,797/2020, three payments of Interest on Equity (IOE) that would be made in July, August and 

September, 2020. 

 

It is worth mentioning that, in line with its Dividend Policy, the Bank has distributed monthly earnings 

uninterruptedly over the last years and, keeping these practices, in January 13, it had published a 

Material Fact containing the complete schedule of monthly interests on equity’s payments for the 

entire fiscal year of 2020, which will be canceled from payment referring to May, that would be done 

on 1st July. 

 

This cancellation is based on the articles 2 and 3 of the aforementioned Resolution, as it follows: 

 

“2º Article:  Financial institutions and other institutions authorized to operate by the Central Bank of 
Brazil are prohibited from: 

I- Pay Interests on Equity and Dividends above the minimum mandatory established in the bylaws, 
on the date of entry into force of this resolution, or established by law, when applicable; (...) 

3º Article: The prohibitions referred to in article II apply to all payments, including anticipated 
payments: (…) 

II- To be made from the date of entry into force of this Resolution until September 30, 2020. 

 

Therefore, the Board of Directors decided to temporarily suspend the monthly IOE payments, and defined 

that, in October, it will release a new schedule containing the payments for the reference months ‘August 

to December’, with the schedule as it follows: 



 

 

Reference 
Month 

Base Date of 
Right “Ex-Right” 

Payment 
Date 

Gross 
Amount (R$) 

Gross Amount 
per Shareo (ON 

and PN) 

 
Paymante Status 

January 31/01/2020 03/02/2020 02/03/2020 6.700.000,00 0.02120838006 Concluded 

February 28/02/2020 02/03/2020 01/04/2020 6.700.000,00 0.02120838006 Concluded 

March 31/03/2020 01/04/2020 04/05/2020 6.700.000,00 0.02120838006 Concluded 

April 30/04/2020 04/05/2020 01/06/2020 6.700.000,00 0.02120838006 
Will be concluded next 

June, 1st 

May 29/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 6.700.000,00 0.02120838006 Suspended 

June 30/06/2020 01/07/2020 03/08/2020 6.700.000,00 0.02120838006 Suspended 

July 31/07/2020 03/08/2020 01/09/2020 6.700.000,00 0.02120838006 Suspended 

August to 
December 

New Schedule 

 

Additional facts related to this event will be immediately disclosed to the market. 
 

Vitória, ES, May 25, 2020. 

 

 

Fernando Poncio Paiva 

Chief Investor Relations and Finance Officer 


