
 

Termo de Compromisso 
Instituição: BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Código: Fundos de Investimento 
Data da assinatura: 19/08/2016 

Processo nº F001/2016: apuração de eventuais descumprimentos aos art. 6º, inciso I combinado 
com art. 24º, inciso III; art. 6º, inciso II; art. 18º do Código de Fundos de Investimento1. ·; e art. 19º,  
§ 2º Deliberação nº 532 ; 

Ementa 

Termo de Compromisso: Instituição administradora de fundos de investimento. Ausência de 
controle efetivo em relação aos investimentos realizados, de modo a permitir à gestão a realização 
de investimentos em ativos não previstos/permitidos nos regulamentos. Não realização da previsão 
contida em regulamento quanto à constituição de Comitê com a atribuição de aprovar os 
investimentos pretendidos pela instituição gestora. Permitir ao gestor a aquisição de títulos de 
emissão privada sem a aprovação do Comitê conforme previsto em regulamentos. Falhas no 
controle de gerenciamento de riscos e no envio dos relatórios de risco. Não realizar a Marcação a 
Mercado (“MaM”) de ativos de crédito privado alocado nas carteiras dos fundos. Instituição gestora 
de fundos de investimento. Não constituir e consequentemente não submeter ao Comitê a aquisição 
de títulos de emissão privada conforme previsto em regulamentos. 

Compromissos assumidos: (a) revisar todas as políticas, manuais e procedimentos relacionados aos 
(i) controle de enquadramento de carteiras e mandato; (ii) marcação a mercado; (iii) contratação e 
monitoramento de prestadores de serviços; e (iv) gerenciamento de riscos apresentando à ANBIMA 
o relatório das fragilidades identificadas e plano de ação corretivo. (b) realizar treinamento de seus 
colaboradores abordando as matérias pertinentes aos serviços de administração e gestão de fundos 
e os novos processos internos da empresa. (c) criação de um programa de desenvolvimento para 
novos funcionários e funcionários transferidos, de modo a tornar os processos independentes de 
pessoas. (d) contratação, em até 130 (cento e trinta) dias de consultoria externa, que possua  

_________________________ 

 1 Artigos referentes à versão do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos em vigor quando o 
PAI foi instaurado. 

2 Deliberação ANBIMA do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento nº 53, de 04 de junho de 2013 – 
Diretrizes de Marcação a Mercado - em vigor quando o PAI foi instaurado. 



 

experiência comprovada de mercado em realização de trabalhos de consultoria para revisar e 
reestruturar a totalidade dos processos, controles, manuais, treinamentos e procedimentos 
aplicados, bem como o cumprimento do Código de Fundos enviando à ANBIMA o relatório do 
trabalho realizado até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato. (e) avaliação das 
implementações realizadas oriundas do trabalho de consultoria externa por auditoria independente, 
cujo relatório contendo o resultado do trabalho será entregue à ANBIMA 60 (sessenta) dias após a 
finalização dos trabalhos da consultoria. (f) efetuar contribuição financeira no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) referente às atividades de administração e R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
referentes às atividades de gestão de fundos de investimentos, totalizando contribuição de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para custear projetos educacionais da ANBIMA. 


