
 

___________________________________ 

1
 Deliberação ANBIMA do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento nº 68, de 1º de outubro de 2015 – 

Diretrizes de Marcação a Mercado - em vigor quando o PAI foi instaurado.  

2
 Artigos referentes à versão do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos em vigor quando o 

PAI foi instaurado. 

 

Termo de Compromisso 

Instituição: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM. 

Código: Fundos de Investimento 

Data da assinatura: 15/07/2016 

PAI nº F022/2015: apuração de eventuais descumprimentos aos art. 18, caput e § 1º combinado 

com o art. 6º, IV do Código de Fundos de Investimento e art. 10, §4º da Deliberação nº 681 ; art. 6º, 

II e III e IV do Código de Fundos de Investimento². 

 

Ementa 

Termo de compromisso: Instituição administradora de fundos de investimento. Descumprimento da 

metodologia de Marcação a Mercado (“MaM”) prevista no Manual de MaM por não utilizar na 

precificação de ativos de crédito privado as taxas praticadas em negócios realizados por fundos 

administrados pela instituição. 

 
Compromissos assumidos: (i) registrar na ANBIMA novo Manual de MaM, contemplando 

detalhadamente, de forma objetiva e menos discricionária: (a) a metodologia de precificação 

utilizada para ativos de crédito privado contendo todos os parâmetros e premissas utilizados no 

processo de definição das taxas de MaM e; (b) todo o processo de obtenção, tratamento e critérios 

de utilização de negócios observados e de realização de coletas; (ii) serão consideradas na 

composição da taxa, observados os critérios descritos no item anterior, as operações realizadas nos 

últimos 15 (quinze) dias entre os fundos administrados; (iii) inclusão no Manual de MaM, da 

governança e alçada das decisões do Comitê de Precificação; (iv) realização pelo Comitê de 

Precificação, de reuniões extraordinárias e exclusivas para os casos de empresas e/ou títulos que 

sofram eventos que possam impactar de forma significativa a MaM, evitando assim a discussão de 

qualquer pauta ordinária de reprecificação de ativos concomitantemente ao evento que gerou a 

reunião extraordinária; (v) enviar semanalmente para a ANBIMA os materiais e atas das reuniões do 

comitê de precificação, ordinárias e extraordinárias, realizadas nos próximos 6 (seis) meses, 

contados a partir da celebração do Termo de Compromisso; (vi) efetuar contribuição financeira no 

valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) para custear projetos educacionais da 

ANBIMA. 


