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TERMO DE DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS 

ADMINISTRADOR LEGAL DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Local e data 

Pelo presente instrumento particular, o administrador de fundo de investimento 

(“Administrador Legal”) a seguir indicado: 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ nº: 

Representado neste ato por: 

Nº da Identidade: 

CPF nº: 

Na qualidade de representante dos fundos de investimento relacionados ao final desse 

Termo, vem, perante à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Balcão CNPJ nº 

09.346.601/0001-25, a seguir denominada B3: 

1 – DECLARAR: 

1.1 – estar constituído regularmente e ter ciência da regulamentação em vigor pertinente à 

atividade de Administrador Legal; 

1.2 – conhecer as regras estabelecidas pela B3 em Regulamento, Manuais de Normas, 

Comunicados, Carta-Circulares e Manuais de Operações aplicáveis aos 

Participantes fundos de investimento (“Fundos de Investimento”); e 

1.3 – estar ciente de que as declarações ora firmadas, bem como os compromissos ora 

assumidos, valem para todos e quaisquer Fundos de Investimento para os quais atue, ou 

venha a atuar, como Administrador Legal. 

2 – ASSUMIR os seguintes compromissos: 

2.1 – cumprir e fazer cumprir, no que couber, por seus administradores, empregados e/ou 

prepostos, as regras estabelecidas no Regulamento, assim como nos Manuais de Normas, 

Comunicados, Carta-Circulares e Manuais de Operações pertinentes; 

2.2 – cumprir, e fazer cumprir, por seus administradores, empregados e/ou prepostos, os 

compromissos e obrigações constantes deste Termo; 

2.3 – comunicar, formal e imediatamente à B3, a ocorrência de qualquer impedimento à 
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sua atuação como Administrador Legal, inclusive sua substituição, observada a 

regulamentação em vigor; 

2.4 – comunicar, formal e imediatamente à B3, quaisquer informações, de seu 

conhecimento, inclusive determinações dos órgãos reguladores, que possam vir a afetar, 

direta ou indiretamente, as características de Fundo de Investimento do qual seja 

Administrador Legal e/ou a negociação de suas cotas; e 

2.5 – manter atualizado os seus dados cadastrais e demais documentos entregues à B3. 

3 – INDICA o/a       para atuar como (Administrador de 

custódia / Digitador)  para os Fundos de Investimento aqui tratados. 

4 – CONCORDAM ao optarem pelo acesso ao Sistema de Emissão de Renda Fixa, com o 

disposto abaixo: 

4.1 - Os Representantes Legais receberão login de senha de Usuário Privilegiado que 
poderá indicar o Coordenador Líder, o Assessor Jurídico e o Agente Fiduciário da 
Oferta Pública ou de Colocação Privada (“Players da Ofertas”), os respectivos 
Usuários Comuns do Administrador, Usuários Masters dos Players da Oferta, 
Usuários Comuns dos Players da Oferta, criar página da oferta, realizar upload de 
documentos e acompanhar o andamento da oferta. 

4.2 O Usuário Comum do Administrador poderá criar páginas de oferta, visualizar 
as características da emissão da oferta, alterar características da oferta, realizar 
upload de documentos da oferta, acompanhar o andamento da oferta e indicar os 
Players da Oferta e seus respectivos usuários masters e comuns; 

4.3 O Usuário Master dos Players da Oferta poderá visualizar as características da 
oferta, realizar upload de documentos da oferta, acompanhar o andamento da oferta 
e indicar os usuários comuns da sua própria instituição.  

4.4 O Usuário Comum dos Players da Oferta poderá visualizar as características da 
oferta, realizar upload de documentos da oferta e acompanhar o andamento da 
oferta.  

4.5 É de responsabilidade dos Representantes Legais: 
(i) toda e qualquer ação realizada pelos Usuários Privilegiados, Usuários Comuns do
Administrador, Usuários Masters e Comuns dos Players da Oferta, independentemente de
terem sido indicados diretamente, pelo Usuário Comum do Administrador ou pelo Usuário
Master dos Players da Oferta;
(ii) indicar o Coordenador Líder, Assessor Jurídico e Agente Fiduciário, por escrito de
forma passível de comprovação caso solicitado, da sua participação na oferta;
(iii) garantir a integridade e veracidade de todas as informações e documentos inseridos
na Plataforma, por si e por todos os Usuários Privilegiados, Usuários Comuns do Emissor,
Usuários Masters e Usuários Comuns dos Players da Oferta;
(iv) garantir a legitimidade e veracidade das assinaturas apostas nos documentos
necessários a abertura da oferta.
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Atenciosamente 

(Assinatura dos representantes do Administrador Legal do(s) fundo(s) acima qualificados – 

Firma reconhecida) 

De Acordo 

(Assinatura dos representantes da Instituição contratada, conforme Cartão de Autógrafos) 

CONCORDAMOS em atuar como (Administrador de custódia / Digitador) para os Fundos 

de Investimento acima relacionados, assumindo as atribuições definidas no Regulamento e nas 

demais Normas da B3. 
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