Brasília, 15 de abril de 2019.
O BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB” ou “Banco”), em conformidade com a
Instrução CVM nº 358/2002 comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o Conselho de Administração, em sua 685ª Reunião Extraordinária, realizada
na última sexta-feira (12/4/19), destituiu a senhora KÁTIA DO CARMO PEIXOTO
DE QUEIROZ do cargo de Diretora de Pessoas e Administração.
Em consequência, o Conselho de Administração decidiu pelo retorno da
senhora CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ à referida diretoria, deixando
assim Diretoria de Crédito e Clientes, que passa a ser ocupada interinamente pelo
sr. PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA até eleição e posse do
novo membro.
Adicionalmente, o Banco informa que a fim de assegurar a completa
isonomia e reforçar o seu compromisso de colaboração com os órgãos de
investigação, no âmbito da operação Circus Maximus e da ação penal decorrente, o
Banco optou pela substituição dos gestores de seu departamento jurídico. Ressalta
ainda que possui instalada sindicância interna para apuração dos fatos identificados
pelas autoridades.
O BRB comunica que desde a deflagração da operação pela Polícia Federal
vem adotando medidas que visam o fortalecimento da governança, controles
internos e do seu novo posicionamento estratégico, comunicando o mercado de
forma tempestiva dessas ações, a fim de minimizar os impactos sobre os ativos e
sua imagem. Nesse sentido, podem ser enumeradas as seguintes ações já
adotadas:
1. Destituição imediata dos ex-diretores envolvidos na operação;
2. Comunicação e esclarecimentos ao mercado dos fatos ocorridos no
âmbito do Conglomerado BRB;
3. Contato permanente e transparente com as agências de classificação de
risco, reguladores e fiscalizadores;
4. Irrestrita colaboração as investigações e às autoridades policiais e
judiciárias;
5. Revisão de sua estrutura de governança, instituindo Comitê para
apuração no âmbito interno dos fatos apontados pela investigação, assim
como iniciou o processo de criação da Corregedoria do BRB;
6. Contratação de empresa especializada para realização de auditoria
forense;

7. Habilitação como Assistente de Acusação do Ministério Público Federal em
ação penal decorrente da operação Circus Maximus.
Ademais, o Banco manifesta o seu incondicional suporte aos empregados e
colaboradores das investigações, e reitera seu apoio no esclarecimento do ocorrido,
com a maior brevidade possível, visando garantir que os interesses da Companhia e
de seus acionistas sejam resguardados.
Por fim, BRB reforça o seu compromisso com a transparência, integridade,
combate à corrupção e ressalta que seguirá comunicando ao mercado o avanço de
suas medidas.
Este Fato Relevante encontra-se disponível na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), no site de Relações com Investidores do BRB
(ri.brb.com.br) e no Portal NEO1 (www.portalneo1.net).
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