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► OFERTAS PÚBLICAS
► MULTAS POR DESCUMPRIMENTO OBJETIVO

ATRASOS

Atraso para registro da oferta: Banco Bradesco BBI (Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A – OPA), 01 
multa, R$ 4.500,00; Banco Fator (Brazilian Securities Companhia de Securitização Série 185 - CRI), 01 multa, R$ 3.900,00; 
Banco Itaú BBA (Arezzo Indústria e Comércio S.A. - Ações), 01 multa, R$ 1.950,00; Banco Ourinvest (Brazilian Securities 
Companhia de Securitização Séries 180 e 181 – CRI), 01 multa, R$ 2.100,00;

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

Prazo para protocolo do Anúncio de Encerramento: Banco Fator (Brazilian Securities Companhia de Securitização Série 
185 - CRI), 01 multa, R$ 600,00.

► FundOS dE InvESTIMEnTO
► MULTAS POR DESCUMPRIMENTO OBJETIVO

ATRASOS

Atraso no Envio de Documentos no Registro de Fundos: Banco Alfa, 01 multa, R$ 768,90; Banco Itaucard, 03 multas, 
R$ 3.630,90; Banco Santander Brasil, 06 multas, R$ 3.564,90; BI Capital Gestão de Recursos, 01 multa, R$ 2.097,00; BnY 
Mellon Serviços Financeiros dTvM, 16 multas, R$ 6.035,00; Citibank dTvM, 01 multa, R$ 2.097,00;Credit Suisse Heding 
Griffo Corretora de valores, 09 multas, R$ 13.685,00; dynamo Administração de Recursos, 01 multa, 2.097,00; Socopa 
Soc. Corretora Paulista, 07 multas, R$ 15.273,00.

Envio de Dados Diários: Agora Senior CTvM, 01 multa, R$ 468,33; Banco Alfa, 01 multa, R$ 370,47; Banco BnP Paribas, 
01 multa, R$ 503,28; Banco Bradesco, 01 multa, R$ 342,51; Banco Modal, 01 multa, R$ 384,45; BnY Mellon Serviços 
Financeiros, 03 multas, R$ 11.117,65; BTG Pactual Asset Management, 01 multa, R$ 622,11; Itaú unibanco, 03 multas; R$ 
6.696,42.

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

Cadastro de Fundos: Banco Alfa, 01 multa, R$ 139,80; Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia, 01 multa, R$ 
139,80; Banco Bradesco, 01 multa, R$ 419,40; Banco Cooperativo do Brasil, 01 multa, R$ 279,60; Banco Fator, 01 multa, R$ 
69,90; Banco Modal, 01 multa, R$ 69,90; Banco Santander (Brasil), 02 multas, R$ 209,70; BB dTvM, 01 multa, R$ 69,90; BB 
Gestão de Recursos dTvM, 01 multa, R$ 139,80; BEM distribuidora de Títulos e valores Mobiliários, 01 multa, R$ 69,90; 
BTG Pactual Serviços financeiros dTvM, 01 multa, R$ 69,90; Citibank distribuidora de Títulos e valores Mobiliários, 01 
multa, R$ 69,90; Intrag distribuidora de Títulos e valores, 01 multa, R$ 69,90; Socopa Sociedade Corretora Paulista, 03 
multas, R$ 768,90.

Publicidade: Atlântica Administradora de Recursos, 01 multa, R$ 699,00; Besaf – BES Ativos Financeiros, 01 multa, R$ 
699,00; Máxima Asset Management, 01 multa R$ 699,00; Planner Corretora de valores, 01 multa, R$ 699,00.

Prospecto: Banco Santander (Brasil), 01 multa, R$ 699,00; Citibank distribuidora de Títulos e valores Mobiliários, R$ 
699,00.
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► dISTRIBuIÇÃO E SERvIÇOS
► MULTAS POR DESCUMPRIMENTO OBJETIVO

ATRASOS

Atraso na Entrega do Laudo Suitability de Private Banking: Itaú unibanco, 01 multa, R$ 150,00.

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO

Envio das Informações de Ranking de Custódia e Controladoria: Banco Alfa, 01 multa, R$ 150,00; Banco do Brasil, 01 
multa, R$ 150, Banco BBM, 01 multa, R$ 150,00.

RESuLTAdO dOS PROCEdIMEnTOS PARA APuRAÇÃO dE IRREGuLARIdAdES 

► CARTAS dE RECOMEndAÇÃO
► FUNDOS DE INVESTIMENTO

Os Presidentes do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento e da Comissão de Acompanhamento 
de Fundos de Investimento aprovaram o envio de Carta de Recomendação à parte envolvida em Procedimentos para 
Apuração de Irregularidades. 

A adoção, pelas instituições, das medidas propostas na Carta de Recomendação, sana a eventual irregularidade cometida 
e extingue a punibilidade pela infração.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 004/2010 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação à BnY Mellon Serviços Financeiros distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S.A. (“BnY Mellon”), 
recomendando que a Administradora comprove a adoção de procedimentos formais que garantam a verificação da 
existência de relatório de rating, em relação à aquisição de ativos para a carteira dos fundos sob sua administração, sempre 
que o regulamento do fundo exigir classificação de risco de crédito para que o ativo possa ser adquirido. A comprovação 
deverá ser feita através do registro na AnBIMA de um documento contendo as políticas adotadas pela instituição no que 
diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte da BnY Mellon, do Artigo 25 do 
Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento.

► PRIVATE BANkING

Os Presidentes do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a atividade de Private Banking e da Comissão de 
Acompanhamento para para a atividade de Private Banking aprovaram o envio de Carta de Recomendação à parte 
envolvida em Procedimentos para Apuração de Irregularidades. 

A adoção, pela instituição, das medidas propostas na Carta de Recomendação, sana a eventual irregularidade cometida e 
extingue a punibilidade pela infração.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 014/2010 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação ao Credit Agricole Brasil S.A. dTvM (“Credit Agricole”), recomendando  o estabelecimento por parte 
do Credit Agricole, de controles internos e procedimentos formalizados quanto a veiculação dos anúncios publicitários 
especificamente relacionado a atividade de Private Banking. A comprovação deverá ser feita através do registro na AnBIMA 
de um documento contendo as políticas adotadas pela instituição no que diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte do Credit Agricole, do Artigo 14 
inciso I do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a atividade de Private Banking.
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► CERTIFICAçãO

O Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada aprovou o envio 
de Carta de Recomendação às partes envolvidas em Procedimentos para Apuração de Irregularidades. 

A adoção, pelas instituições, das medidas propostas nas Cartas de Recomendação, sana a eventual irregularidade cometida 
e extingue a punibilidade pela infração.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 001/2011 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação ao Banco Máxima S.A. (“Banco Máxima”), recomendando o estabelecimento de controles internos 
e procedimentos formalizados quanto ao envio das informações requeridas anualmente a respeito do Programa de 
Certificação Continuada. A comprovação deverá ser feita através do registro na AnBIMA de um documento contendo as 
políticas adotadas pela instituição no que diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte do Banco Máxima, do Artigo 
29 parágrafo único,  do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 002/2011 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação a BI Agentes de Investimentos LTdA. (“BI Agentes”), recomendando o estabelecimento de controles 
internos e procedimentos formalizados quanto ao envio das informações requeridas anualmente a respeito do Programa 
de Certificação Continuada. A comprovação deverá ser feita através do registro na AnBIMA de um documento contendo 
as políticas adotadas pela instituição no que diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte do BI Agentes, do Artigo 29 
parágrafo único,  do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 003/2011 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação a dacasa Financeira S.A.(“dacasa”), recomendando o estabelecimento de controles internos e procedimentos 
formalizados quanto ao envio das informações requeridas anualmente a respeito do Programa de Certificação Continuada. 
A comprovação deverá ser feita através do registro na AnBIMA de um documento contendo as políticas adotadas pela 
instituição no que diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte da dacasa, do Artigo 29 parágrafo 
único, do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 004/2011 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação a Explora Investimentos Gestão de Recursos (“Explora”), recomendando o estabelecimento de controles 
internos e procedimentos formalizados quanto ao envio das informações requeridas anualmente a respeito do Programa 
de Certificação Continuada. A comprovação deverá ser feita através do registro na AnBIMA de um documento contendo 
as políticas adotadas pela instituição no que diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte da Explora, do Artigo 29 
parágrafo único, do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 006/2011 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação a Infra Asset Management LTdA (“Infra Asset”), recomendando o estabelecimento de controles internos 
e procedimentos formalizados quanto ao envio das informações requeridas anualmente a respeito do Programa de 
Certificação Continuada. A comprovação deverá ser feita através do registro na AnBIMA de um documento contendo as 
políticas adotadas pela instituição no que diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte da Infra Asset, do Artigo 29 
parágrafo único, do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.

no âmbito do Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 007/2011 (“PAI”), foi enviada Carta de 
Recomendação a Meta Asset Management LTdA (“Meta Asset”), recomendando o estabelecimento de controles internos 
e procedimentos formalizados quanto ao envio das informações requeridas anualmente a respeito do Programa de 
Certificação Continuada. A comprovação deverá ser feita através do registro na AnBIMA de um documento contendo as 
políticas adotadas pela instituição no que diz respeito ao controle mencionado.

Este Procedimento tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte da Meta Asset, do Artigo 29 
parágrafo único, do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada.
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► TERMOS DE COMPROMISSO CELEBRADOS

SERVIçOS QUALIFICADOS

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas para os Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, em reunião realizada 
em 23/02/2011, aprovou a celebração de Termo de Compromisso proposto pelas partes envolvidas em Procedimento para 
Apuração de Irregularidades.

A celebração de Termo de Compromisso não acarreta confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude 
da conduta analisada, e, ainda, suspende o Processo em relação às partes até que as obrigações estabelecidas no Termo de 
Compromisso tenha sido cumprida, quando, então, o Processo será arquivado.

1 – O Itaú unibanco S.A., para extinguir o Procedimento para Apuração de Irregularidades AnBIMA nº 008/2010, 
comprometeu-se em enviar os valores do Ranking para o mês de Fevereiro /11, até o 10º dia útil de março/11, a realização 
de auditoria independente, validando os procedimentos adotados para elaboração do Ranking de Custódia, bem como 
os valores publicados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 e o pagamento no valor de uma anuidade da 
taxa de manutenção do Código de Serviços, para custear projetos educacionais da associação. Este processo tinha como 
objeto a apuração de eventual descumprimento do Art. 15º, do Código de Regulação e Melhores Práticas para os Serviços 
Qualificados ao Mercado de Capitais.

2 – Aditamento e dilação do prazo do Termo de Compromisso firmado entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e a AnBIMA em 
09 de dezembro de 2010, relativo ao Procedimento para Apuração de Irregularidades nº 006/2010, onde o Banco Santander 
se comprometeu a apresentar relatório atestando a revisão dos processos de elaboração, formalização e contratação dos 
contratos de prestação de serviços qualificados por auditoria independente, devendo conter em tal relatório a avaliação 
dos procedimentos e métodos de controle implementados para atender as recomendações apuradas e sanar eventual 
descumprimento ao Código de Serviços Qualificados. E ainda, o pagamento no valor de uma anuidade da taxa de 
manutenção do Código de Serviços, para custear projetos educacionais da associação. Este processo tinha como objeto a 
apuração de eventual descumprimento dos Artigos 6º e 19º, do Código de Regulação e Melhores Práticas para os Serviços 
Qualificados ao Mercado de Capitais.

► RESULTADOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, em sessão de julgamento realizada em sua 
reunião de 17/2/2011, decidiu pela aplicação de penalidades à parte envolvida em Processo de Regulação e Melhores 
Práticas da AnBIMA.

no âmbito do Processo AnBIMA nº 003/10 (“Processo”), foram aplicadas as seguintes penalidades à ASTER Asset Management 
S.A. (“ASTER”): (i) Advertência pública, prevista no inciso I do art. 63 do Código AnBIMA de Regulação e Melhores Práticas 
para Fundos de Investimento (“Código de Fundos da AnBIMA”), pelo descumprimento do art. 28 do referido Código, e (ii) 
Exclusão do quadro de aderentes ao Código de Fundos da AnBIMA, prevista no inciso Iv do art. 63, pelo descumprimento 
do art. 6º deste Código. Este Processo tinha como objetivo a apuração de eventual descumprimento, por parte da ASTER, 
dos Artigos 6º e 28 do Código de Fundos da AnBIMA.


