
RELATÓRIO DE SUPERVISÃO
6º Bimestre • Novembro/Dezembro de 2015

Adesões ao Código de Gestores aumentam 27% 

Universo da Supervisão - Total de instituições por Código

Novas adesões no bimestre
Nome da instituição Códigos

Gateinvest Gestão de Recursos

Fundos / 
Certificação

Samba Investimentos

Strava Capital Gestora de Recursos Financeiros

Vinci Crédito Gestora de Recursos

Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos

Jera Capital Gestão de Recursos
Fundos

Latitude Investment Partners Gestão Finanças

BNY Mellon Alocação de Patrimônio 

Gestão de 
Patrimônio

Guide Investimentos Corretora de Valores

Pacífico Administração de Recursos 

Triar Gestão de Recursos

Wright Capital Gestão de Recursos

XP Advisory Gestão de Recursos

BRKB DTVM - Capítulo de Controladoria

Serviços 
Qualificados

Rio Bravo - Capítulo de Controladoria

Dynamo - Capítulo de Controladoria

Banco BBM - Capítulo de Custódia

Balanço
Ações no bimestre

Cartas de orientação 183

Relatórios de supervisão periódica 9

Multas objetivas 49

Cartas de recomendação 1

Termos de compromisso 4

Cancelamentos de adesões no bimestre
Nome da instituição Códigos

Citybell Gestão de Investimentos Fundos

O destaque no último bimestre de 2015 foi o número 
de instituições aderentes ao Código de Gestores de 
Patrimônio, que cresceu 27%, passando de 22 para 
28. O aumento é resultado do mapeamento feito pela
Supervisão de Mercados para identificar os associados 
que desempenham essa atividade, mas que ainda não 
seguiam formalmente as regras da autorregulação. 

Entre os principais dados do último bimestre de 2015 
também está o número de cartas de orientação 
expedidas no período: foram 183, totalizando 1.175 no 
ano. Na comparação com os dois últimos meses de 
2014, o crescimento foi de 85%. Com relação às multas 
aplicadas foram 49 entre novembro e dezembro e 208 
no ano, sendo a maioria por conta do atraso no envio de 
informações diárias de patrimônio líquido e cota para a 
nossa base de dados. Ao todo, foram firmados quatro 
termos de compromisso visando o encerramento de 
PAIs (Procedimentos para Apuração de Irregularidades) 
no bimestre, somando 21 no ano.

Sobre o relatório 
Esta é a nova versão da antiga Lâmina Bimestral, que 
passa a se chamar Relatório de Supervisão. O objetivo 
da publicação continua sendo apresentar os principais 
números da Supervisão de Mercados, mas agora de 
uma forma mais atrativa e de fácil visualização. A partir 
de 2016, o relatório passará a ser trimestral.

Guilherme Benaderet

Superintendente de Supervisão de Mercados 
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Código de Certificação
Termos de compromisso

Instituição Benx Gestão de Investimentos Ltda. 

PAI nº C001/2015: tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento do termo de 
adequação acerca da obtenção de certificação CGA.

Compromissos assumidos: (i) obter a condição de certificado no próximo exame; e (ii) contribuir 
financeiramente com valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) para custear projetos 
educacionais da Associação.

Cartas de orientação/Relatórios de supervisão periódica

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Banco de dados 

15
não observância do prazo para 
atualização do banco de dados

art. 33, §§ 1º e 2º

3
não observância do prazo para 
atualização de certificação no banco 
de dados 

art. 33, §3º

Princípios e padrões de 
conduta

4*
profissional (is) em atividades 
elegíveis atuando com certificação 
vencida ou sem certificação

art. 7º, parágrafo único

3
não adesão, adesão fora do prazo ou 
não existência de Código de Ética da 
instituição

art. 8º, inciso I

9
políticas internas - não atendimento 
ou atendimento parcial dos 
requisitos mínimos

art. 8º, parágrafo único

Procedimento para 
atualização de certificações

2
não observância de prazos 
estabelecidos

Deliberação nº 2 

Critério de elegibilidade 2
divergência na categorização de 
profissionais como elegíveis ou não à 
certificação

art. 10, 15, 20 e 27

*Um dos apontamentos refere-se de forma conjunta a apontamento do Código de Fundos.
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Código de Fundos de Investimento

Termos de compromisso

Instituição Credit Agricole Brasil S.A. DTVM

PAI nº F016/2015: apuração de eventual descumprimento do art. 27, § 3º, inciso I, do Código de 
Fundos combinado com o art. 30 e com o Parecer de Orientação nº 02-A.

Compromissos assumidos: (i) aprimorar os seus controles internos em relação à formalização 
da análise de investimento em ativos pertencentes a fundos exclusivos; (ii) para os fundos que 
possuam Conselho Consultivo, atuar de modo que, se este vier a propor o investimento em qualquer 
ativo fora da lista geral da gestora, esta evidenciará internamente a análise do mesmo antes de 
sua aquisição e, na hipótese de não concordar com a recomendação, retornará aos membros 
do Conselho Consultivo com a sua justificada negativa; (iii) contribuição financeira no valor de                    
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Instituição Coinvalores CCVM LTDA. 

PAI nº F019/2015: apuração de eventual descumprimento do art. 6°, inciso I e art. 27, § 3º, inciso I do 
Código de Fundos de Investimento.

Compromissos assumidos: (i) adotar controles adicionais para assegurar o cumprimento das 
políticas de investimento dos fundos; (ii) cessar imediatamente a realização de todas as condutas 
anteriores à data do termo de compromisso, identificadas por meio do PAI; (iii) revisar os processos 
de controles internos, bem como os manuais de procedimento; (iv) revisar todas as carteiras 
administradas e geridas; (v) distribuir material interno visando orientar seus gestores de que todas 
as políticas de investimento sejam cumpridas;  (vi) efetuar contribuição financeira no valor de              
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Código de FIP/FIEE

Cartas de orientação

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Análise de documentos 12
ausência de conteúdo mínimo 
em documentos

capítulos IV, V e VI

Alteração de fundos 1
atraso no envio de 
documentações

capítulo III, art. 9º, § 3º
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Cartas de orientação/Relatórios de supervisão periódica

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Classificação de fundos 7
formulário de informações 
complementares divergente com o 
material de venda

capítulo V, capítulo II do anexo I e 
Diretrizes para Publicidade

Política de voto

12 ausência de itens obrigatórios
Diretrizes de Política de Exercício 
de Voto em Assembleia

2 informações desatualizadas art. 21, § 2º

Publicidade

1 uso incorreto do selo
art. 6º, inciso I das Diretrizes para 
Publicidade

1 ausência de aviso obrigatório
art. 6º, inciso II das Diretrizes para 
Publicidade

2
ausência de data de referência na 
divulgação de dados quantitativos

art. 17 das Diretrizes para 
Publicidade

1 uso incorreto de qualificações
art. 15 das Diretrizes para 
Publicidade

Registro e alteração de 
fundos

5
atraso no envio de documentação de 
fundos (alteração)

§ 2º do art. 2º, anexo I

4 erro no registro de fundos
metodologia de aplicação de 
multas para cadastro de fundos

Envio de informações 40
atraso e/ou ausência de envio de 
informações diárias de PL/Cota para 
a base de dados

art. 10, Diretrizes para Envio de 
Informações § 2º do art. 17 e 
anexo I do Comunicado 06/2014

Gerenciamento de Risco de 
Liquidez (GRL)

5
manual não contempla as exigências 
mínimas dispostas nas Diretrizes de 
GRL

art. 27, § 3°, inciso IV e Diretrizes 
de GRL

5
aplicabilidade do gerenciamento de 
liquidez divergente do manual

art. 8, inciso VII das Diretrizes de 
GRL

Formalização de políticas 3

ausência de políticas formais, tais 
como: decisão de investimentos e 
alocação de ativos, gestão de riscos e 
aquisição de crédito privado

art. 2°, § 3°, incisos I e II 

Política de voto 1
ausência ou falhas no procedimento 
para comunicação dos votos 
proferidos aos cotistas

art. 21, § 1º e Diretrizes para 
Política de Exercício de Voto 

Contratação de prestadores 
de serviços

1
ausência de cláusulas contratuais 
que especificam os procedimentos 
em caso de desenquadramento 

art. 24, incisos I, II e III 

continua »
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Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Gestor de fundos de 
investimento sem a 

certificação pertinente
1*

profissionais elegíveis atuando sem 
a CGA 

art. 27, § 2º 

Controle de enquadramento 1
falhas no procedimento de controle 
de enquadramento

art. 27, § 3º, inciso I 

Ajustes no regulamento 1
previsão incorreta de constituição de 
comitê

art. 30

Política de voto - FII

21 ausência de itens obrigatórios Deliberação nº 57 

8 atraso no registro Deliberação nº 57 

Registro e alteração de  FIDC 5 atraso no envio de documentações
anexo II, capítulo I, art. 1º e § 2º do 
art. 2º

Política interna para seleção 
dos prestadores de serviços 

- FIDC
1

atendimento parcial dos 
procedimentos descritos na política

art. 6º, II e art. 25, § 1º

*Apontamento refere-se de forma conjunta a apontamento do Código de Fundos.

continuação

Multas por descumprimentos objetivos
// Atraso e/ou ausência de envio de informações diárias de PL/cota para a base de dados  
(Art. 10, Diretrizes para Envio de Informações, § 2º do art. 17 e anexo I do Comunicado 06/2014)

Instituição Nº de multas Valor  (R$)
Ativa S.A. Corretora de Títulos e Valores 1 402,40

Banco Alfa de Investimento S.A. 2 412,46

Banco BNP Paribas Brasil S.A. 1 110,66

Banco Bradesco S.A. 2 895,34

Banco Fator S.A. 3 513,06

Banco J.P. Morgan S.A. 3 6.257,32

Banco Santander Brasil S.A. 2 1.690,08

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 1 3.420,40

BR Partners Gestão de Recursos Ltda. 1 402,40

Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 3 3.822,80

Credit Agricole Brasil S.A. DTVM 2 3.390,22

Credit Suisse Brasil S.A. CTVM 2 1.287,68

Dynamo Administração de Recursos Ltda 1 1.549,24

Geração Futuro Corretora de Valores Ltda. 1 4.295,62

Gradual CCTVM S.A. 1 452,70

continua »
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// Erro no registro de fundos (metodologia de aplicação de multas para cadastro de fundos)

Instituição Nº de multas Valor  (R$)
Banco Bradesco S.A. 1 100,65

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 1 402,60

Planner Corretora de Valores S.A. 1 100,65

Instituição Nº de multas Valor  (R$)
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores 2 472,82

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Ltda. 2 10.150,54

Itaú Unibanco S.A. 2 1.891,28

Petra Personal Trader CTVM 2 422,52

Planner Corretora de Valores S.A. 3 2.977,76

Santander Securities Services Brasil 1 130,78

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista 1 201,20

SulAmérica Investimentos DTVM S.A. 1 160,96

Um Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 2 2.957,64

Western Asset Management Company DTVM 1 171,02

continuação

Código de Fundos de Investimento -
Capítulo de Distribuição

Cartas de orientação/Relatórios de supervisão periódica

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Suitability

1
ausência de itens mínimos 
na coleta de informações do 
cliente

art. 37 e art.4°, §4° da Deliberação 
nº 65

1

verificação do perfil do cliente 
após o investimento e ausência 
de declaração por categoria de 
ativo

art. 37 e art.5° e 6° da Deliberação 
nº65

1
ausência de classificação dos 
produtos de Investimento

art. 37 e art. 7 ° da Deliberação nº 
65

1
ausência de classificação e de 
procedimentos de venda de 
produtos complexos

art. 37 e art. 12 da Deliberação nº 
65 

continua »
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Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Supervisão em agências 7
ausência da tabela de fundos 
de investimento

art.33°,§4° 

Supervisão em agências 
(materiais analisados)

1
ausência da taxa de 
administração, performance e 
demais taxas

art.33°, inciso VII 

2
ausência da escala de perfil de 
risco

art.33°, inciso IV 

3 ausência de tributação aplicável art.33°, inciso VIII 

1 ausência de aviso obrigatório art.33°, inciso X 

1
ausência dos objetivos de 
investimento

art.33°, inciso I 

1 ausência do público-alvo art.33°, inciso II 

1
ausência da política de 
investimentos

art.33°, inciso III 

1 ausência da rentabilidade art.33°, inciso IX 

continuação

Código de Gestão de Patrimônio
Relatórios de supervisão periódica

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Selo ANBIMA 1
ausência do selo no contrato de 
prestação de serviços

art.19 

Suitability 1
alteração automática de perfil 
do cliente

art.14, incisos II e IV 

Política de investimentos pessoais 1
ausência de monitoramento 
das regras da política

art.10, inciso XII 

Política de informações 
privilegiadas

2
ausência de monitoramento 
das regras da política

art.10, inciso XI 

Plano de Continuidade de 
Negócios

1
ausência do plano e das 
evidências do teste de ativação

art.10, inciso XVIII 

Prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro

1
ausência de monitoramento 
das regras da política

art.10, inciso XVII, alínea “a” 

Formalização da relação 
contratual

1
ausência da informação sobre 
possibilidade de remuneração 
indireta de terceiros

art.10, inciso VI, alínea “c"

Certificação 1
profissional atuando sem 
certificação pertinente

art.10, inciso IX 
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Código de Negociação de Instrumentos 
Financeiros

Cartas de orientação/Relatórios de supervisão periódica

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Ciência dos operadores 3
ausência da ciência formal dos 
operadores sobre o Código 

art. 12, parágrafo único 

Cadastro de operadores

1
ausência de cadastro de 
operadores no sistema

art. 12 e Deliberação nº 1

12
atraso na atualização dos 
operadores no sistema 

art. 12 e Deliberação nº 1

Plano de Continuidade dos 
Negócios

1
realização do teste de 
ativação em prazo superior ao 
estabelecido pelo Código

art. 10, inciso I, alínea “iv” 

1

ambientes alternativos 
de negócio e tecnológico 
localizados no mesmo parque 
do ambiente principal

art.10, inciso I 

Acesso físico e aos sistemas 2
ausência de processo de 
revisão e monitoramento

art. 10, inciso II 

Sistema de gravação de ramais

1

ausência de regras 
formalizadas para utilização 
das gravações e ausência de 
monitoramento

art. 13, § 2º 

1

ausência de evidências da 
ciência dos operadores sobre 
a existência de sistema de 
gravação

art.13, § 1º

Independência das áreas de riscos 1
ausência de independência das 
áreas de riscos

art.10, inciso VII 

Política de derivativos de balcão 1

ausência da possibilidade de 
dispensa de procedimentos 
e periodicidade de revisão 
superior ao estipulado pela 
Deliberação

art.27, parágrafo único e 
Deliberação n°10, item 13, alíneas 
"g" e "i" 

Treinamento da política de 
derivativos de balcão

1 ausência de treinamento 
art.27, parágrafo único e 
Deliberação n°10, item 6, alínea "b"

continua »
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Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Lâmina do COE 1

ausência dos riscos incorridos 
na aplicação do produto e uso 
do selo do Código de Fundos 
no material do COE

art.27, parágrafo único e 
Deliberação n°14 

Revisão de acesso físico e aos 
sistemas

1
processo de revisão em prazo 
superior ao estabelecido

art. 10, inciso II 

Operações derivativos de balcão

1

dispensa do suitability para 
derivativos conservadores e 
ausência da classificação de 
risco dos produtos

itens 3, 4, 7 e 8 da Deliberação n° 
10 

1

ausência da definição das 
situações em que os materiais 
devem ser disponibilizados ao 
cliente

itens 13, alíneas “b”, “c” e “d” da 
Deliberação n° 10 

1
questionário assinado após 
contratação da operação

itens 3 e 20 da  Deliberação n° 10 

Código de Ofertas Públicas

Termos de compromisso

Instituição BB-Banco de Investimento S.A. (Coordenador Líder), Banco Bradesco BBI S.A. 
e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

PAI nº OP002/2015: tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento dos seguintes itens 
do Código: art. 10, inciso VII, art. 1º, inciso I do anexo I, e art. 1º, inciso V do anexo I.

Compromissos assumidos: (i) enviar à Associação durante os próximos 12 meses ou nas próximas 
cinco ofertas, o que ocorrer primeiro, declaração devidamente assinada por diretor estatutário, 
afirmando que os coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões 
de diligência para assegurar que o Código de Ofertas Públicas foi devidamente observado, 
principalmente no que se refere aos assuntos apurados como indícios de descumprimentos 
constantes no PAI; (ii) contribuição financeira no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para 
apoio aos projetos educacionais da Associação.

continuação
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Cartas de recomendação

Instituição Banco J. P. Morgan S.A. (Coordenador Líder), Banco Itaú BBA S.A., Banco 
Bradesco BBI S.A. e BB-Banco de Investimento S.A. 

PAI nº OP003/2015: tinha como objeto a apuração de eventual descumprimento, por parte das 
instituições supracitadas, ao art. 10, inciso VI, alínea “b” e ao art. 1º, inciso I, anexo II do Código de 
Ofertas Públicas.

Recomendações: que nas próximas ofertas em que participarem – na figura de líder ou não, atuem 
com maior diligência para que os seguintes itens sejam plenamente observados: (i) descrição, 
na seção de destinação de recursos dos prospectos, da utilização pretendida para os recursos 
captados por meio dos lotes suplementar e adicional da oferta; (ii) não utilização de mitigantes 
na descrição de fatores de riscos dos prospectos e formulários de referências, especialmente, 
expressões como “para mitigar”, “com vistas à mitigação”, entre outros, com inserção das 
informações relativas a gerenciamento de riscos em campo específico do formulário de referência. 
Ademais, cada um dos coordenadores se obrigou a enviar à ANBIMA, durante os próximos 12 meses 
ou nas próximas cinco ofertas, o que ocorrer primeiro, declaração devidamente assinada por diretor 
estatutário, atestando que os subitens (i) e (ii) supracitados foram devidamente observados. 

Multas por descumprimentos objetivos
// Atraso no registro da oferta pública na ANBIMA (Art. 19)

Instituição Nº de multas Valor  (R$)
Banco BNP Paribas Brasil S.A. 1 4.500,00

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 1 4.500,00

XP Investimentos CCTVM S.A. 1 4.500,00

Cartas de orientação 

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Inconsistências nos 
documentos de oferta 

pública

4

inconsistências de informações 
apresentadas nos editais de OPA 
quando comparadas ao formulário 
de referência, demonstrações 
financeiras ou laudo de avaliação

art. 7º, incisos I e III

1

divergência nos valores 
apresentados na seção 
“Demonstrativos de Custos” do 
prospecto

art. 7º, inciso I

continua »
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Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Selo ANBIMA

2
utilização de versão desatualizada do 
Selo ANBIMA

art. 14

1
utilização do selo ANBIMA em ofertas 
públicas não abarcadas pelo Código

Deliberação nº 1 

Selo de publicidade

1
utilização, em material de roadshow, 
do logotipo da ANBIMA, sem os 
dizeres obrigatórios

art. 16

2
utilização, em material publicitário, 
do Selo ANBIMA ao invés de selo de 
publicidade

art. 16

2
utilização indevida do selo de 
publicidade

art. 16, § 3º

Informações que devem 
constar nos documentos de 

oferta pública

4
ausência de fator de risco em ofertas 
públicas de CRA/CRI

art. 1º, inciso I, anexo I; e art. 5º, § 
1º, inciso X, alínea “a” e “f”, anexo I

3

ausência de recomendação ou 
comprovação de atuação de 
atividade de formador de mercado 
em ofertas públicas de CRA

art. 7º, inciso XII; e art. 20, inciso XII

1

ausência de informação no 
prospecto se parte ou a totalidade 
dos recursos captados na oferta será 
destinada para liquidar operações 
contratadas junto a coordenadores

art. 10, inciso VI, alínea “b”

5
ausência de informações sobre o 
agente fiduciário

art. 7º, §7º

1

ausência de informação sobre a 
existência ou não de parecer legal 
emitido por assessores legais 
da oferta acerca da realização do 
procedimento de diligência legal em 
oferta pública de CRI

art. 7º, inciso XI; e art. 20, inciso VIII

1
ausência das premissas e 
informações utilizadas para a 
avaliação no edital

art. 8º, inciso II, anexo II

continua »

continuação



12

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Informações que devem 
constar nos documentos de 

oferta pública

2

ausência, na descrição dos 
relacionamentos no prospecto 
de informações sobre (i) os 
prazos e eventuais garantias de 
referidas transações; e (ii) eventuais 
relacionamentos societários entre 
a emissora e os coordenadores da 
oferta e seus respectivos grupos 
econômicos

art. 10, inciso VI, alínea “a”

1
ausência de informações na seção 
“Sumário da Emissora” no prospecto

art. 5º, § 1º, inciso XI, anexo I, 
alíneas “e” e “f”

1

insuficiência das informações sobre 
os negócios realizados entre partes 
relacionadas entre a emissora e o 
originador/cedente

art. 5º, § 2º, inciso I, anexo I

Fator de risco 1
mitigação na descrição de fator de 
risco em ofertas públicas de CRA

art. 1º, inciso I, anexo I

Código de Private Banking

Relatórios de supervisão periódica

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Política de segurança da 
informação e revisão de acesso

1

ausência do sistema 
utilizado pelo private nos 
monitoramentos realizados 
pela área de Controles Internos 

art. 9º, inciso VI, alíneas “a” e “b” 

Plano de Continuidade de 
Negócios

1
realização do teste de 
ativação em prazo superior ao 
estipulado pelo Código

art.9°, inciso I, alínea “d” 

Política de suitability 1
política em desacordo com as 
regras da Deliberação nº2

art. 14 

continuação
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Código de Serviços Qualificados

Cartas de orientação/Relatórios de supervisão periódica

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Rankings de Custódia e 
Controladoria

3
atraso no envio dos rankings 
(custódia e controladoria)

art. 7° e Deliberação n°1

Teste de continuidade de negócio 1
descumprimento em relação à 
periodicidade dos testes

art. 5°, inciso I, alínea "g", item iv

Segregação funcional 1
ausência de segregação 
funcional 

art. 5°, inciso II 

Ranking ANBIMA 1
elaboração do ranking em 
desacordo à metodologia 
ANBIMA

art. 7° e Metodologia de Ranking 
ANBIMA

Multas por descumprimentos objetivos
// Atraso no envio dos Rankings (Custódia e Controladoria) - (Art. 15 e Deliberação n°1)

Instituição Nº de multas Valor  (R$)
Credit Agricole DTVM 1 150,00

Código de Varejo
Cartas de orientação

Tema 
Nº de 

apontamentos
Descrição Referência 

Supervisão em agências 
(materiais analisados)

17 ausência de avisos obrigatórios
art. 5º, inciso I, III e IV das Diretrizes 
de Publicidade

9
ausência da classificação de 
risco

art. 7º, §1°, inciso II

8
ausência de informações sobre 
o canal de atendimento

art. 7º, §1°, inciso IV

4
ausência da informação de 
público-alvo

art. 7º, §1°, inciso I

1
ausência da descrição das 
características do produto

art. 7º, §1°, inciso III



Este relatório faz a divulgação bimestral (novembro e dezembro de 2015) das ações da área de Supervisão de 
Mercados, com a indicação de temas que foram objeto de orientações, lista das multas aplicadas, cartas de 
recomendação emitidas e termos de compromissos celebrados.

A Supervisão de Mercados atua, inicialmente, de forma educativa – via cartas de orientação – de forma a 
nortear as atividades das instituições no tocante ao cumprimento dos códigos de autorregulação. As demais 
tratativas são aplicadas em eventuais reincidências ou em temas considerados de maior relevância.

Conheça os nossos procedimentos:

Cartas de orientação: comunicação para orientar as instituições quanto aos eventuais desvios incorridos, 
relativos aos dispositivos dos Códigos. Em cada carta de orientação pode constar um ou mais apontamentos.

Relatórios de Supervisão Periódica: similar às cartas de orientação, porém utilizados na supervisão periódica 
(in loco). Agrupam os apontamentos da área de Supervisão e requerem apresentação de um plano por parte 
da instituição quando envolver itens obrigatórios dos códigos. Os relatórios são divulgados a partir da data de 
realização do call de encerramento.

Multas*: penalidade financeira aplicada quando há constatação de descumprimentos objetivos relacionados 
aos Códigos. As multas são divulgadas a partir da efetivação do seu pagamento.

Termos de compromisso*: documento proposto pelas instituições participantes, a qualquer momento, 
visando o compromisso de, no mínimo, cessar e corrigir atos que possam caracterizar descumprimento das 
regras dos Códigos. A celebração de termo de compromisso não acarreta confissão quanto à matéria de fato, 
nem reconhecimento da ilicitude da conduta analisada, e, ainda, suspende a supervisão/PAI/Processo em 
relação à parte até que as obrigações estabelecidas no termo de compromisso tenham sido cumpridas. Estes 
documentos são divulgados a partir da data de sua celebração pelas partes. 

Procedimentos para Apuração de Irregularidades (PAIs):  investigação instaurada pela Supervisão de 
Mercados com o objetivo de apurar eventuais indícios de descumprimento às disposições dos Códigos.

Cartas de recomendação:  documento proposto no âmbito de um PAI, quando a infração tiver pequeno 
potencial de dano e for de fácil reparabilidade. A carta propõe a adoção de medidas visando o ajuste de 
conduta conforme as regras dos Códigos. A adoção, pelas instituições, das medidas propostas nas cartas de 
recomendação, sana a eventual irregularidade cometida e extingue a punibilidade pela infração. 

Processos: processo instaurado pelos Conselhos de Regulação e Melhores Práticas, após constatação de 
descumprimento às disposições dos Códigos. 

*Os recursos/valores oriundos das penalidades aplicadas e/ou termos de  compromisso celebrados pela ANBIMA são 
integralmente direcionados para iniciativas educacionais da Associação.
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