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CMN REGULA FINTECHS: SOCIEDADE DE 

CRÉDITO DIRETO / SOCIEDADE DE 

EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS  

 

Foi divulgada em 26 de abril de 2018 pelo Conselho 

Monetário Nacional (“CMN”), a Resolução n.º 4.656 

(“Resolução”), que trata das fintechs de crédito. De 

acordo com a referida Resolução, estas fintechs 

podem adotar a forma de sociedade de crédito direto 

(“SCD”), dedicada à realização de operações de 

empréstimo, de financiamento e de aquisição de 

direitos creditórios exclusivamente por meio de 

plataforma eletrônica, com utilização de recursos 

financeiros que tenham como única origem capital 

próprio, bem como de sociedade de empréstimo entre 

pessoas (“SEP”), cujo objeto consiste na realização de 

operações de empréstimo e de financiamento entre 

pessoas exclusivamente por meio de plataforma 

eletrônica. 
 

As SCD e SEP são consideradas pela norma 

instituições financeiras, sujeitando-se, portanto aos 

procedimentos de autorização e fiscalização do Banco 

Central do Brasil (“BACEN”). 
 

Tanto a SCD quanto a SEP podem, ainda, prestar 

serviços de análise e cobrança de créditos para 

terceiros, atuar como representantes de seguros na 

distribuição de seguros relacionados com as operações 

por elas realizadas e emitir moeda eletrônica. Além 

dessas atividades, a SEP pode, ainda, prestar serviços 

de análise e cobrança de créditos para clientes. 
 

Ambas as sociedades dependem de prévia autorização 

do BACEN, devendo ser constituídas sob a forma de 

sociedade anônima, bem como observar 

permanentemente o limite mínimo de R$1.000.000,00 

em relação ao capital social integralizado e ao 

patrimônio líquido. A Resolução estabelece todos os 

requisitos a serem cumpridos para o pedido de 

autorização, sendo necessária, além da apresentação 

de diversos documentos, a indicação da justificativa 

fundamentada para o pedido, que deve abordar, dentre 

outros fatores, as oportunidades de mercado, os 

diferenciais competitivos da instituição e os sistemas 

e recursos tecnológicos. 

 

 

Em se tratando de uma SCD, cujas operações devem 

ser realizadas com capital próprio, é vedada a 

captação de recursos do público, salvo mediante 

emissão de ações. Para capitalizar-se, no entanto, a 

SCD pode realizar a cessão dos créditos oriundos das 

operações realizadas às instituições financeiras, 

FIDCs e companhias securitizadoras. 

 

Já a SEP, por se tratar de um “canal” (plataforma 

eletrônica) que tem por objetivo “unir as pontas” 

credora e devedora em uma operação de empréstimo, 

apresenta regras mais específicas a serem observadas. 

Além disso, sendo a SEP uma instituição financeira, 

tais operações de empréstimo em princípio não se 

submetem ao limite de juros tratado no Artigo 192 da 

Constituição Federal. 

 

Podem ser credores em uma operação de empréstimo 

realizada através da SEP: pessoas naturais, 

instituições financeiras, FIDCs, companhias 

securitizadoras ou pessoas jurídicas não financeiras. 

 

Já os devedores podem ser pessoas naturais ou 

jurídicas residentes e domiciliadas no Brasil. Exceto 

se os credores forem investidores qualificados, um 

credor não pode contratar com um mesmo devedor, na 

mesma SEP, operações com valor nominal superior a 

R$15.000,00. 

 

Salvo pela possibilidade de aquisição pela SEP, suas 

controladas ou coligadas, de até 5% de cotas 

subordinadas de FIDCs que invistam exclusivamente 

em direitos creditórios derivados das operações 

realizadas pela própria SEP, as operações devem ser 

realizadas sem retenção de risco de crédito, direta ou 

indiretamente, por parte da SEP e de empresas 

controladas ou coligadas. A Resolução impôs à SEP, 

ainda, uma série de vedações, dentre elas a proibição 

de realizar empréstimo com recursos próprios, 

remunerar ou utilizar os recursos das operações em 

seu benefício e antecipar recursos aos devedores ou 

aos credores. 
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É importante destacar que a SEP tem o dever de 

prestar diversas informações a seus clientes e 

usuários, de forma clara e objetiva, de forma que 

possam ser compreendidos o fluxo financeiro das 

operações e os riscos envolvidos. 

 

Vinculada à atuação como plataforma eletrônica, a 

SEP possui relevante papel na análise de crédito, 

sendo seu dever utilizar modelo de análise de crédito 

capaz de fornecer aos potenciais credores indicadores 

que reflitam de forma imparcial o risco dos potenciais 

devedores e das operações. 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CÓDIGO ANBIMA 

DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO 

CONTINUADA  

 

A Anbima disponibilizou em 13 de abril a minuta do 

novo Código ANBIMA de Regulação e Melhores 

Práticas para o Programa de Certificação Continuada, 

que substituirá o atual Código de Certificação. O 

documento ficará em Audiência Pública até 14 de 

maio deste ano. 

 

Dentre as principais mudanças e/ou inclusões, 

destacamos as seguintes: 

 

Manual interno de Certificação Continuada: Numa 

evolução do texto atual, que jáobriga as instituições a 

“adotar procedimentos formais” de controle das 

certificações, a minuta proposta sugere a criação de 

um documento, necessariamente escrito, para 

adesão/ciência pelos profissionais das instituições e 

identificação daqueles certificados e das atividades 

referentes a cada certificação. 

 

Novos Indicadores Expressos de Descumprimento 

ao Código: A minuta apresenta proposta de maior 

necessidade de evidenciação dos processos internos 

relacionados ao tema e aderência destes às regras 

exigidas pelo Código, assim como inibição a falhas 

reiteradas. 

 

Provas de certificação: Ao que parece a Anbima 

recuou no desejo de impor a certificação continuada 

de toda a equipe, como os profissionais de 

compliance/controles internos. 

 

Outras certificações: A minuta do novo Código 

prevê expressamente que a Diretoria da Anbima pode 

reconhecer a certificação de outras entidades. 

 

Isenção de CGA: O Conselho de Certificação passa a 

poder conceder isenção do CGA para novos gestores 

de recursos, abrindo espaço para outros profissionais 

aderirem a lista de isentos formada no passado por 

comprovação de experiência e credenciamento CVM. 

As diretrizes para esta nova janela de isenção ainda 

serão divulgadas. 

 

Validade dos Exames: As validades dos exames 

oferecidos pela Anbima continuam as mesmas. A 

novidade é que os profissionais que tenham 

certificação do CFA Institute USA, poderão obter o 

CGA através de uma prova específica aplicada pela 

Anbima. 

 

Atualização da CPA-10, CPA-20 e CEA: Além da 

possibilidade, que se mantém, de atualizar as 

certificações através de programa de treinamento 

oferecido ou validado pela instituição da qual o 

profissional participa, baseada no programa de 

atualização Anbima, os profissionais certificados 

poderão fazer essa atualização através de programa de 

um treinamento diretamente oferecido pela Anbima. 

No caso dos profissionais aprovados nos exames, mas 

que não estejam vinculados às instituições, a 

atualização através do programa da Anbima será 

obrigatória. 

 

Gestor Distribuidor: A minuta é categórica em 

estabelecer que os profissionais das gestoras que 

atuam na Distribuição de Fundos de Investimento por 

elas geridos, conforme autorizado pela Instrução 

CVM nº 558/15, devem estar certificados também 

com as certificações de distribuição de produtos de 

investimento. 

 

Estrutura Interna Anbima: A estrutura interna da 

Anbima, notadamente a Supervisão de Mercados do 

Programa, a Comissão de Acompanhamento e o 

Conselho de Certificação Continuada, também deve 

passar por revisões internas, especialmente em relação 

a número de pessoal e forma de deliberações, além do 
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estabelecimento de hipótese expressas de 

impedimento dos diretores e seu rito de destituição. 

 

Penalidades: As penalidades já praticadas pela 

Anbima por violação ao Código, como advertência, 

desligamento e multa (até cem vezes o valor da maior 

mensalidade recebida pela ANBIMA) continuam as 

mesmas. A principal mudança em relação a esse tema 

na minuta do Código é a retirada do artigo que previa 

a multa de R$ 150,00 por dia de atraso na observância 

dos prazos do Código, e a inclusão de multa no valor 

de dez taxas de supervisão da certificação por (i) não 

observância dos prazos do Código ou da Supervisão 

de Mercados; e (ii) por cada campo incorreto/não 

preenchido na Base de Dados, por dia de atraso.. 

Como na versão ainda vigente, para casos de 

reincidência a multa será aplicada em dobro. 

 

São estes nossos comentários iniciais sobre a minuta. 

Recomendamos que os participantes do mercado, 

especialmente aderentes e associados à ANBIMA que 

tenham interesse nas questões supracitadas, 

participem das discussões a respeito do novo Código. 

 

PLDFT: OFÍCIO CIRCULAR Nº 

01/2018/CVM/SMI/SIN  

 

Como tem sido tradição, as Superintendências de 

Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de 

Relações com Investidores Institucionais (SIN) da 

Comissão de Valores Mobiliários divulgaram, no dia 

26 de março de 2018, um Ofício que informa sobre os 

novos comunicados aprovados pelo Grupo de Ação 

Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 

Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), neste 

caso o Ofício Circular nº 01/2018/CVM/SMI/SIN. 

 

O acompanhamento dos comunicados do GAFI/FATF 

permite o constante aprimoramento da Política de 

Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro adotada 

internamente pelas sociedades, identificando 

procedimentos e rotinas que permitam maior 

diligência no processo de controle e acompanhamento 

das operações e o cadastramento dos seus clientes, 

conforme já ressaltamos outras vezes. Ainda, a lista 

atualizada de países e jurisdições que apresentam 

deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de 

dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo 

é um interessante mecanismo de identificação, pelo 

setor de Compliance e PLD, de questões sensíveis à 

sociedade. 

 

Assim, recomendamos o monitoramento dos citados 

comunicados nos endereços: 

https://coaf.fazenda.gov.br/links-

externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-fevereiro-de-

2018 e https://coaf.fazenda.gov.br/links-

externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-

processo-em-curso-2013-23-de-fevereiro-de-2018. 

 

 

OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS: DECLARAÇÃO 

ELETRÔNICA DE CONFORMIDADE - 

DEC/2018  

 

Servimo-nos do presente para lembrá-los da 

necessidade de envio da Declaração Eletrônica de 

Conformidade (“DEC/2018”), via CVMWeb, até o 

dia 31 de maio de 2018, com objetivo de confirmação 

das informações cadastrais, em atendimento ao 

disposto no art. 1º da ICVM 510/2011. Lembramos 

que aqueles participantes que estiverem com o seu 

registro suspenso estão eximidos desta obrigação, nos 

termos do §1º, art. 1º da citada Instrução CVM. 

 

Vale destacar que os consultores de valores 

mobiliários e administradores de carteira de valores 

mobiliários, tanto pessoas físicas como jurídicas, 

estão sujeitos à obrigação de envio acima citada. 

 

Com relação aos agentes autônomos de investimento, 

esclarecemos que os profissionais devem manter seus 

cadastros atualizados junto à ANCORD, nos termos 

do previsto no Código de Conduta Profissional dos 

Agentes Autônomos de Investimento, encontrando-se, 

portanto, eximidos do envio da DEC/2018. 

 

Ressaltamos que a Instrução CVM nº 588, de 2017, 

incluiu, no rol de prestadores de serviço sujeitos ao 

envio da DEC/2018. as plataformas eletrônicas de 

investimento participativo. 

 

Por fim, cabe destacar que a não observância dessa 

obrigação periódica sujeitará o infrator às sanções 

previstas no art. 5º da ICVM 510/2011 e no art. 16 do 

citado Código, conforme o caso.  
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CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E 

MELHORES PRÁTICAS PARA 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE 

TERCEIROS  
 

Terminou no dia 19 de fevereiro o prazo para envio à 

ANBIMA de comentários e sugestões de 

aperfeiçoamento ao Código ANBIMA de Regulação e 

Melhores Práticas para Administração de Recursos de 

Terceiros (“Código de Administração de Recursos de 

Terceiros”) que substituirá o atual Código ANBIMA 

de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de 

Investimento (“Código de Fundos”). 

 

O Código de Administração de Recursos de Terceiros 

atualiza temas tratados pelo antigo Código de Fundos, 

incorpora a autorregulação da atividade de gestão de 

patrimônio e outras diretrizes divulgadas pela 

Associação como, por exemplo, aquela destinada às 

regras de divulgação de material técnico e 

publicitário, bem como aproveita a oportunidade para 

aprofundar algumas matérias objeto de regulação pela 

Instrução CVM nº 558 (“ICVM 558”), tais como 

segurança da informação, gestão de riscos, controles 

internos, contingência e contratação de terceiros. 

 

Preliminarmente às nossas considerações sobre os 

assuntos propostos pela minuta do novo Código de 

Administração de Recursos de Terceiros, vale uma 

crítica à ampla reprodução no texto inicialmente 

sugerido pela ANBIMA de dispositivos 

regulamentares, conceitos e princípios, em especial 

extraídos da Instrução CVM nº 555 (“ICVM 555”) e 

ICVM 558. 

 

Como frisado pela própria ANBIMA em seus 

Códigos, o papel da autorregulação consiste 

primordialmente na definição de procedimentos que 

excedam a simples observância das normas legais e 

regulamentares aplicáveis às atividades 

desempenhadas pelas instituições participantes. 

Contudo, extrai-se da leitura da minuta proposta 

muitas disposições replicadas das normas 

regulamentares expedidas pela CVM que podem gerar 

uma sobreposição exagerada entre a regulação e 

autorregulação. 

 

Ao nosso ver, a autorregulação das matérias trazidas 

pelo Código tem um valor enorme, seja pela 

segurança outorgada às instituições participantes que 

passam a conhecer o que se espera delas em termos de 

estrutura e procedimentos, seja pela segurança gerada 

aos investidores que passam a contar com instituições 

mais bem preparadas. Contudo, dado que hoje o 

tempo é também um ativo muito valioso, pensando 

nas instituições participantes e também no cliente 

final / investidores seria conveniente que o Código de 

Administração de Recursos de Terceiros  se utilizasse 

de uma redação mais simples, direta e enxuta, 

evitando a reprodução de informações que já constam 

das normas expedidas pela CVM e focando no que a 

ANBIMA espera das instituições participantes para 

que estas possam elevar os padrões fiduciários e 

promover as melhores práticas do mercado além do 

mínimo legal. 

 

Isto posto, passamos a tecer os nossos comentários 

sobre os principais pontos levantados pela ANBIMA 

na reformulação do Código de Administração de 

Recursos de Terceiros: 

 

- Controles Internos: 

 

Sobre o tema controles internos, além de definir 

expressamente as matérias a serem reguladas nos 

manuais internos das instituições participantes, a 

Associação promete atuar de forma mais ativa na 

verificação do fiel cumprimento das rotinas e 

procedimentos definidos para atendimento às 

disposições dos códigos ANBIMA. 

 

Assim, estabeleceu que a não implementação ou 

implementação inadequada de tais regras serão 

consideradas descumprimento dos códigos ANBIMA, 

o que poderá sujeitar a instituição à advertência, 

multa, proibição temporária do uso do selo ANBIMA 

ou desligamento da associação. 

 

Adicionalmente, o Código de Administração de 

Recursos de Terceiros, em linha com o que já vinha 

sendo exigido pela CVM das gestoras profissionais 

habilitadas na vigência da ICVM 558, definiu que os 

profissionais atuantes nas áreas de compliance e 

gestão de riscos possuam qualificação técnica e 
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experiência necessária para o exercício das atividades 

por eles desempenhadas. 

 

Esta disposição é um indício do que já vem sendo 

ventilado pela ANBIMA, através dos seus 

informativos mensais, no sentido de que em um futuro 

breve será exigido destes profissionais certificação 

para o desempenho das respectivas atividades. O 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 

para Certificação deverá ser reformulado em breve. 

Há de se apontar um potencial conflito no sentido de 

que a ANBIMA cada vez mais vem exigindo 

certificações e, por outro lado, ministrando cursos de 

preparação e aplicando tais provas de certificação. 

Seria importante que os associados e aderentes 

refletissem sobre a eficácia de tais certificações versus 

a liberdade de escolha dos profissionais componentes 

das respectivas equipes. Afinal, quem melhor que o 

corpo diretivo e controlador de uma instituição para 

avaliar as competências da equipe que irá representar 

sua marca? 

 

- Segurança da Informação: 

 

A ICVM 558 trata o tema de forma bastante genérica, 

outorgando a cada instituição ampla 

discricionariedade sobre a extensão dos controles 

internos adotados a fim de garantir a segurança das 

informações acessadas e arquivadas pelos 

colaboradores das instituições participantes do 

mercado. Assim, a ANBIMA, através do seu papel 

autorregulador, traz diretrizes mais específicas, 

exigindo das instituições participantes a adoção de 

regras e controles que garantam: 

 

(i) o acesso às informações confidenciais, indicando 

como se dá o acesso e controle de pessoas autorizadas 

e não autorizadas a essas informações, inclusive nos 

casos de mudança de atividade dentro da mesma 

instituição ou desligamento do profissional; 

 

(ii) a proteção da base de dados e procedimentos 

internos para tratar casos de vazamento de 

informações confidenciais, mesmo que oriundos de 

ações involuntárias; e 

 

(iii) a restrição ao uso de sistemas, acessos remotos e 

qualquer outro meio/veículo que contenha 

informações confidenciais no exercício de suas 

atividades. 

 

Ademais, será mandatória a coleta de Termos de 

Confidencialidade dos seus colaboradores e também 

de terceiros contratados que tenham acesso a 

informações reservadas ou privilegiadas, exigindo das 

instituições participantes controles internos que 

assegurem o cumprimento deste procedimento. 

 

- Plano de Continuidade de Negócios: 

 

Assim como ocorre com o tema “Segurança da 

Informação”, a ANBIMA aprofunda as exigências 

relacionadas à continuidade dos negócios em caso de 

contingência, indicando a necessidade de 

formalização dos procedimentos utilizados para a 

análise de potenciais riscos, detalhamento do plano de 

ativação, definição de prazos para implementação e 

equipes responsáveis pela operacionalização dos 

planos. 

 

Dentro da sistemática do Plano de Continuidade de 

Negócios deve constar ainda a Política de Segurança 

Cibernética, formulada de acordo com o Manual 

ANBIMA de Segurança Cibernética, a qual deve 

contar com a identificação dos principais ativos da 

instituição através de metodologia de avaliação e 

supervisão de riscos previamente definida, ações 

visando a sua salvaguarda, plano de respostas a 

incidentes e indicação de responsável pela segurança 

cibernética. 

 

- Política de Contratação de Terceiros: 

 

Procedimentos previamente adotados para seleção, 

análise, aprovação e contratação de prestadores de 

serviços, bem como rotinas a serem realizadas no pós-

contratação, a fim de garantir a supervisão da 

qualidade dos serviços prestados, são objeto de 

regulação pelo Código de Administração de Recursos 

de Terceiros. Para tanto, a ANBIMA propõe a 

elaboração de uma metodologia de supervisão 

baseada em risco capaz de dimensionar a 

complexidade dos controles a serem adotados 

proporcionalmente à criticidade dos riscos 

identificados. 
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De acordo com a proposta da ANBIMA, devem ser 

classificados como de alto risco, de forma automática, 

todas aquelas instituições contratadas que não sejam 

aderentes aos Códigos ANBIMA destinados à 

regulação das atividades desempenhadas. Ao nosso 

ver esta é uma medida inadequada, pois é pautada em 

requisito de “checklist” e não em uma análise 

subjetiva do caso concreto, com viés até mesmo 

pouco democrático, pois parece impor ao mercado a 

associação, quando em regra esta deveria ser um ato 

de livre vontade, pelo reconhecimento ao valor da 

associação. 

 

Ademais, tal disposição parece não fazer sentido, se o 

administrador fiduciário, quando instituição 

participante, está impedido de contratar, para os 

veículos de investimento por ele administrados, 

gestores, custodiantes, escrituradores e controladores 

não aderentes aos Códigos ANBIMA relacionados às 

respectivas atividades, medida esta que também 

poderia ter sido repensada no contexto de revisão do 

Código e o caráter “opcional” que deve ter a 

autorregulação, sob pena, inclusive, de afronta a 

princípios do direito concorrencial. 

 

Sem prejuízo deste debate, importante lembrar que a 

contratação do gestor da carteira do veículo de 

investimento é prerrogativa da assembleia geral de 

cotistas, nos termos da ICVM 555, pelo que a 

autorregulação ao limitar a discricionariedade do 

administrador fiduciário na pré-seleção do prestador 

de serviço para gestão profissional da carteira do 

veículo de investimento por ele administrado, estaria 

ainda limitando o poder de análise e escolha 

outorgado pela CVM aos investidores, os maiores 

interessados nesta contratação e responsáveis finais 

pela escolha. 

 

Na contratação de prestadores de serviço do mesmo 

conglomerado ou grupo financeiro, a ANBIMA 

ressalta o dever fiduciário da instituição contratante 

com relação ao veículo de investimento e seus 

investidores, contudo, exime a instituição da aplicação 

de determinadas diligências necessárias ao processo 

de conhecimento da instituição contratada. 

 

Apesar da possibilidade destas informações estarem 

disponíveis à instituição contratante do mesmo 

conglomerado ou grupo financeiro, entendemos que 

nestes casos o procedimento de diligência e 

supervisão do serviço contratado deve ser igualmente 

formalizado, a fim de garantir a transparência e a 

comutatividade de condições que as disposições do 

Código exigem do processo de contratação de 

terceiros, garantindo o melhor interesse do investidor 

e reforçando o princípio de que determinadas áreas 

em um conglomerado financeiro devem operar com 

barreiras de informação e independência. 

 

Com relação à contratação de prestadores de serviço 

para as carteiras administradas que, de acordo com a 

proposta de texto para o Código de Administração de 

Recursos de Terceiros, passa a ser autorregulada pela 

ANBIMA, são reproduzidas as condições já exigidas 

pela ICVM 558, tendo sido acrescentadas 

informações necessárias aos contratos firmados pelas 

instituições participantes com o objetivo de definir as 

respectivas atividades e responsabilidades. 

Adicionalmente, a ANBIMA deixa clara em sua 

proposta não ser obrigatória a contratação de 

administrador fiduciário para constituição e 

funcionamento das carteiras administradas. 

 

Já para a atividade de gestão profissional de recursos 

de terceiros, a ANBIMA é direta e define que da 

Política de Contratação de Terceiros da gestora deverá 

constar os procedimentos adotados para dar a 

transparência necessária ao investidor sobre eventuais 

recebimentos de serviços adicionais das corretoras 

contratadas, prática conhecida como “soft dólar” no 

mercado. 

 

- Política de Rateio de Ordens: 

 

Para esta Política a ANBIMA preocupou-se em 

definir que os controles para o rateio de ordens devem 

incluir operações realizadas entre contrapartes e 

intermediários financeiros do mesmo conglomerado 

ou grupo financeiro, bem como entre veículos de 

investimento geridos pela mesma instituição. Neste 

sentido, previamente ao envio da ordem, já devem 

estar definidos os veículos que participarão do rateio, 

sendo que qualquer alteração deverá ser formalizada 

juntamente com o seu fundamento. 

 

- Política de Gestão de Riscos: 
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Assim como já fazia para a Política de Gestão do 

Risco de Liquidez, o novo Código de Administração 

de Recursos de Terceiros passa a dispor, 

pormenorizadamente, sobre o conteúdo da Política de 

Gestão de Riscos como um todo. Ou seja, itens como 

governança, fluxo de reporte de troca e informações, 

processo de tomada de decisão, limites de exposição 

(identificação e acompanhamento), testes de estresse, 

tratamento nas situações de desenquadramento e 

relatórios periódicos, são mandatórios. 

 

Diante de todo o exposto e após analisado o conteúdo 

final do Código de Administração de Recursos de 

Terceiros, ou seja, quando de sua efetiva publicação 

pela ANBIMA ao término da audiência pública, 

recomendamos a verificação da necessidade de 

adaptação do conteúdo dos manuais e políticas 

internas, bem como das rotinas e procedimentos ora 

adotados, a fim de garantir o atendimento aos 

dispositivos do novo Código, de modo a mitigar o 

risco de multas ou penalidades em caso de 

fiscalização. 

 

Outra novidade do Código de Administração de 

Recursos de Terceiros foi a consolidação da 

autorregulação da atividade de gestão de patrimônio, 

que antes era tratada em código apartado e de adesão 

facultativa. Para esta atividade destacamos a 

exigência de indicação de um diretor responsável por 

esta área de negócio, sendo a equipe composta por, no 

mínimo, 75% de profissionais certificados pela 

Certificação Profissional ANBIMA para Especialista 

em Investimento (CEA), pela PLANEJAR – 

(Certified Financial Planner CFP®), pelo CFA – 

(Institute Chartered Financial Analyst CFA), ou, 

ainda, pela Certificação de Gestores ANBIMA 

(CGA). 

 

Adicionalmente, a ANBIMA traz diretrizes sobre o 

conteúdo mínimo do contrato a ser firmado com o 

cliente, bem como para o processo de Know Your 

Client e Análise do Perfil do Cliente, que não se 

confundem com os procedimentos de suitability 

exigidos pela Instrução CVM nº 539, em que pese 

possam vir a ser tratados de forma conjunta.As 

informações a serem disponibilizadas ao investidor 

também foram objeto de autorregulação, de modo que 

o gestor de patrimônio deve disponibilizar aos 

investidores, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

após o encerramento de cada semestre do ano civil, o 

valor total da remuneração recebida direta e 

indiretamente pela prestação dos serviços de gestão de 

patrimônio, mantendo evidência deste relatório para o 

caso de solicitação pela ANBIMA. 

 

Por fim, importante notar que foram definidas 

diretrizes específicas para os fundos de investimento 

regulados pela ICVM 555, Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento 

Imobiliário, Fundos de Índice e Carteiras 

Administradas, as quais passarão, cada qual, a compor 

um anexo ao Código de Administração de Recursos 

de Terceiros, sendo de suma importância o seu estudo 

para a identificação das obrigações trazidas pela 

autorregulação para estes tipos de veículos e 

instituições participantes. 

 

A título de conclusão, julgamos relevantes as 

propostas trazidas pela ANBIMA para o Código de 

Administração de Recursos de Terceiros, em especial 

pelo fato de servir como parâmetro para as 

instituições participantes e não participantes, sendo 

certo que para estas últimas devem prevalecer os 

limites definidos pela regulação expedida pela CVM. 

Por outro lado, entendemos que teria sido uma 

decisão mais acertada consolidar no referido Código 

tão somente disposições, diretrizes, procedimentos e 

exigências adicionais ao mínimo legal imposto pela 

CVM, de modo a evitar que se penalize o mercado 

com o gasto de energia de uma dupla fiscalização que 

pode, inclusive, vir a divergir em algumas situações 

concretas. 

 

Foram estes os nossos comentários. Ficamos à 

disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem 

como para auxiliar na adaptação dos procedimentos e 

controles internos necessários para o cumprimento das 

novas disposições trazidas pela ANBIMA, quando do 

início de sua vigência. 
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