
 

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2018 

 

COMUNICADO – OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS - JANEIRO 

 

Prezados Amigos e Clientes, 

 

Servimo-nos da presente para lembrá-los da necessidade de cumprimento das obrigações 

periódicas decorrentes dos normativos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM referentes 

ao mês de janeiro, especialmente a Declaração Negativa ao COAF e o Relatório de 

Conformidade. 

 

Desta forma, lembramos que, em atendimento ao art. 7-A da Instrução CVM nº 301/99, é 

obrigatório que os participantes do mercado sujeitos a essa instrução, à exceção do Diretor de 

Gestão, na pessoa física, e dos agentes autônomos de investimento, realizem a emissão de 

“declaração negativa”, até o último dia útil do mês de janeiro através do SISCOAF, disponível 

no endereço eletrônico: http://www.coaf.fazenda.gov.br/, caso não tenha havido qualquer 

ocorrência no ano civil anterior de transações ou propostas de transações alvo de efetiva 

comunicação ao COAF. 

 

Importante destacar também que, em relação à Declaração Negativa, seu envio deve ser 

realizado apenas uma vez, independentemente do número de registros e autorizações detido 

junto à CVM pela pessoa física ou jurídica sujeita à Instrução CVM nº 301/99. A não 

observância da Instrução CVM nº 301/99 sujeitará o infrator, cumulativamente ou não, às 

sanções de que trata o art. 12 da Lei nº 9.613/98. 

 

Já em linha com o art. 22 da Instrução CVM nº 558, é necessário proceder ao envio do Relatório 

de Conformidade, elaborado pelo Diretor de Compliance e munido de recomendações dos 

Diretores de Gestão e Risco, aos órgãos de administração da sociedade gestora profissional de 

recursos de terceiros devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, até 

o último dia útil do mês de janeiro. Após a sua elaboração, o Relatório de Conformidade ficará 

arquivado na sede da sociedade, disponível para a consulta pela CVM. Aproveitamos para, 

nesse sentido, ratificar a importância do arquivamento das evidências documentais que 

respaldam as informações prestadas através do Relatório de Conformidade, possibilitando a sua 

verificação pelo órgão regulador, se for o caso. 

 

Atenciosamente, 

 

BENZECRY & PITTA ADVOCACIA ESPECIALIZADA 

Leandro Salztrager Benzecry  Andrea Lustosa Pitta 

http://www.coaf.fazenda.gov.br/

