Códigoo ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
Distribuição de Produtos dee Investimento no Vareejo

CAPÍTU
ULO I - PRO
OPÓSITO E ABRANG
GÊNCIA
ulação e Me
elhores Prátticas para A
Atividade de Distribuição de
Art.. 1º - O objjetivo do prresente Código de Regu
Prod
dutos de In
nvestimento
o no Varejo
o (“Código ”) é estabe
elecer, para
a as Institu
uições Participantes ab
baixo
definidas, os pa
arâmetros re
elativos à atividade de Distribuição de Produttos de Invesstimento no
o Varejo, com as
segu
uintes finalid
dades:
I.
II.
III.
IV.
V.

m
elevado
os padrões é
éticos e conssagrar a insttitucionalizaação das prá
áticas equitativas
manter os mais
no mercado
o;
estimular o adequado funcioname
f
nto da atividade de Disstribuição dee Produtos de Investimento
no Varejo;
nsparência no
n relaciona mento com os investido
ores, de aco
ordo com o canal
c
utiliza
ado e
manter tran
as caracteríssticas do pro
oduto;
promover a qualificaçã
ão das inst ituições e de
d seus pro
ofissionais eenvolvidos na
n atividade
e de
Distribuição
o de Produto
os de Investi mento no Varejo;
V
e
ccomprometer-se com a qualidade d
da atuação na
n distribuiçção de produ
utos e serviçços.

§ 1º - Parra fins de aplicação
a
de
este Código
o, entende-sse por ativiidade de D istribuição de Produto
os de
Inve
estimento no
o Varejo o conjunto
c
dass atividades relacionada
as no art. 7º deste Códig
go, quando desempenhadas
por Instituiçõess Participan
ntes classificcadas como
o instituiçõe
es financeiras ou a ellas equipara
adas, sujeittas à
alização do Banco Cen
ntral do Bra
asil, que atu
uem na distribuição de
e ativos fin
nanceiros pa
ara clientes que
fisca
aten
ndam ao disposto no § 2º
2 deste artiigo (“Ativida
ade de Distrribuição de Produtos
P
dee Investimen
nto no Varejo
o”).
plicação desste Código, entende-se como cliente da Instit uição Particcipante a pe
essoa
§ 2º - Parra fins de ap
natu
ural, atendida pelo seg
gmento de varejo ou de varejo alta renda da Instituiçção Particip
pante, confo
orme
definição próprria por ela adotada,
a
e que
q invista o
ou tenha po
otencial para
a investir no
os Produtos de Investimento
suje
eitos à dispossição deste Código
C
(“Inv
vestidor”).
§ 3º - Os Produtos de Investimento sujeitos a este Código
o são:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

ndos de Inve
estimento;
Cotas de fun
T
Títulos Públicos;
A
Ações;
Derivativos;
Certificadoss de Depósitos Bancárioss - CDBs;
Cédula de Crédito
C
Banccário - CCBs;
Debêntures;
Letras de Crrédito Imobiiliário – LCI;
Letras de Crrédito Agrárrio – LCA;
Letras Finan
nceiras;
Letras Hipottecárias; e.
adas.
Operações Compromiss
C
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§ 4º No e
exercício da Atividade de Distribu ição de Pro
odutos de In
nvestimento
o no Varejo
o, as Instituiições
Partticipantes d
deverão, ain
nda, observ
var e cump
prir com ass regras esspecíficas a plicáveis ao
os Produtoss de
Inve
estimento re
egulados pellos demais Códigos
C
ANB
BIMA de Reg
gulação e Melhores Prátticas.
Art.. 2º - A observância do
os princípios e regras de
este Código será obriga
atória para aas Instituições Participantes,
assim
m entendidas as institu
uições filiad
das à Associiação Brasile
eira das Enttidades doss Mercados Financeiro e de
Capitais – ANB
BIMA, bem como as instituições q ue, embora
a não associadas, expreessamente aderirem
a
a este
Código mediantte a assinatu
ura do comp
petente Ter mo de Adessão, sempre observadoss os termos do
d §1º do arrt. 1º
e oss procedimen
ntos previsto
os nos §§ 2ºº a 5º abaixo
o.
§ 1º - As in
nstituições não
n filiadas que desejarrem aderir a este Código
o deverão p
passar, previamente, por um
proccesso de aná
álise de exig
gências obrig
gatórias, a ccargo da Dirretoria da ANBIMA,
A
con
nforme prev
visto no esta
atuto
da Associação
A
e no seu sítio
o na rede mundial de co
omputadore
es.
§ 2º - Para aderir a estte Código, to
odas as instiituições apro
ovadas no processo
p
pre liminar prev
visto no Esta
atuto
da ANBIMA
A
e no § 1º deste
e artigo deve
erão atende
er às exigênccias mínimass previstas n
no Capítulo IV deste Cód
digo,
cuja
a análise com
mpete ao Co
onselho de Regulação
R
e Melhores Práticas.
§ 3º - A ad
desão de que
e trata o § 2º
2 deste arti go será considerada efe
etivada apóss manifestaçção favoráve
el da
maio
oria simpless dos memb
bros do Conselho de Re
egulação e Melhores Prráticas, send
do facultada
a à instituiçção a
cele
ebração de u
um termo de
d adequaçã
ão (“Termo de Adequação”) para o atendimeento integra
al das exigên
ncias
mínimas previsttas no Capítulo IV deste Código.
§ 4º - O Te
dequação po
oderá ser ce
elebrado entre a respecctiva instituiição e a ANBIMA, a crittério
ermo de Ad
onselho de Regulação
R
e Melhores P
Práticas, no caso
c
da imp
possibilidadee imediatam
mente sanáve
el de
exclusivo do Co
aten
ndimento a todas as exigências mín
nimas previsttas no Capíttulo IV deste
e Código.
a os fins desste Código, a instituiçã
ão signatária
a de Termo de Adequaação será co
onsiderada como
c
§ 5º - Para
Instiituição Partiicipante, e a inobservân
ncia dos term
mos e prazo
os acordados no respecttivo Termo de
d Adequaçção a
suje
eitará às pen
nalidades prrevistas nestte Código, a
após processo conduzid
do nos term
mos do Código ANBIMA
A dos
Proccessos de Re
egulação e Melhores
M
Prá
áticas.
§ 6º - Casso a Instituição Particip
pante não a
associada à ANBIMA qu
ueira cancellar sua adessão ao pressente
Código, deverá
á solicitá-lo por meio de
d carta dirrigida ao presidente do Conselho
o de Regulação e Melh
hores
Prátticas. Tal ped
dido somentte será defe
erido no caso
o de a Instittuição Particcipante não possuir qua
alquer obrigação
pendente com a ANBIMA
A, inclusive oriunda d
de processoss conduzido
os no âmb
bito de suas atividades de
regu
ulação.
Art.. 3º - As Insttituições Parrticipantes devem
d
asseg
gurar que o presente
p
Có
ódigo seja taambém obse
ervado por todas
as entidades
e
e áreas integ
grantes de seu conglom
merado ou grupo financeiro que desempenh
hem no Bra
asil a
atividade de Distribuição de
d Produtos de Investim
mento no Varejo. Tal obrigação não
o implica o reconhecime
r
ento,
por parte das Instituições Participante
e ou
es, da existê
ência de qualquer modalidade de assunção, solidariedad
s
tran
nsferência d
de responsabilidade entre esses in
ntegrantes. Entretanto, todas as rreferidas en
ntidades esttarão
suje
eitas às regra
as e princípio
os estabeleccidos pelo prresente Cód
digo.
Parágrafo
o único - Pa
ara os fins previstos
p
nesste artigo, considera-se
c
pertencentte ao mesmo
o conglomerado
ou grupo finan
nceiro qualq
quer socied
dade contro
olada, contro
oladora ou sob contro
ole comum das Instituiições
Partticipantes qu
a operar no
ue estejam autorizadas
a
o Brasil.
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Art.. 4º - As In
nstituições Participante
P
es, ao aderi rem a este Código, de
everão adottá-lo como declaração dos
prin
ncípios que n
nortearão o desempenh
ho da Ativida
ade de Distrribuição de Produtos
P
dee Investimento no Varejo
o.
Art.. 5º - As In
nstituições Participantes
P
s submetida
as à ação re
eguladora e fiscalizado
ora do Consselho Monettário
Nacional, do Ba
anco Centra
al do Brasil e da Comisssão de Valo
ores Mobiliários concord
dam, expresssamente, que o
adequado desempenho da Atividade de
d Distribuiçção de Produtos de Inve
estimento n o Varejo excede o limitte de
simp
ples observâ
ância das normas
n
lega
ais e regul amentares que lhes são aplicáveeis, devendo
o, dessa fo
orma,
subm
meter-se tam
mbém aos procedimentos estabeleccidos por estte Código.
Parágrafo
o único - O presente Có
ódigo não se
e sobrepõe à legislação e regulameentação vige
entes, ainda
a que
venh
ham a ser e
editadas norrmas, após o início de ssua vigência
a, que sejam
m contrárias às disposiçõ
ões ora trazzidas.
Caso
o haja contrradição entrre regras esttabelecidas n
neste Códig
go e normas legais ou reegulamenta
ares, a respectiva
disp
posição deste
e Código de
everá ser dessconsiderada
a, sem preju
uízo das dem
mais regras n
neste contidas.

CA
APÍTULO III - PRINCÍP
PIOS GERA
AIS
Art.. 6º - As In
nstituições Participante
P
s devem ob
bservar os seguintes
s
princípios e regras no desempenho
d
o da
Ativ
vidade de Distribuição de
d Produtos de Investim ento no Varrejo:
I.
II.

III.
IV.

adotar práticas que pro
omovam a trransparência
a na relação com o Inveestidor;
ccumprir tod
das as suas obrigações,
o
d
devendo em
mpregar, no exercício d e sua atividade relacion
nada
no art. 7º deste
d
Código
o, o cuidado
o que toda pessoa prudente e diliigente costu
uma dispenssar à
administração de seus próprio
os negócioss, respondendo por quaisquerr infrações ou
irregularida
ades que ven
nham a ser ccometidas;
efetuar prévvia e criterio
osa análise q
quando conttratar serviço
os de terceirros; e
evitar práticas que possam vir a prejudica
ar o merca
ado de Disstribuição de
d Produtoss de
o.
Investimentto no Varejo

CAPÍTULLO III - ATIIVIDADE DE
D DISTRIBUIÇÃO DE
D PRODU
UTOS DE I NVESTIMENTO NO
VAREJO
Art.. 7º - A Atividade de Disstribuição de Produtos d
de Investime
ento no Varejo compreeenderá:
I.
II.

III.

IV.

a oferta de Produtos de
d Investime
ento a Invesstidor, de fo
orma individ
dual ou cole
etiva, resulta
ando
ou não em aplicação
a
de
e recursos;
a prestação adequada de
d informaçções sobre o Produto de
e Investimen
nto, visando a esclarecer, no
mínimo, os riscos rela
acionados a o investime
ento e deve
endo atend
der a padrõ
ões mínimos de
informaçõess aos Investidores;
o controle e manute
enção de registros in
nternos referentes à compatibiliidade entre
e as
movimentaçções dos reccursos dos cclientes e su
ua capacidad
de financeirra e atividades econôm
micas,
nos termos das normas de proteçção e comba
ate à lavage
em de dinh eiro ou ocu
ultação de bens,
b
direitos e va
alores, quando aplicáve l nos termoss previstos em
e lei; e
o atendime
ento aos re
equisitos da regulação e do Capíttulo VI em relação à adequação dos
investimenttos ao perfil do investido
or (API).
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§ 1º - Qua
ando a distribuição de Produtos
P
de
e Investimen
nto se der pela rede mu
undial de co
omputadore
es, os
sítio
os disponibilizados pelas Instituiçõe
es Participan
ntes devem ter seção, co
om o seguin
nte conteúd
do mínimo sobre
os Produtos
P
de Investimentto:
I.
II.
III.
IV.
V.

público-alvo
o;
cclassificação
o de risco seg
gundo meto
odologia pró
ópria;
ccaracterísticcas do produ
uto;
informaçõess sobre os ca
anais de ate ndimento; e
link
para
o
porttal
de
e
educação
AN
NBIMA
“Como
estir”
Inve
financeira da
(www.como
ortal de edu
oinvestir.com
m.br) e/ou po
ucação finan
nceira da Insstituição Parrticipante.

§ 2º - Na
as agências e dependê
ências das Instituições Participanttes, deve-see manter à disposição dos
inte
eressados:
I.

II.

mpresso, ou passível d e impressão
o, atualizad
do, com o mesmo conteúdo mín
nimo
material im
obrigatório no sítio na rede mund ial de comp
putadores, co
onforme inccisos I, II e III do § 1º, accima;
e
anais de ate ndimento;
informaçõess sobre os ca

CAPÍÍTULO IV - EXIGÊNC
CIAS MÍNIIMAS
Art.. 8º - As In
nstituições Participantes
P
s devem cu mprir as se
eguintes exigências mín
nimas para desempenh
har a
Ativ
vidade de Distribuição de
d Produtos de Investim ento no Varrejo:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Estar habilitada para distribuir
d
Prrodutos de Investimentto nos term
mos da regu
ulamentação
o em
vvigor;
a observaçãão e aplicação das regrras e
Designar prrofissional responsável por assegurar a estrita
normas rela
ativas a estte Código e das polítticas internas de cadaa instituição
o pertinenttes à
A
Atividade de Distribuiçã
ão de Produ
utos de Invesstimento no Varejo;
e atendime
ento dedicados à Atividade de Diistribuição de Produto
os de
Possuir profissionais de
o devidame nte certifica
ados conforme o dispo
osto no Código ANBIMA
A de
Investimentto no Varejo
nuada;
Regulação e Melhores Práticas
P
para
a o Program
ma de Certificcação Contin
Possuir políítica interna
a de capacittação da eq
quipe envolvida na Attividade de Distribuição
o de
Produtos de
e Investimen
nto no Varej o;
Possuir Cód
digo de Ética da Instittuição Participante dissponibilizad o aos seus empregados e
ccolaboradorres envolvidos na Ativid
dade de Distribuição de Produtos dee Investimen
nto no Varejjo;
Possuir políttica de inve
estimentos p
pessoais disp
ponibilizado aos seus em
mpregados e colaborad
dores
envolvidos na
n Atividade
e de Distribu
uição de Pro
odutos de Investimento no Varejo;
Possuir política de se
egurança da
as informaçções, confo
orme os criitérios adottados por cada
instituição, incluindo gerenciamen to de senha
as e acessos a redes, sisttemas, inclu
uindo o cana
al de
relacioname
ento eletrôn
nico com o ccliente, tais como, exem
mplificativam
mente, home banking ou
o email criptog
grafado; e
Manual que
e contenha a metodolo gia que verifique a ade
equação doss investimen
ntos ao perffil do
investidor.

§ 1º - Ass Instituiçõe
es Participantes que d
desempenha
am a ativid
dade de Disstribuição de
d Produtos de
Inve
estimento no
o Varejo devvem instituirr área ou no
omear um profissional para
p
as ativid
dades de compliance, co
om a
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isenção necessá
ária para o cumprimento
c
o do seu de
ever, garantiindo as boass práticas dee mercado e o atendimento
dos requisitos co
onstantes deste Código
o.
§ 2º - As Instituições Participante
P
es deverão rregistrar na ANBIMA, quando de su
ua adesão, correspondê
c
ência
assin
nada pelo p
profissional responsável pela Ativid
dade de Disstribuição de Produtos de Investim
mento no Va
arejo
expllicando e/ou
u evidencian
ndo como a sua instituiçção atende às
à exigências previstas n
nos incisos “I”
“ a “VIII” deste
d
artig
go, assegura
ando a dispo
onibilidade dos docume
entos que atestam
a
o attendimento das exigênccias, assim como
c
as previsões
p
do
o Capítulo VII relativo ao “Deverr de Verificcar a Adequ
uação dos Investimenttos ao Perfiil do
Inve
estidor (API)”.
pante contrrate agente
e(s) autônom
mo(s), autorrizado(s) pe
ela CVM, pa
ara a
§ 3º - Casso a Instituição Particip
distrribuição e m
mediação de
e valores mo
obiliários, se faz necessá
ário incluir em contrato entre as partes a obrigação
ao(ss) agente(s) autônomo(ss) de cumpriir tais tarefa
as em conforrmidade com
m as disposiçções deste Código.
C

CAPÍTULO
O V – DA PUBLICIDA
ADE E DIV
VULGAÇÃ
ÃO DOS PR
RODUTOS DE INVES
STIMENTO
O
Art.. 9º - A divu
ulgação de publicidade
p
pelas Institu
uições Particcipantes dev
ve obedecer às disposiçõ
ões trazidas pela
legisslação e reg
gulamentaçã
ão, pública ou
o privada, vigente aplicável a cad
da produto d
de investime
ento, bem como
c
às diretrizes
d
esp
pecíficas ela
aboradas pe
elo Conselho
o de Regula
ação e Melhores Práticaas, que complementam este
Código.
ando houver, deverão ser
s observad
das as regra
as específica
as de Public idade dispo
ostas nos de
emais
§ 1º - Qua
Códigos de Regulação e Me
elhores Práticas da ANB
BIMA para de
eterminados Produtos d
de Investime
ento.
dos neste C
Capítulo de
estinam-se, exclusivameente, às relações entrre as
§ 2º - Oss conceitos estabelecid
elações resttritas entre
e as Instituiições
Instiituições Parrticipantes e seus clientes, não ssendo apliccável nas re
Partticipantes e sseus funcion
nários, ou en
ntre as próp
prias Instituiçções Particip
pantes.
Art.. 10 - Todo o material publicitário dos Produt os de Investtimento é de responsab
bilidade de quem
q
o divu
ulga,
inclu
usive no que
e se refere à conformidade de tal m
material com
m as normas do presentee Código. Ca
aso a divulgação
seja feita por um prestador de serviço, este deve obter, antes da divulga
ação, aprovaação expresssa da Institu
uição
Partticipante.
Art.. 11 - Os m
materiais publicitários divulgados pelas Instiituições Participantes p
podem ser analisados pela
ANB
BIMA a parttir de denúncias formu
uladas por I nstituições Participante
es, devendo
o tais denún
ncias atende
er ao
disp
posto no Cód
digo ANBIMA dos Proce
essos de Reg ulação e Me
elhores Práticas.

CAP
PÍTULO VII - ENVIO DE INFOR
RMAÇÕES À BASE DE
D DADOSS DA ANBIMA
Art.. 12 - A aderência ao Có
ódigo implicca a necessid
dade de env
vio das informações quee compõem a Base de Dados
abaixo definida
a, segundo Diretrizes
D
esp
pecíficas do Conselho de Regulação
o e Melhoress Práticas.
Parágrafo
o único - A Base de Dados
D
conssiste no con
njunto de in
nformações referentes à atividade
e de
ejo, armazen
nadas de forma estrutu
urada na AN
NBIMA (“Basse de
Distribuição de Produtos de Investimento no Vare
Dad
dos”).
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Art.. 13 - A multa por inobservância
a de prazos estabelecid
da no art. 33
3 se aplicaa ao envio de informa
ações
periódicas da attividade de Distribuição
o de Produto
os de Investimento no Varejo
V
à Basee de Dados.
§ 1º - Cabe ao Consselho de Re
egulação e Melhores Práticas exp
pedir diretrrizes específficas, definindo,
usive, seus p
prazos.
inclu
§ 2º - Cabe à Diretoria da ANBIM
MA fixar o va
a de aplicaçção de multaas por descu
umprimento
o das
alor e forma
disp
posições destte Capítulo.

CAPÍTULO
C
O VII - DEV
VER DE VE
ERIFICAR A ADEQUA
AÇÃO DE PERFIL DO
O INVESTIDOR (API)
Art.. 14 - As In
nstituições Participante
P
s deverão a
adotar proccedimentos formais, esttabelecidos de acordo com
ntos ao perrfil do investtidor
crité
érios próprio
os e controlles, que posssibilitem ve
erificar a ade
equação do
os investimen
de acordo
a
com diretrizes esspecíficas ela
aboradas pe
elo Conselho
o de Regulaçção e Melho
ores Práticas.
o único - As
A Instituiçõ
ões Particip
pantes têm responsabilidade não delegável e integral pela
Parágrafo
apliccação do processo de Adequação
A
de
d Perfil do I nvestidor (A
API).

CAPÍTULLO VIII - SUPERVISÃ
ÃO DE MEERCADOS DA ATIVID
DADE DE DISTRIBU
UIÇÃO DE
PRODUTOS DE IN
NVESTIME
ENTO NO VAREJO
V
Art.. 15 - Comp
pete à Supe
ervisão de Mercados
M
da
a Atividade
e de Distribu
uição de Pro
odutos de Investimento
I
o no
Vare
ejo, composta por funciionários da ANBIMA
A
(“SSupervisão de
d Mercadoss”):
I.

II.

III.
IV.

supervisiona
ar o atend
dimento, pe
elas Instituições Participantes, daas regras estabelecidass no
presente Có
ódigo, inclu
usive quantto à adequ
uação dos documentoss e conduttas relativoss ao
desempenho da Atividade de Disttribuição de Produtos de
d Investimeento no Varrejo, elabora
ando
relatório específico, qu
uando for o caso, especcialmente qu
uando for cconstatado qualquer
q
indício
de violação às disposiçõ
ões do prese
ente Código;;
receber, ob
bservado o disposto no
o Código ANBIMA
A
doss Processos de Regulação e Melh
hores
Práticas, denúncias de descumprim
d
mento das re
egras estabelecidas no p
presente Cód
digo formuladas
ccontra as Instituições Pa
articipantes e elaborar relatório
r
esp
pecífico sobrre o fato;
a de recome
endação às IInstituições Participante
es, quando jjulgar necesssário, na fo
orma
enviar carta
do disposto no Código ANBIMA do
os Processos de Regulaçã
ão e Melhorres Práticas; e
ão de Acom
mpanhamentto da Atividade de Diistribuição de Produto
os de
encaminharr à Comissã
Investimentto no Varejo
o (“Comissão
o de Acomp
panhamento
o”) os relató
órios referido
os nos inciso
os I e
II deste artig
go, para as providências
p
s cabíveis.

§ 1º - Os relatórios referidos
r
no
os incisos I e II deste artigo
a
deverrão conter a análise da
a Supervisão
o de
Merrcados sobre
e o ocorrido e, se for o caso,
c
as reco
omendações cabíveis.
§ 2º - No
o exercício de suas attribuições, a Supervisão de Mercados poderrá requererr informaçõ
ões e
escla
arecimentoss, por escrito
o, e indicado
ores de cum
mprimento das
d exigência
as mínimas d
deste Códig
go às Instituiições
Partticipantes.
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Art.. 16 - A Supervisão de Mercados
M
está subordina
ada à Comisssão de Acompanhamen
nto, que dev
verá orientá
á-la e
esta
abelecer as d
diretrizes necessárias à sua
s atuação..

CA
APÍTULO IX - COMISSSÃO DE ACOMPAN
NHAMENTTO DA AT
TIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS DE IN
NVESTIME
ENTO NO VAREJO
V
Art.. 17 - Compe
ete à Comissão de Acom
mpanhamen
nto:
I.
II.
III.
IV.

atórios elabo
orados pela Supervisão de Mercado
os;
conhecer, analisar e aprrovar os rela
análise, ao Conselho de
d Regulaçãão e Melho
ores Prática
as os
encaminharr, após a respectiva a
relatórios ellaborados pela Supervissão de Mercados;
orientar a Supervisão de Mercad
dos, inclusive fixando-lh
he atribuiçõ
ões, em tod
dos os aspe
ectos
necessários à consecuçã
ão dos objet ivos estabelecidos neste
e Código; e
nformações e esclarecim
mentos adicio
onais acercaa da observâ
ância das normas
requerer explicações, in
dos neste Có
ódigo.
e princípios determinad

Art.. 18 - A Com
missão de Acompanham
A
mento será composta por
p 9 (nove)) membros, sendo um presidente
p
e um
vice-presidente,, indicados pela
p
Comissão de Distriibuição de Produtos
P
de Investimentto no Varejo da ANBIM
MA, e
meados pela Diretoria da
d ANBIMA, entre indivvíduos de ilib
bada reputa
ação e idoneeidade mora
al, com notó
órios
nom
conh
hecimentos sobre as operações regidas pelo prresente Códiigo.
omissão de Acompanha
amento serãão escolhido
os pela Direttoria
§ 1º - O presidente e o vice-presidente da Co
da ANBIMA,
A
entre os memb
bros indicad
dos pelo Com
mitê de Distribuição de Produtos dee Investimen
nto no Varejjo da
ANB
BIMA.
d Comissão de Acompa
anhamento será de 2 (d
dois) anos, se
endo admitiida a
§ 2º - O mandato dos membros da
reco
ondução.
ão de Acom
mpanhamen
nto serão in
nvestidos no
os respectiv
vos cargos pelo
§ 3º - Oss membros da Comissã
pressidente da A
ANBIMA med
diante a assinatura dos competente
es termos de
e posse.
§ 4º - Os m
membros da Comissão de Acompanh
hamento pe
ermanecerão
o nos respecctivos cargoss até a posse
e dos
novos membross.
§ 5º - No caso de vaccância, a Diretoria da A
ANBIMA no
omeará, de acordo com
m a indicação da Comittê de
e Investimen
nto no Varejjo, novo membro para cumprir
c
o reestante do mandato.
m
Distribuição de Produtos de
panhamento
o reunir-se
e-á ordinariamente a cada 3 (três)
(
mese
es e,
Art.. 19 - A Comissão de Acomp
extrraordinariam
mente, semp
pre que neccessário, porr convocação de seu prresidente, o
ou, no prazo
o máximo de
d 15
(quinze) dias, se
empre que lhe
l for enca
aminhado re
elatório pela
a Supervisão
o de Mercad
dos com a re
ecomendaçã
ão de
insta
auração de processo.
o único - Ass reuniões da Comissão de Acompa
anhamento serão
s
presid
didas por seu
u presidente
e ou,
Parágrafo
na ausência
a
de
este, por seu vice-presidente, ou p
por qualque
er outro me
embro indiccado pela Comissão,
C
se
endo
secretariadas pe
elo respectivvo gerente de Supervissão da Ativid
dade de Disstribuição dee Produtos de Investimento
no Varejo.
V
Art.. 20 - As deliberações da Comissão de Acompa nhamento serão
s
tomad
das pelo voto
o da maioria
a dos presen
ntes.
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Art.. 21 - As rreuniões da Comissão de Acompa
anhamento serão instaladas em p
primeira con
nvocação co
om a
pressença de, no
o mínimo, 5 (cinco) de se
eus membro
os.
§ 1º - Não
o atingido o quórum em
m primeira cconvocação, a reunião da
d Comissão
o de Acompa
anhamento será
insta
alada, em ssegunda co
onvocação, 30
3 (trinta) minutos ap
pós o horárrio designad
do para a reunião, co
om a
pressença de, no
o mínimo, 3 (três) de seu
us membros .
§ 2º - Não
o atingido o quórum em
e segunda
a convocaçã
ão, será con
nvocada novva reunião da Comissão
o de
Acompanhamen
nto pelo seu
u presidente
e.
§ 3º - Ocorrendo emp
pate nas deliberações da
a Comissão de Acompanhamento, a matéria será submetiida à
deliberação do Conselho de
e Regulação
o e Melhoress Práticas.
d Comissão
o de Acom
mpanhamentto poderão se declaraar impedido
os de votar nas
Art.. 22 - Os membros da
deliberações da
a Comissão.
§ 1º - Fica facultado aos
a membros da Comissã
ão de Acom
mpanhamentto, interessaados nos assu
untos em pa
auta,
requ
uerer o impe
edimento de
e qualquer dos
d respectivvos membro
os de votar nas
n deliberaações da Com
missão.
§ 2º - A de
eclaração e o requerime
ento de impe
edimento de que tratam
m os §§ 2º e 3º deste artigo deverão
o ser
deviidamente ju
ustificados, cabendo sua
s
apreciaçção ao pre
esidente da Comissão de Acompanhamento. Na
ausê
ência do pre
esidente, esssa atribuição
o caberá ao vvice-preside
ente.
Art.. 23 - Os me
embros da Comissão
C
de Acompanha
amento não
o receberão qualquer esspécie de remuneração pelo
exerrcício de sua
as atribuiçõe
es.

CAPÍTULO
O X - CONSELHO DE
E REGULAÇÃO E ME
ELHORES PRÁTICASS DA ATIV
VIDADE DEE
DISTRIB
BUIÇÃO DE
D PRODUTOS DE IN
NVESTIME
ENTO NO V
VAREJO
Art.. 24 - Compe
ete ao Consselho de Reg
gulação e Me
elhores Prátticas:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

conhecer e analisar os relató
órios que lhe forem encaminh
hados pela Comissão de
A
Acompanha
amento;
instaurar, sempre mottivadamente
e, na forma
a prevista no
n Código ANBIMA do
os Processo
os de
Regulação e Melhores Práticas, oss processos por descum
mprimento d
das disposiçõ
ões do pressente
Código;
cconhecer e julgar,
j
em in
nstância úniica, os proce
essos referidos no inciso
o II deste arttigo, impond
do as
penalidadess cabíveis;
regular o usso das marca
as e outros ssímbolos relativos à Reg
gulação e Meelhores Prátticas da ANB
BIMA
referentes à Atividade de
d Distribuiçção de Produtos de Inve
estimento no
o Varejo;
emitir deliberações (“Deliberações”
”);
entação (“Pa
areceres de Orientação”
”);
emitir parecceres de orie
decidir sobre pedidos de dispenssa de qualq
quer procedimento e/o
ou exigência
a previsto neste
n
Código;
es Participa
antes explicações, informações e esclarecime
entos adicio
onais
requerer àss Instituiçõe
acerca da ob
bservância das
d normas e princípios determinad
dos neste Có
ódigo;
instituir novvos mecanism
mos de supe
ervisão a serrem desempenhados pe la Supervisã
ão de Mercados;
analisar o cu
umprimento
o das exigên
ncias mínima
as previstas no
n Capítulo IV deste Código; e
8
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XI.

aprovar a celebração
c
de
d Termo de
e Adequaçã
ão entre a ANBIMA
A
e aas Instituiçõe
es Participantes,
para implem
mentação do
os requisitoss necessárioss à adesão ao presente C
Código.

§ 1º - Ass Deliberaçõ
ões terão caráter vincu
ulante, send
do de obse
ervância ob
brigatória pelas Instituiições
Partticipantes, e terão como
o objeto a in
nterpretação
o e o esclarecimento dass normas deeste Código.
O
assim com
mo as cartass de recome
endação, nãão terão effeito vincula
ante,
§ 2º - Parreceres de Orientação,
posssuindo carátter de mera recomendação.
§ 3º - As D
Deliberações e os Parece
eres de Orien
ntação serão
o divulgados através do
os meios de comunicaçã
ão da
ANB
BIMA.
Art.. 25 - O Co
onselho de Regulação e Melhoress Práticas se
erá compostto por 12 (d
o um
doze) membros, sendo
pressidente e um
m vice-presidente, indiicados na fo
orma previssta nos §§ 1º
1 e 2º destte artigo e nomeados pela
Dire
etoria da AN
NBIMA, entrre indivíduos de ilibada
a reputação e idoneidad
de moral, co
om notórioss conhecime
entos
sobrre as operaçções regidas pelo presen
nte Código.
§ 1º - Os membros do
d Conselho
o de Regula
ação e Melhores Práticcas serão in
ndicados de acordo com
m os
segu
uintes critérios:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

m
serrão indicados pela Dirretoria da ANBIMA, escolhidos
e
e
entre
4 (quatro) de seus membros
m na área de
e Distribuição de Produttos de Investtimento no Varejo;
profissionais que atuem
ndicados po
or outras instituições esscolhidas pe
ela Diretoria da
6 (seis) de seus membros serão in
A
ANBIMA; e
presidente d
da Comissão
o de Acomp
panhamento
o serão membros nato
os do
o presidentte e o vice-p
Conselho de
e Regulação e Melhoress Práticas, se
em direito a voto.
§ 2º - O prresidente e o vice-pres idente do Conselho
C
de
e Regulação
o e Melhore
es Práticas serão
s
indicados pe
ela Diretoria
a da ANBIMA
A.
§ 3º - O ma
andato dos membros do
ores Práticas será de 2 (dois)
o Conselho de Regulação e Melho
anos, sendo
o admitida a recondução
o.
§ 4º - Os membros do Conselh
ho de Regu
ulação e Melhores Prááticas serão
o investidos nos
respectivos cargos pelo
o presidente
e da ANBIMA mediante
e a assinaturra dos comp
petentes terrmos
de posse.
embros do Conselho
C
de
e Regulação e Melhoress Práticas peermanecerão
o nos respectivos
§ 5º - Os me
ccargos até a posse dos novos
n
memb
bros.
§ 6º - No ca
aso de vacância, será in
ndicado, de acordo com
m o disposto
o no § 1º de
este artigo, novo
n
o mandato.
membro para cumprir o restante do

Art.. 26 - O Co
onselho de Regulação e Melhores Práticas reunir-se-á orrdinariamen
nte a cada 6 (seis) mese
es e,
extrraordinariam
mente, semp
pre que neccessário, porr convocação de seu prresidente, o
ou, no prazo
o máximo de
d 30
(trin
nta) dias, ssempre que
e lhe for encaminhad
do relatório
o pela Com
missão de Acompanha
amento com a
reco
omendação d
de instauraçção de proce
esso.
§ 1º - As reuniões orrdinárias do
o Conselho d
de Regulaçã
ão e Melho
ores Práticass serão conv
vocadas porr seu
pressidente, ou p
pelo seu sub
bstituto, noss termos do presente Có
ódigo.
§ 2º - As reuniões do
o Conselho de Regulaçção e Melho
ores Práticas serão preesididas por seu preside
ente,
send
do secretaria
adas pelo su
uperintendente de Supe
ervisão de Mercados.
M

9

Códigoo ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
Distribuição de Produtos dee Investimento no Vareejo

§ 3º - Na
a ausência do
d presiden
nte do Consselho de Regulação e Melhores Práticas, as reuniões serão
s
pressididas pelo
o seu vice-p
presidente, e, na ausên
ncia deste último, porr qualquer outro mem
mbro presen
nte à
reun
nião, a ser in
ndicado por ordem de id
dade.
Art.. 27 - As reu
uniões do Conselho
C
de Regulação e Melhores Práticas som
mente serão
o instaladas com a presença
de, no mínimo, 8 (oito) de seus
s
membrros.
o único - Nã
ão atingido o quórum de que tratta o caput deste
d
artigo,, a reunião do Conselho de
Parágrafo
Melhores Prá
áticas será instalada,
i
e
em segunda convocação
o, 30 (trintaa) minutos após o horário
Regulação e M
a a reunião, com a prese
ença de, no m
mínimo, 6 (sseis) de seus membros.
designado para
eliberações do
d Conselho
o de Regula
ação e Melh
hores Prática
as serão tom
madas pelo voto
v
da ma
aioria
Art.. 28 - As de
dos presentes, ccabendo o voto
v
de dese
empate, se fo
or o caso, ao
o presidente
e.
§ 1º - O prresidente do
o Conselho de
d Regulaçã o e Melhore
es Práticas não
n terá direeito de voto
o, salvo nos casos
c
d
conforme previsto no
o caput destte artigo. Na
N ausência do presideente, o voto
o de desempate
de desempate,
cabe
erá ao vice-p
presidente, e, na ausência deste últtimo, ao me
embro que o estiver sub
bstituindo nos
n termos deste
d
Código.
membros do
o Conselho de
d Regulaçã o e Melhore
es Práticas poderão
p
se d
declarar imp
pedidos de votar
v
§ 2º - Os m
es do Conselho.
nas deliberaçõe
§ 3º - Fica facultado aos membross do Conselh
ho de Regulação e Melh
hores Práticaas, bem com
mo às Instituiições
nteressadas nos assunttos em pau
uta, requere
er o imped
dimento dee qualquer dos respectivos
Partticipantes in
mem
mbros de votar nas delib
berações do Conselho d
de Regulação
o e Melhore
es Práticas.
eclaração e o requerime
ento de impe
edimento de que tratam
m os §§ 2º e 3º deste artigo deverão
o ser
§ 4º - A de
deviidamente ju
ustificados, cabendo
c
sua
a apreciação
o ao presiden
nte, suprindo-se a sua eeventual aussência de acordo
com
m o disposto neste Códig
go.
o, em razão das regras de suprime nto de ausê
ência determ
minadas nest
ste Código, a Presidênciia da
§ 5º - Caso
reun
nião, à ocassião, esteja a cargo de
e membro a
autodeclarad
do impedido, a decisão
o caberá a um dos de
emais
mem
mbros presentes, a ser escolhido
e
por ordem de idade.
de que trata
em decorrên
ncia da declaração ou d
do requerim
mento de imp
pedimento d
am os §§ 2º e 3º
§ 6º - Se, e
destte artigo, nã
ão for ating
gido o quórum de 4 (qu
uatro) mem
mbros, será convocada n
nova reunião
o para delib
berar
sobrre a matéria
a.
Art.. 29 - Os m
membros do
o Conselho de Regulaçção e Melho
ores Prática
as não receb
berão qualq
quer espécie de
remuneração pe
elo exercício
o de suas atrribuições.

CAPÍTU
ULO XI - IN
NSTAURAÇ
ÇÃO, CON
NDUÇÃO E JULGAMENTO DOSS PROCES
SSOS DE
REGULAÇ
ÇÃO E MELHORES PRÁTICAS
P
E CELEBR
RAÇÃO DE
E TERMO D
DE COMPROMISSO
O
o do processo
o, bem como a propostta e celebraçção de Term
mo de
Art.. 30 - A instauração, condução e o julgamento
Com
mpromisso, sserão disciplinados pelo Código AN BIMA dos Prrocessos de Regulação e Melhores Práticas.
P
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Parágrafo
o único - Na
a hipótese de
d conflito e
entre as normas contida
as neste Cód
digo e as reg
gras prevista
as no
Código ANBIMA
A dos Processsos de Regu
ulação e Me lhores Práticcas, prevalecce o disposto
o no presen
nte Código.

CAPÍTULO
C
XII – PEN
NALIDADE
ES
nstituições Participante
P
es que descu
umprirem os
o princípioss e normas estabelecid
dos no pressente
Art.. 31 - As In
Código estão su
ujeitas à imp
posição das seguintes
s
pe
enalidades:
I.
II.
III.

advertência pública do Conselho d
de Regulação
o e Melhore
es Práticas, d
divulgada attravés dos meios
m
de comunica
ação da ANB
BIMA;
multa no va
alor de até 100 (cem) ve zes o valor da
d maior me
ensalidade rrecebida pela ANBIMA; e
desligamentto da ANBIM
MA, divulgad
do através dos
d meios de
e comunicaçção da ANBIMA.

§ 1º - A im
mposição da
a penalidade de desliga
amento da ANBIMA de
everá ser reeferendada pela Assemb
bleia
al da ANBIM
MA.
Gera
§ 2º - Trattando-se de
e Instituição
o Participantte não associada, a pen
nalidade dee desligamento da ANB
BIMA
será
á substituída
a pela revog
gação do respectivo Te rmo de Ade
esão ao presente Códig
go ANBIMA de Regulaçção e
Melhores Práticcas, sendo que
q
a citada decisão p
poderá ser tomada
t
pelo Conselho
o de Regula
ação e Melh
hores
Prátticas, não precisando ser referendad
da pela Asse
embleia Geral da ANBIM
MA.
Art.. 32 - Na iimposição das
d penalida
ades previsttas no art. 31, o Consselho de Reegulação co
onsiderará como
c
circu
unstância ag
gravante o descumprim
mento de ob
brigações asssumidas no Termo de Compromisso celebrado na
form
ma prevista n
no Código ANBIMA
A
doss Processos d
de Regulação e Melhore
es Práticas.
Art.. 33 - Sem prejuízo das demais disposições de
visão de Meercados da ANBIMA
A
po
oderá
este Capítulo, a Superv
apliccar multa no
o valor de R$
R 150,00 (ce
ento e cinqu
uenta reais) por dia de atraso às In
nstituições Participantess que
desccumprirem o
os prazos esttabelecidos neste Códig
go.
Parágrafo
o único - A multa a que
e se refere e
este artigo é limitada ao
o valor equivvalente a 30
0 (trinta) dia
as de
atra
aso.

CAPÍTULO XIII - DISPOS
SIÇÕES FINAIS
Art.. 34 - Qualq
quer modificcação das diisposições co
ontidas nestte Código co
ompete, excclusivamente
e, à Diretoriia da
ANB
BIMA, ad refferendum da
a sua Assem
mbleia Geral..
Art.. 35 - Os prazos de que
e tratam os dispositivoss deste Códiigo começam
m a correr a partir do primeiro
p
dia
a útil
após a ciência d
do interessad
do e encerra
am-se no dia
a do vencimento.
Parágrafo
o único - Co
onsidera-se prorrogado o prazo até
é o primeiro
o dia útil se o vencimen
nto terminar em
ados bancárrios, sábado
os, domingo
os ou em d
dia em que não houver expedientte na ANBIMA ou este
e for
feria
infe
erior ao norm
mal.
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Art.. 36 - Tod
dos os com
mponentes organizacion
o
nais da AN
NBIMA mencionados n o presente Código, se
ejam
funccionários da
a ANBIMA ou represen
ntantes ind icados pelas Instituiçõe
es Participaantes ou de
emais entida
ades,
deve
erão guarda
ar absoluto sigilo sobre
e informaçõ
ões e docum
mentos a qu
ue tenham cconhecimento em razão de
suass funções.
Art.. 37 - A adesão ao pre
esente Código implicar á a adesão automática
a ao Código
o ANBIMA dos
d Processo
os de
Regulação e M
Melhores Prá
áticas, que dispõe
d
sobre
e a conduçã
ão de proce
essos sancio
onadores pa
ara apuração
o de
desccumprimentto às regras estabelecida
as nos Códig
gos de Regulação e Melhores Práticcas da ANBIM
MA.
Art.. 38 - As Insstituições Pa
articipantes deverão pa
agar à ANBIMA uma tax
xa de manu
utenção periiódica (“Taxxa de
Man
nutenção”), destinada a cobrir oss custos dass atividadess de superv
visão da AN
NBIMA relaccionados a este
Código, competindo à Diretoria da ANBIMA
A
a fiixação da periodicidade
p
e e do valo
or da Taxa de
d Manuten
nção,
podendo este vvalor ser reviisto anualme
ente.
Art.. 39 - O pra
azo para ass Instituições Participan
ntes se adap
ptarem às disposições d
deste Código
o, bem com
mo às
novas exigência
as impostas para adesão
o ao presen
nte Código, será divulga
ado através dos meios de comunicação
da ANBIMA.
A
Art.. 40 - O pressente Código entrará em
m vigor em 01 de fevere
eiro de 2013
3.
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