Códigoo ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
Negociação de Instrumento
os Financeiros

CAPÍTU
ULO I - PRO
OPÓSITO E ABRANG
GÊNCIA
Art.. 1º - O obje
etivo do pre
esente Códig
go de Regul ação e Melh
hores Prática
as (“Código””) é estabelecer parâme
etros
pelo
os quais devem se orie
entar as atividades da
as Instituições Participa
antes abaixo
o definidas, relacionad
das à
negociação dos Instrumenttos Financeirros previstoss no § 1º desste artigo, co
om a finalid
dade de:
I.
II.
III.
IV.

propiciar a transparênc
t
ia no desem
mpenho de tais atividade
es;
promover a padronizaçção de práticcas e processsos;
e e adequad o funcionam
mento; e
promover crredibilidade
manter os mais
m elevado
os padrões é
éticos e consagrar a instiitucionalizaçção de prátiicas equitativas.

§ 1º - Consstitui objeto
o deste Código a negociiação de títu
ulos e valore
es mobiliário
os de renda fixa, bem como
c
e
s e com base
e em deriva
ativos, passív
veis de regist
stro em siste
emas ou câm
maras
a realização de operações estruturadas
ou de liquid
dação de ativos integrrantes do Sistema
S
de Pagamento
os Brasileiro (“Instrume
entos
de registro e/o
Fina
anceiros”).
a
§ 2º - Excetuam-se do § 1º deste artigo:
I.
II.

es realizadass em mercad
do de bolsa; e
as operaçõe
as ofertas públicas dos Instrumento
os Financeiro
os.

Art.. 2° - A obsservância de
este Código
o será obrig atória para as Instituiçções Particip
pantes, assim
m entendida
as as
instiituições filia
adas à ANBIMA - Associiação Brasile
eira das Enttidades dos Mercados F inanceiro e de Capitaiss que
exerrçam quaisq
quer das atividades pre
evistas no § 2º deste arrtigo, bem como as insstituições qu
ue, embora não
asso
ociadas, expressamente aderirem a este Códig
go mediante a assinatu
ura do com petente Terrmo de Ade
esão,
obse
ervados, em
m ambos os casos,
c
os procedimentos descritos no
o art. 4° aba
aixo.
nstituições Participantes
P
s devem ind
dicar, claram
mente, qual ou
o quais da s atividadess listadas no § 2º
§ 1º - As In
destte artigo é ou são por elas exercid
da(s), sendo
o certo que, no caso de
e exercício ssimultâneo de
d mais de uma
atividade, a ind
dicação de que
q
ora se trata
t
deverá
á contempla
ar todas, sem
m possibilid ade de opção por somente
uma
a delas.
e Código abrange a neg
gociação de
e Instrumenttos Financeiros efetuad
da em merca
ado primário ou
§ 2º - Este
secu
undário, porr meio de siistema de comunicação
o telefônico ou eletrônico, através de mesas de
d operaçõe
es de
Instiituições Partticipantes qu
ue sejam inttegrantes do
o Sistema Fin
nanceiro Nacional (“Atiividades”).
§ 3º - A exxpressão mesa de opera
ações abrang
ge as áreas em
e que atue
em profissio
onais compra
ando, vende
endo
e/ou
u intermedia
ando Instrum
mentos Financeiros.
§ 4º - Sempre que este Código se
e referir a O peradores, estão
e
abrangidos todoss os profissio
onais que attuem
com
mprando, vendendo e/o
ou intermed
diando Instrrumentos Financeiros, ainda
a
que n
não fiquem fisicamente na
messa de operaçções.
Art.. 3° - As In
nstituições Participantes
P
s submetida
as à ação re
eguladora e fiscalizado
ora do Consselho Monettário
Nacional, do Ba
anco Centra
al e da Com
missão de Va
alores Mobiliários (“CV
VM”) concorrdam expressamente que o
adequado dese
empenho de
d suas ativ
vidades exc ede o limitte de simp
ples observâância das normas
n
lega
ais e

1

Códigoo ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
Negociação de Instrumento
os Financeiros

regu
ulamentaress que lhes são aplicáv
veis, deven do, dessa forma,
f
submeter-se taambém aos procedime
entos
or este Códiigo.
esta
abelecidos po
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.

CAPÍTU
ULO II - ADESÃO

Art.. 4° - As insstituições nã
ão filiadas que
q
desejare
em aderir a este Código devem paassar, previa
amente, porr 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.
§ 1° - A ad
desão de qu
ue trata o ca
aput deste a
artigo será considerada
c
efetivada aapós manifestação favorrável
da maioria
m
simp
ples dos mem
mbros do Co
onselho de R
Regulação e Melhores Práticas
P
de N
Negociação de Instrume
entos
Fina
anceiros (“Conselho de Regulação e Melhores Práticas”), sendo facultada à instiituição a ce
elebração de
e um
term
mo de adequação (“Terrmo de Ade
equação”) p
para o atend
dimento integral das exxigências mínimas
m
prevvistas
nestte Código ou
u determina
adas pelo Co
onselho de R
Regulação e Melhores Práticas.
§ 2° - O T
Termo de Adequação
A
poderá
p
ser celebrado pela
p
respecttiva instituiçção, a critério exclusivo
o do
Conselho de Re
egulação e Melhores Práticas,
P
no caso da im
mpossibilidad
de sanável d
de atendimento a toda
as as
exig
gências mínimas prevista
as no caput deste artigo
o.
a os fins desste Código, a instituiçã
ão signatária
a de Termo de Adequaação será co
onsiderada como
c
§ 3° - 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.
Art.. 5° - As Instituições Participante
es, ao aderrirem a este Código, devem ado
otar suas diisposições como
c
decllaração de p
princípios qu
ue nortearão
o o exercício
o das ativida
ades prevista
as no § 2º do
o art. 2º destte Código.
Art.. 6° - As Insttituições Parrticipantes devem
d
asseg urar que o presente
p
Código seja taambém obse
ervado por todos
os integrantes do seu conglomerado ou grupo ffinanceiro que
q
estejam autorizado
os no Brasil a desempenhar
qualquer das attividades pre
evistas no § 2º do art. 2
2°. Tal obrig
gação não im
mplica o reco
onhecimentto, por parte
e das
Instiituições Partticipantes, da
d existência
a de qualque
er modalida
ade de assun
nção, solidarriedade ou transferênci
t
ia de
resp
ponsabilidad
de entre esses integranttes. Entreta
anto, todas as referidas entidades estarão suje
eitas às regrras e
prin
ncípios estab
belecidas pello presente Código.
§ 1° - Para
a os fins previstos neste artigo, con
nsidera-se pe
ertencente ao
a mesmo co
onglomerad
do financeiro ou
grup
po financeiiro qualque
er sociedade controlad
da, controla
adora ou sob
s
controlle comum das Instituiições
Partticipantes.
pante não a
associada à ANBIMA qu
ueira cancellar sua adessão ao pressente
§ 2° - Casso a Instituiçção Particip
Código, deverá
á requerê-lo
o por meio de carta di rigida ao presidente
p
do
d Conselho
o de Regula
ação e Melh
hores
dido somentte será defe
erido no caso
o de a Instittuição Particcipante não possuir qua
alquer obrigação
Prátticas. Tal ped
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pendente com a ANBIMA, inclusive oriunda de pro
ocessos cond
duzidos no âmbito
â
de s uas atividad
des de regulação
e me
elhores prátticas.
§ 3° - Na h
hipótese de cancelamen
nto da adesã
ão da Institu
uição Participante, inde pendentemente do mo
otivo,
a In
nstituição Pa
articipante deve
d
comun
nicar o fato
o a seus clie
entes, por meio
m
de corrrespondência com aviso de
rece
ebimento, se
endo que o cancelamento apenas será efetivo
o após a comprovação à ANBIMA do envio de tal
a, sendo ain
corrrespondência
nda reservad
do à ANBIMA
A o direito de
d divulgar o fato em seeus meios de
e comunicaçção.
Art.. 7° - As Insstituições Pa
articipantes deverão pag
gar à ANBIM
MA 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.

CAPÍTULO
C
III - REGR
RAS GERAIS
Art.. 8° - Nas op
perações com
m Instrumen
ntos Finance
eiros, é vedado às Institu
uições Particcipantes deix
xar de honrar as
operações contrratadas.
s
semprre responsáv
veis pelos ne
egócios con cluídos por seus respectivos
Art.. 9° - As Insttituições Participantes serão
Ope
eradores, devendo, aind
da, assegurar a observân
ncia das prátticas negociais dispostass neste Códiigo e nas de
emais
norm
mas aplicáve
eis.
Art.. 10 - As Insstituições Pa
articipantes devem adottar as seguin
ntes práticas de naturezza prudenciial, sem prejjuízo
da observância
o
das demaiis normas le
egais e reg ulamentares que lhes são aplicávveis ou, aind
da, que posssam
conttribuir para a segurança
a das operaçções aqui tra
atadas:
I.

II.

III.

IV.
V.

estabelecim
mento de plano
p
de ccontinuidad
de de negócios, devi damente documentad
d
do e
atualizado, que conte
enha previssões acerca de, no mínimo: (i) aambiente alternativo
a
para
processamento em situações de contingência, com equipamentoss adequado
os e versões de
sistemas idê
ênticas às do
d local de
e processam
mento principal, e quee não esteja
am nas messmas
instalações do local de processame
ento princip
pal; (ii) acessso a dados e informaçõ
ões armazenadas
em locais e instalações diferentes d
do local de processamen
p
nto principall e que perm
mitam a ativvação
m pessoas-chave
e continuidade do processamento de suas atiividades; (iii) plano de contato com
para a ativa
ação do plan
no; e (iv) evid
dências de realização
r
de testes de aativação do plano a cad
da 12
(doze) mese
es;
definição de
d normas de segurrança da informação que garaantam sua integridad
de e
confidencialidade, assim como o seu respecctivo processso de reviisão e mon
nitoramento
o, no
mínimo, a cada
c
12 (doz
ze) meses, ccontempland
do: (i) controle de acessso físico à área
á
da messa de
operações; e (ii) controle de acesso
o aos sistema
as e diretório
os;
manutenção
o de área de crédito independe
ente em relação à áreea de tesouraria (ou área
bancárias), com atribuiições
responsável pela mesa de operaçõ
ões, no caso de institu
uições não b
endo a concessão de liimites numé
éricos e prazos para ass operações que impliq
quem
compreende
assunção de
e posição cre
edora junto a terceiros;
divulgação dos limites de crédito a
aos Operadores envolvidos na neg
gociação, preferencialmente
s
eletrrônico, de m
modo a garantir sua observância no curso das operações;
o
através de sistema
indicação ou
o nomeação
o, na(s) messa(s) de ope
eração(ões), de responssável(eis) pe
ela orientaçção e
controle dass operações;;
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VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

adoção de parâmetros
p
relacionado
os com valorres e taxas das
d operaçõees de captaçção que ven
nham
pela
a ser realiza
adas, fixado
os, preferen cialmente, pela
p
área de tesourariaa (ou área responsável
r
mesa de op
perações, no
o caso de in
nstituições não
n
bancárias) ou mesaa de apreça
amento (priccing)
porventura existente;
o de área de gerenciam
mento de rissco independente em reelação à áre
ea de tesouraria
manutenção
(ou área re
esponsável pela mesa de operaçõ
ões, no caso
o de institu
uições não bancárias), com
atribuições compreendendo a fixa
ação e o aco
ompanhame
ento de limiites de expo
osição a risccos a
que as Instittuições Participantes se submetem;
estabelecim
mento de pollíticas e conttroles que trratem das situações de cconflitos de interesse;
elaboração de normas e procedim
mentos inte
ernos relacio
onados à neegociação de
d Instrume
entos
Financeiros;;
gerenciame
ento contínu
uo do curso das operaçções nos respectivos sisttemas/câmaras, inclusive no
que se refere à liquide
ez intradia; a
aos controle
es internos; e ao cump rimento dos horários-limite
de registro e de liquidação previsto
os nos regulamentos de cada um do
os sistemas/ccâmaras; e
o do registro
o de todo o fluxo da ne
egociação de
e Instrumenttos Financeiiros, inclusivve no
manutenção
que se referre ao registrro e à liquida
ação das op
perações.

Art.. 11 - As Insstituições Pa
articipantes devem atesstar, por me
eio de certificação, trein
namento ou
u declaração
o por
partte do respon
nsável que se
eus Operado
ores:
I.

II.

III.

ttêm conheccimento da
a legislação e regulaçã
ão aplicáve
eis às operaações e aos negócios que
bem como
estiverem realizando,
r
o das normas internas que discip
plinam suas funções e sua
atuação;
m elevados padrões
p
éticcos de condu
uta em toda
as as atividaades por ele
es desenvolvvidas,
mantenham
bem como em suas relações
r
co m clientes e demais participantees do merccado financceiro,
independen
ntemente do
o ambiente e
em que tais atividades sejam
s
desen
nvolvidas; e
mantenham
m conhecime
ento atualiza
ado das mattérias relacio
onadas ao m
mercado fina
anceiro.

Parágrafo
o único - Ass Instituiçõe
es Participan
ntes devem estabelecer regras apliicáveis às hipóteses em que
seuss Operadore
es negociem, para fins pessoais,
p
Insttrumentos Financeiros, contemplan
c
ndo no mínim
mo:
I.
II.
III.
IV.
V.

limites para operações day trade;
os Financeiro
os abrangid os;
Instrumento
prazo mínim
mo de perm
manência na posição;
formalização para comp
pra e venda ; e
e controle.
mecanismoss internos de

Art.. 12 - As Insttituições Parrticipantes devem
d
mantter atualizad
do o cadastrro de seus O
Operadores junto à ANBIMA,
de acordo
a
com Deliberaçã
ão específica
a emitida pe
elo Conselh
ho de Regulação e Mel hores Práticcas, sempre que
soliccitado pela A
Associação.
Parágrafo
o único - As
A Instituiçõe
es Participa ntes devem
m providenciiar para quee seus Operadores ten
nham
ciên
ncia formal d
do conteúdo
o deste Código.
Art.. 13 - As Insttituições Parrticipantes devem
d
utiliz ar:
I.
II.

sistema de gravação e monitora mento em suas mesass de operaçção, com manutenção
m
dos
entes registrros por 5 (cin
corresponde
nco) anos;
sistema elettrônico de registro de operações (boleta ele
etrônica) ou
u registro mecânico
m
(bo
oleta
manual) contendo todos os dadoss necessários à correta identificaçãão da opera
ação contrattada,
4
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III.

inclusive com a indicação da contrraparte e do
o nome do Operador,
O
p
providencian
ndo, ainda, para
que tais reg
gistros sejam
m feitos imed
diatamente após a conttratação doss negócios e das operaçções;
e
c
o formais q
que contemplem o dettalhamento da operaçã
ão, sempre que
meios de comunicação
envolver atiivos ou instrrumentos fin
nanceiros nã
ão padroniza
ados e/ou co
om baixa liq
quidez.

§ 1º - As In
nstituições Participantes
P
s devem info
ormar a seuss Operadore
es a existênccia de sistem
ma de gravaçção.
§ 2º - As In
nstituições Participantes
P
s devem for malizar as condições
c
pa
ara a utilizaçção das grav
vações incluindo
restrição ao a
acesso a número limitado de p
pessoas auttorizadas, bem
b
como a periodiicidade do seu
mon
nitoramento
o.
§ 3º - As gravações são conside
eradas meio
o de prova hábil na in
nstrução de Processos de Regulaçã
ão e
Melhores Práticcas.
§ 4º - O disposto no
o inciso III deste artigo
o não se aplica em situação com
mprovada de
e ocorrência
a de
prob
blemas no siistema teleffônico da me
esa de opera
ações.
§ 5° - As In
nstituições Participante
P
s devem ma
anter, pelo prazo
p
de 5 (cinco)
(
anoss, registro in
nterno conte
endo
info
ormações qu
ue justifique
em a contra
atação de o
operação de
efinitiva com
m título púb
blico federal à taxa situ
uada
acim
ma do limite
e máximo ou
u abaixo do limite míni mo do interrvalo indicattivo da ANB
BIMA, de refferência na data
da operação,
o
pa
ara o respecctivo vencimento negociiado.

CA
APÍTULO IV - REGR
RAS DE NEEGOCIAÇÃ
ÃO NAS MESAS
M
DE OPERAÇÃ
ÃO
Art.. 14 - As Insstituições Pa
articipantes devem asse
egurar-se de que seus Operadores,
O
na realizaçã
ão de opera
ações
aqui tratadas:
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

identifiquem
m-se e com
muniquem-se
e de forma clara e con
ncisa, de so
orte a evitar que as pa
artes
possam inco
orrer em eng
gano;
informem as
a condições do negócio
o, tais como quantidade
e, taxa ou reeferencial, conforme o caso,
c
e prazo ou
o vencime
ento, confo
orme o caso também
m, respeitad
das as peculiaridadess de
funcioname
ento de cada
a mercado;
somente op
perem pelos meios de co
omunicação de suas messas de operaações;
em caráter excepcional, utilizem o
outros meio
os de comun
nicação quee não os pre
evistos no in
nciso
esde que as operações ssejam imediiatamente re
epassadas p
para as mesa
as de operaçções,
anterior, de
para que reflitam noss sistemas i nternos dass Instituiçõe
es Participa ntes, respeiitando assim
m os
limites e outras restriçõ
ões previame
ente estabelecidas;
p
urar a criaçã o de condições artificiais de
evitem a utilização de procediment
tos que possam configu
e demanda e a realiza
ação de qu
uaisquer operações fra udulentas, seja qual for
f
o
oferta e de
ambiente em
m que elas ocorram;
o
e
ajam de aco
ordo com os padrões de
e conduta prrevistos neste Código.

Parágrafo
o único - Sempre que o Opera
ador tiver a intenção de apenass obter info
ormações sobre
erminada sittuação de mercado,
m
sem
m implemen
ntar qualque
er negócio, deverá ele explicitar esssa circunstâ
ância
dete
desd
de logo.
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Art.. 15 - Nas tratativas realizadas porr meio das mesas de operação, os envolvidos (Operadore
es, entre outros)
deve
em atuar de
e acordo com
m as práticas e padrões de negociação geralme
ente aceitoss, inclusive aqueles
a
prevvistos
em Deliberação
o específica emitida
e
pelo
o Conselho d
de Regulaçã
ão e Melhore
es Práticas.
§ 1° - A op
peração será
á considerad
da irretratávvel e irrevogavelmente contratada
c
q
quando as partes
p
chega
arem
m acordo sobre as condições do neg
gócio.
a um
arâmetro te
enha que se
er modificado após a conclusão d
do negócio, será necessária
§ 2º - Casso algum pa
conccordância en
ntre as parte
es, observad
do ainda o p
presente Cód
digo e a legislação vigen
nte.
§ 3° - Caso
o algum parâ
âmetro da negociação
n
n
não esteja de
d acordo co
om as práticcas e padrõe
es de negociação
refe
eridos no cap
put, ele devve ser inform
mado de ma
aneira clara e objetiva, sendo neceessária a con
ncordância entre
e
as partes.
p
diação, a insstituição pro
oponente in
nicial, no mo
omento da negociação
o, e a
§ 4° - Nas operações de intermed
instiituição interrmediária, no
n momento
o de aproxi mação entrre as partes,, devem deiixar explícito
o se a operação
conttempla, ou n
não, quebra
a de lote do ativo negocciado.
§ 5° - Em ccaso de falh
has de qualq
quer naturezza nas operrações que contemplem
c
m quebra de lotes, por parte
p
da Instituição Participante proponente
e de tal queb
bra, esta serrá responsáv
vel por honraar a totalida
ade da operação
conttratada.
Art.. 16 - Nas offertas de títu
ulos de emisssão ou de rresponsabilid
dade do Tesouro Nacion
nal devem ser observadas as
regrras e condiçõ
ões constanttes da legislação e regu
ulação em vig
gor e dos re
espectivos ed
ditais.

Seção I - Sistemaas Eletrôniccos de Neg
gociação
Art.. 17 - As In
nstituições Participante
P
s que atuem
m em sistem
mas eletrônicos de neg
gociação de
evem observvar e
cum
mprir todas a
as normas e procedimen
ntos estabele
ecidos pelos respectivos administrad
dores dos sisstemas.
Art.. 18 - As Instituições Participante
es devem a
assegurar qu
ue as opera
ações por m
meio de sisttema eletrô
ônico
som
mente sejam realizadas por
p Operado
ores provido
os de qualifficação, capa
acitação e co
onhecimenttos necessários à
operacionalizaçção do siste
ema, observ
vando e cu
umprindo to
odas as normas, manu
uais e demais docume
entos
expe
edidos pelo administrad
dor do sistem
ma eletrônicco de negocciação.
Art.. 19 - O sisstema eletrô
ônico de ne
egociação d
deve ser utiilizado de modo
m
adeq uado, de fo
orma a evittar a
ocorrrência de erros operaciionais.

Se
eção II - Prráticas de Intermediaç
I
ção
Art.. 20 - Conssiderar-se-á que a Instituição Part icipante é intermediária quando sua atuação
o for dirigid
da à
apro
oximação de
e partes intteressadas em
e concluir qualquer dos
d negócio
os e/ou operrações abrangidos por este
Código.
e atuar como
o intermediária deverá pautar sua conduta pelos princípio
os do
Art.. 21 - A Instituição Participante que
sigilo sobre a id
dentidade de
d seu comittente e sua estratégia de atuação,, bem como
o da estrita observância
a das
cond
dições que lhe tiverem sido
s
enuncia
adas por seu
u comitente.
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Art.. 22 - As Insstituições Participantes podem
p
presstar serviço de
d call, que compreend
de ofertas de
e compra, ve
enda
ou trocas
t
de sprreads para Instrumentos Financeiro
os, centraliza
adas por insttituições inttermediáriass, com horárrios e
praz
zos predeterrminados.
Art.. 23 - As insttituições inttermediáriass que presta rem o serviçço de call de
evem:
I.
II.
III.

formalizar e divulgar ass regras apli cáveis a tal serviço, atua
alizando-as quando neccessário;
garantir a trransparência
a e tratamen
me entre os participantees do mercado; e
nto equânim
imediatame
ente após a sua
s realizaçã
ão, enviar os
o preços fina
ais do serviçço para a AN
NBIMA.

Seção III - Procedimentos pa
ara Cruzam
mento, Comunicação, Confirmaçã
C
ão e Liquidação das
Operaçõess
Art.. 24 - As Insttituições Parrticipantes devem:
d
I.
II.

garantir que
e as operaçõ
ões sejam la
ançadas nos diversos sistemas/câmaaras após a sua
s contrata
ação;
e
úmulo de ord
dens próxim
mo aos horárrio-limites de registro e de liquidaçção previstoss nos
evitar o acú
regulamenttos de cada um
u dos siste
emas/câmara
as.

Art.. 25 - As Insstituições Pa
articipantes devem
d
provvidenciar para que operrações lança das em siste
emas de reg
gistro
auto
orizados que, por qualq
quer motivo
o, tenham ssido rejeitad
das sejam re
elançadas, im
mediatamen
nte, nas mesmas
cond
dições origin
nais de nego
ociação, salv
vo acordo en
ntre as parte
es.
Parágrafo
o único - O descumprim
mento do diisposto no caput
c
deste artigo equivvale à violaçção do deve
er de
honrar as opera
ações contra
atadas, na fo
orma do art.. 8° deste Có
ódigo.
eve assegura
ar o lançame
ento em sisttema de reg
gistro de op
perações (bo
oleta)
Art.. 26 - A insttituição partticipante de
de toda
t
e qualq
quer operação ou negóccio concluíd
do, garantind
do, ainda, que
q a corresp
pondente boleta tenha sido
verifficada com a contrapartte nas áreas responsáve
eis por essa função.
f
Parágrafo
o único - A instituição participantte deve man
nter pelo menos
m
um O
Operador com poderes para
procceder, se neccessário, a correções
c
em
m operações ou negócio
os que, porve
entura, apreesentem pen
ndências.

CAPÍTULO V - REGRAS DE NEGOCIAÇÃO COM
C
CLIEN
NTES
Art.. 27 - As Insttituições Parrticipantes, no relaciona
amento com
m seus cliente
es, devem:
I.
II.
III.

empregar o cuidado e a diligên
ncia que toda pessoa ativa e pro
oba costum
ma empregar na
administração de seus próprios
p
neg
gócios;
c
sobre
e o investim
mento que pretende
p
rea
alizar, evitan
ndo qualquer prática capaz
orientar o cliente
de induzi-lo
o a erro ou utilizar-se
u
de
e qualquer modalidade
m
de propagaanda falsa ou
u ilusória;
adotar pro
ocedimentoss para asssegurar a transparênccia das caaracterísticass essenciaiss da
negociação;;
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IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

explicitar, previamente
p
e à conclussão da neg
gociação com o clientee, eventuaiis condiçõess ou
restrições, aplicáveis
a
ao
os Instrume
entos Financceiros objetto da negocciação, podendo solicittar a
manifestaçã
ão de conhecimento (“te
ermo de ciê
ência”) pelo cliente;
se abster de
d manifesta
ar opinião que possa denegrir ou prejudica r a imagem
m de Institu
uição
Participante
e ou, ainda,, qualquer o
outro integ
grante do Sistema Finan
nceiro, asso
ociado ou não à
A
ANBIMA;
os sobre os investimenttos entregue
es a outra iinstituição, seja ou não
o ela
evitar pronunciamento
pante, a men
nos que, obrrigada, por razões
r
de orrdem técnica
a ou ética;
uma Instituiição Particip
recusar a inttermediação
o de investim
mentos ilega
ais ou que apresentem iindícios de ilegalidade;
abster-se de
e obter vantagens indevvidas para si ou para outrem;
proteger os interesses dos
d clientes ainda que em
e detrimen
nto dos seus próprios intteresses; e
m bens ou vvalores de clientes somente mediaante expresssa solicitação
o ou
investir ou operar com
o.
autorização

Parágrafo
o único - Sempre
S
observadas as regras prev
vistas neste Código, o Conselho de
d Regulaçã
ão e
Melhores Práticcas deverá emitir
e
delibe
erações espe
ecíficas a re
espeito (i) da
a negociaçãão de deriva
ativos de balcão,
espe
ecialmente n
no que se re
efere à verifficação da ad
dequação do produto ao
a perfil do cliente (suittability); e (iii) da
realização de op
perações privadas com Cédulas
C
de C
Crédito Bancário (“CCBss”).

CA
APÍTULO VI - REGIS
STRO ÚNIC
CO DE NE
EGÓCIOS -(“SISTEM
MA REUNE”)
nico de negócios (“Siste
ema REUNE ”) com o ob
bjetivo de gerar
g
Art.. 28 - Fica iinstituído o sistema de registro ún
maio
or transparê
ência e referência para a formação
o de preço dos
d valores mobiliários
m
d
de renda fix
xa, e de form
ma a
estim
mular sua ne
egociação no
n mercado secundário
s
b
brasileiro.
Parágrafo
o único - O Sistema REUNE perm
mitirá o acessso, de form
ma centralizzada e em curto
c
espaço
o de
tempo, às informações sobre a referência do preço
o negociado
o para os valores mobiliáários de renda fixa.
o registrar as informações no Sisstema REUN
NE sempre que
Art.. 29 - As Instituições Participanttes deverão
inte
ermediarem operações de
d compra e venda deffinitivas de valores
v
mobiliários de reenda fixa para seus clie
entes
ou realizarem
r
ta
ais operaçõe
es para sua carteira
c
pró pria.
Parágrafo
o único - O Sistema REUNE
R
conssiste no reg
gistro eletrônico das in
nformações sobre preço
o ou
refe
erência de preço (taxa), quantidade
e ou volume financeiro aproximado
o, horário daa execução, identificaçã
ão da
nstituição Participante
conttraparte (exxclusivamen
nte quando esta for In
P
), identificaação do tip
po da operação
(intrragrupo ou extragrupo)) e identifica
ação do valo
or mobiliário
o de renda fixa
f
negocia do.
Art.. 30 - A Insttituição Partticipante terrá o prazo m
máximo de 1 (uma) horra, contado da realizaçã
ão da opera
ação,
para
a registrar as informaçõ
ões no Sistem
ma REUNE.
artes de um
ma operação
o forem Insstituições Pa
articipantes, ambas dev
verão efetu
uar o
§ 1º - Quando as pa
registro eletrôn
nico das info
ormações no Sistema RE UNE, nos termos estabe
elecidos nestte Capítulo.
§ 2º - Qu
uando uma
a das parte
es da opera
ação não for
f
Instituição Participaante, apenas a Institu
uição
ações no Sistema REUN E, nos termos estabeleccidos
Partticipante devverá efetuar o registro eletrônico das informa
nestte Capítulo.
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§ 3º - Serrá admitido
o que as In
nstituições P
Participantess autorizem
m prestadorees de serviçços e entidades
adm
ministradorass de mercad
dos organiza
ados de valo
ores mobiliá
ários a envia
ar, em seu n
nome, a infformação pa
ara o
Siste
ema REUNE..
§ 4º - Para fins de observância
a do prazo estabelecid
do no capu
ut, será con
nsiderado co
omo horário
o da
realização da op
peração o momento
m
em
m que houve
e o fechamento da operração entre aas partes.
§ 5º - A co
omprovação
o da realização da ope ração pela Instituição Participante
P
e será feita pela emissão da
eta eletrônicca ou da bo
oleta manua
al, previstas no inciso III do art. 13 deste Códig
go, devendo
o qualquer uma
bole
dela
as conter eviidências de data
d
e hora de sua emisssão.
Art.. 31 - A divu
ulgação das informaçõe
es registrada
as no Sistem
ma REUNE se
erá feita dia riamente pe
ela ANBIMA
A em,
pelo
o menos, 4 ((quatro) intervalos de tempo
t
prede
eterminados ao longo do dia e infformados em
m seus meio
os de
com
municação.
o único - A divulgação conterá as rreferências de
d preços mínimo,
m
méd
dio e máximo de cada ativo,
a
Parágrafo
bem
m como a faixa de volum
me das negociações regiistradas no Sistema
S
REUNE.
Art.. 32 - Apen
nas debêntures serão objeto de registro no Sistema RE
EUNE, salvo
o deliberaçã
ão específica
a do
Conselho de Regulação e Melhores
M
Prá
áticas.
o único - O Conselho de
e Regulação
o e Melhoress Práticas, mediante del iberação esp
pecífica, pod
derá,
Parágrafo
em relação ao SSistema REUNE:
I.
II.
III.

ão objeto de
e registro;
estabelecer outros valores mobiliárrios que serã
o reduzir oss prazos par a o registro das informa
ações; e
aumentar ou
alterar os in
ntervalos de divulgação das informa
ações registrradas.

Art.. 33 - A Dire
etoria da AN
NBIMA poderá instituir ttaxa para registro das in
nformações no Sistema REUNE.
Art.. 34 - O não
o envio, ou o envio com
m atraso, de informaçõe
es para o Sistema REUN E acarretará
á no pagamento
da multa
m
estabe
elecida no in
nciso I, § 1º do art. 55, p
podendo o Conselho
C
de
e Regulação e Melhores Práticas exp
pedir
dire
etrizes específicas regula
ando a cobra
ança da mullta para esse
es casos.

CAPÍTTULO VII - CRITÉRIO
OS DE CÁLLCULO
Art.. 35 - As Insstituições Pa
articipantes devem provvidenciar pa
ara que seus Operadorees respeitem
m os critério
os de
cálculo (expresssão de taxa
as, arredondamentos, datas de liquidação e apropriaçãão de juros) constante
es da
regu
ulamentação
o em vigor baixada pello Banco Ce
entral e pela
a CVM, dos regulamenttos dos siste
emas de reg
gistro
e/ou
u liquidação
o autorizados e de De
eliberação e
específica, emitida
e
pelo
o Conselho de Regulação e Melh
hores
Prátticas.
o único - Se
em prejuízo do disposto
o acima, as Instituições Participantees devem prrovidenciar para
Parágrafo
que seus Operadores obserrvem as pecu
uliaridades ((formas de expressão
e
e critérios)
c
dee cada merca
ado.
ar os critérios de cálculo previstoss em Delibe
eração especcífica
Art.. 36 - A insstituição que optar porr não utiliza
emittida pelo C
Conselho de
e Regulação
o e Melhorres Práticas deve explicitar esta ccondição no momento
o da
negociação.
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CAPÍTULO
O VIII - PR
RESTAÇÃO
O DE INFORMAÇÕESS
Art.. 37 - As In
nstituições Participante
es solicitada
as pela ANB
BIMA a forn
necer preçoss de ativos e instrume
entos
financeiros aqu
ui tratados devem
d
presttar, regularm
mente, tais informaçõe
es à ANBIMA
A, de forma
a a permitir que
esta
a divulgue o maior número possível
p
de informaçõ
ões e estattísticas con
nsistentes sobre
s
negó
ócios,
prop
porcionando
o, em conse
equência, mais
m
transparrência às op
perações rea
alizadas noss mercados abrangidoss por
este
e Código.
ANBIMA não
o divulgará qualquer
q
in formação ou
o estatística
a que permiita a identifficação da fonte
§ 1º - A A
utilizada, excetto nas seguintes situa
ações: quan
ndo autoriz
zada pelas próprias In
nstituições Participante
P
s da
amo
ostra; e quan
ndo tal informação for decorrente
d
d
de Ordem Judicial.
§ 2º - As in
nformações enviadas à ANBIMA pe
elas Instituiçções Participantes, para fins de preccificação, de
evem
refle
etir, de form
ma fidedigna
a, as expectativas desta
as quanto ao
os spreads observados
o
e preços con
nsiderados ju
ustos
para
a negociaçã
ão, de acorrdo, ainda, com a me todologia disposta
d
em
m Deliberaçãão específicca emitida pelo
Conselho de Regulação e Melhores
M
Prá
áticas.

CA
APÍTULO IX
X - ÁREA DE
D SUPER
RVISÃO DEE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUM
MENTOS FINANCEIR
ROS
Art.. 38 - Comp
pete à Área
a de Superviisão de Neg
gociação de Instrumentos Financeirros (“Área de
d Supervisã
ão”),
que será compo
osta por funcionários da
a ANBIMA:
I.

II.

III.
IV.
V.

ar o atend
dimento, pe
elas Instituições Participantes, daas regras estabelecidass no
supervisiona
presente Código, inclu
usive quantto à adequ
uação dos documento
os e condutas relativo
os às
Atividades, inclusive po
A
or meio de supervisão in loco nass Instituiçõess Participan
ntes, 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;;
bservado o disposto neste Códiigo, denúncias de deescumprimento das re
egras
receber, ob
estabelecida
as no prese
ente Código
o formulada
as contra as Instituiçõees Participantes e elab
borar
relatório esp
pecífico sobre o fato;
elaborar re
elatórios so
obre os doccumentos e/ou
e
proced
dimentos aadotados no
o exercício das
A
Atividades;
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
mpanhamen
nto de Neg
gociação dee Instrumen
ntos Finance
eiros
encaminharr à Comissã
(“Comissão de Acompa
anhamento”
”) os relatórios referidos nos incisoss I a III deste
e artigo, para as
providências cabíveis.

§ 1º - Os rrelatórios re
eferidos noss incisos I e II deste artigo devem conter
c
a anáálise da Áre
ea de Supervvisão
o e, se for o caso, as reccomendaçõe
es cabíveis.
sobrre o ocorrido
§ 2º - N
No exercício
o de suas atribuiçõess, a Área de Supervisão poderáá requerer informaçõe
es e
escla
arecimentoss, por escrito
o, às Instituiçções Particip
pantes.
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Art.. 39 - A Área de Supervisão está subordinad a à Comissã
ão de Acom
mpanhamentto, que dev
verá orientá-la e
esta
abelecer as d
diretrizes necessárias à sua
s atuação..

CA
APÍTULO X - COMISSSÃO DE ACOMPAN
A
NHAMENTTO DE NEG
GOCIAÇÃO
O DE INSTTRUMENTO
OS
FI NANCEIRO
OS
Art.. 40 - Compete à Comisssão de Acom
mpanhamen
nto:
I.
II.
III.
IV.

conhecer, analisar e aprrovar os rela
atórios elabo
orados pela Área de Sup
pervisão;
análise, ao Conselho de
d Regulaçãão e Melho
ores Prática
as os
encaminharr, após a respectiva a
relatórios ellaborados pela Área de Supervisão;;
orientar a Área
Á
de Supe
ervisão, inclu
usive fixando-lhe atribu
uições, em to
odos os aspe
ectos necessários
à consecuçã
ão dos objetivos estabel ecidos neste
e Código; e
requerer exxplicações, in
nformações e esclarecim
mentos adicio
onais acercaa da observâ
ância das normas
e princípios determinad
dos neste Có
ódigo.

Art.. 41 - A Com
missão de Acompanham
A
mento será ccomposta por 12 (doze) membros, sendo um presidente
p
e um
vice-presidente,, indicados pelos Comitês de Políttica Monetá
ária, de Pro
odutos de TTesouraria e de Mercad
do, 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.
mandato dos membros da
d Comissão de Acompa
anhamento será de 2 (d
dois) anos, se
endo admitiida a
§ 1º - O m
reco
ondução.
ão de Acom
mpanhamen
nto serão in
nvestidos no
os respectiv
vos cargos pelo
§ 2º - Oss membros da Comissã
pressidente da A
ANBIMA med
diante a assinatura dos competente
es termos de
e posse.
§ 3º - Os m
membros da Comissão de Acompanh
hamento pe
ermanecerão
o nos respecctivos cargoss até a posse
e dos
novos membross.
§ 4º - No ccaso de vacâ
ância, a Dire
etoria da AN
NBIMA nom
meará, de acordo com a indicação da
d Comissão
o dos
mitês referidos no caputt, novo mem
mbro para cu
umprir o resttante do ma
andato.
Com
Art.. 42 - A C
Comissão de Acompan
nhamento rreunir-se-á a cada 2 (dois)
(
mesees em carátter ordináriio e,
extrraordinariam
mente, semp
pre que nece
essário, por cconvocação de seu presidente.
Parágrafo
o único - Ass reuniões da Comissão de Acompa
anhamento serão
s
presid
didas por seu
u presidente
e ou,
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 gerente de supervisã
ão.
anhamento serão instaladas em p
primeira con
nvocação co
om a
Art.. 43 - As rreuniões da Comissão de Acompa
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 Acompanhamento 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 .
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§ 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.
s
tomad
das pelo voto
o da maioria
a dos presen
ntes.
Art.. 44 - As delliberações da Comissão de Acompa nhamento serão
§ 1º - 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.
ão de Acom
mpanhamento poderão
o se declaraar impedido
os de votarr nas
§ 2º - Oss membros da Comissã
a Comissão.
deliberações da
§ 3º - Fica facultado aos
a membros da Comissã
ão de Acom
mpanhamentto, interessaados nos assuntos em pa
auta,
uerer o impe
edimento de
e qualquer dos
d respectivvos membro
os de votar nas
n deliberaações da Com
missão.
requ
§ 4º - A de
eclaração e o requerimento de imp
pedimento de
d que trata
am os §§2º e 3º deste artigo
a
devem
m 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.. 45 - Os me
embros da Comissão
C
de Acompanha
amento não
o receberão qualquer esspécie de remuneração pelo
exerrcício de sua
as atribuiçõe
es.

CA
APÍTULO X
XI - CONSSELHO DE REGULAÇ
ÇÃO E MELHORES PRÁTICAS
P
DE NEGO
OCIAÇÃO DE
D
IN
NSTRUMEENTOS FIN
NANCEIRO
OS
Art.. 46 - Compete ao Consselho de Reg
gulação e M elhores Prátticas:
I.
II.

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

conhecer e analisar os relató
órios que lhe forem encaminh
hados pela Comissão de
A
Acompanha
amento;
instaurar, sempre
s
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;
j
em in
nstância úniica, os proce
essos referidos no inciso
o II deste arttigo, impond
do as
conhecer e julgar,
penalidadess cabíveis;
regular o uso
u
das ma
arcas e outtros símbolo
os relativos à regulaçãão e melho
ores práticas da
atividade de
e negociação de produttos financeirros;
emitir deliberações (“Deliberações”
”);
entação (“Pa
areceres de Orientação”
”);
emitir parecceres de orie
decidir sobre pedidos de dispenssa de qualq
quer proced
dimento e/o
ou exigência
a prevista 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 peela Área de Supervisão;
S
analisar o cu
umprimento
o das exigên
ncias mínima
as previstas no
n Capítulo 1 deste Cód
digo; e
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, sendo de obse
ervância ob
brigatória pelas Instituiições
Partticipantes, e terão como
o objeto a in
nterpretação
o e o esclarecimento dass normas deeste Código.
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§ 2º - Os Pareceres de Orientaçã
ão, assim co
omo as carta
as de recom
mendação, n
não terão effeito vincula
ante,
posssuindo carátter de mera recomendação.
§ 3º - As D
Deliberaçõess e os Parece
eres de Orien
ntação serão
o divulgados através do
os meios de comunicaçã
ão da
ANB
BIMA.
Art.. 47 - O Co
onselho de Regulação e Melhoress Práticas se
erá compostto por 20 (vvinte) membros, sendo
o um
pressidente e um vice-presidente, indiicados na fo
orma previssta nos §§1º e 2º destee 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.

e seus mem
mbros serão
o indicadoss pela Dire
etoria da A
ANBIMA, escolhidos
e
e
entre
6 (seis) de
profissionais que atuem
m no exercíciio das Ativid
dades-objeto
o deste Cód igo;
d seus mem
mbros serão indicados por
p outras instituições
i
12 (doze) de
que exerçam as Atividades
disciplinada
as neste Código escolhid
das pela Dire
etoria da AN
NBIMA; e
o presidentte e o vice-p
presidente d
da Comissão
o de Acomp
panhamento
o serão membros nato
os do
Conselho de
e Regulação
o e Melhoress Práticas, se
em direito a voto.

§ 2º - O prresidente e o vice-presid
dente do Co
onselho de Regulação
R
e Melhores PPráticas serão indicados pela
Dire
etoria da AN
NBIMA.
§ 3º - O mandato dos membros do Conselho de Regulação e Melhores Práticas será de 2 (d
dois) anos, se
endo
adm
mitida a reco
ondução.
§ 4º - Os m
membros do
o Conselho de
d Regulaçã
ão e Melhorres Práticas serão investtidos nos respectivos ca
argos
pelo
o presidente
e da ANBIMA
A mediante a assinatura
a dos compe
etentes term
mos de possee.
§ 5º - Os m
membros do Conselho de Regulação
o e Melhore
es Práticas pe
ermanecerão
o nos respecctivos cargos até
a po
osse dos novvos membros.
§ 6º - No caso de vaccância, será indicado, d e acordo co
om o disposto no § 1º d
deste artigo
o, novo mem
mbro
para
a cumprir o restante do mandato.
Art.. 48 - 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 15
(quinze) dias, sempre qu
ue lhe forr encaminh
hado relató
ório pela Comissão
C
d
de Acompanhamento com
reco
omendação d
de instauraçção de proce
esso.
§ 1º - As reuniões orrdinárias do
o Conselho 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.
§ 3º - Na
a ausência do
d presiden
nte do Con selho 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.
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Art.. 49 - 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
designado para
a a reunião, com a prese
ença de, no m
mínimo, 6 (sseis) de seus membros.

Art.. 50 - As de
eliberações do
d Conselho
o de Regula
ação e Melh
hores Prática
as serão tom
madas pelo voto da maioria
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
ão 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 imp
pedimento de
d que tratam os §§2º e 3º deste arttigo 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
o das regras de suprime
ento 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.
em decorrên
ncia da decllaração ou d
do requerim
mento de impedimento de que trattam os §§2º e 3º
§ 6º - Se, e
destte artigo, nã
ão for atingiido o quórum de 6 (seiss) membros, será convoccada nova reeunião para
a deliberar sobre
a ma
atéria.
Art.. 51 - Os m
membros do
o Conselho de Regulaçção e Melhores Prática
as não receb
berão qualq
quer espécie de
remuneração pe
elo exercício
o de suas atrribuições.

CAPÍTULO XII - IN
NSTAURAÇ
ÇÃO, CON
NDUÇÃO E JULGAM
MENTO DO
OS PROCES
SSOS DE
REGULAÇ
R
ÃO E MELLHORES PRÁTICAS E CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COMP
PROMISSO
O
Art.. 52 - A insttauração, co
ondução e ju
ulgamento d
do processo
o, bem como
o a propostaa e celebraçção de Termo de
Com
mpromisso, sserão disciplinadas pelo Código ANB
BIMA dos Prrocessos de Regulação e Melhores Práticas.
P
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.
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CAPÍTULO
C
XIII - PEN
NALIDADE
ES
Art.. 53 - As In
nstituições Participante
P
es que desc umprirem os
o princípioss e normas estabelecid
dos no pressente
Código estão su
ujeitas à imp
posição das seguintes
s
pe
enalidades:
I.
II.
III.

advertência do Conselho de Regu
ulação e Melhores Práticas, divulg
gada atravé
és dos meio
os de
MA;
comunicação da ANBIM
alor de até 100 (cem) ve
ezes o valor da
d maior me
ensalidade rrecebida pella ANBIMA; e
multa no va
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 revogação do respectivo Term
mo de Adesã
ão ao presente Código,, sendo que a citada deccisão
poderá ser tom
mada pelo Conselho
C
de
e Regulação
o e Melhore
es Práticas, não precisaando ser re
eferendada pela
Asse
embleia Gerral da ANBIM
MA.
Art.. 54 - Na im
mposição das penalidades prevista
as no art. 53,
5 o Conselho de Reg ulação e Melhores
M
Prá
áticas
conssiderará co
omo circunsstância agravante o descumprim
mento de obrigações
o
assumidas no Termo
o de
ulação e Me
Com
mpromisso, ccelebrado na
a forma prev
vista no Cód
digo ANBIMA
A dos Processos de Regu
elhores Prátiicas.
Art.. 55 - Sem prejuízo das demais disposições de
este Capítulo, a Área de
d Supervisãão poderá aplicar
a
multa
as às
Instiituições Parrticipantes que
q
descumprirem qua lquer dos prazos
p
estab
belecidos neeste Código, sendo devvidos
diarriamente R$ 150,00 (cen
nto e cinquenta reais) no
os primeiross 30 (trinta) dias de atraaso.
d
§ 1º - Os seguintes eventos sujeitarão as Inst ituições Partticipantes àss penalidadees previstas no art. 53 deste
Código:
I.
II.

umprimento
o de qualque
er das obrig
gações previsstas neste Có
u período igual
i
atraso no cu
ódigo por um
ou superior a 31 (trinta e um) dias ccorridos; ou
u
vverificação, pela Área de Superv isão, de 3 (três) atrasos no cump
primento de
d qualquerr das
obrigações previstas ne
este Código, num períod
do de 12 (do
oze) meses.

§ 2º - A mu
a no caput será devida iinclusive no atraso de qualquer doss seguintes eventos:
e
ulta prevista
I.
II.
III.

agendamen
nto da superrvisão in loco
o da Área de
e Supervisão
o;
pagamento da Taxa de Manutençã
ão; e
a Área de SSupervisão de Mercado
os às
envio das informações e esclareci mentos soliicitados pela
es, conforme
e previsto no § 2º do artt. 38.
Instituições Participante

§ 3º - Caso
o a Área de Supervisão seja impedi da injustificcadamente de
d realizar a supervisão
o prevista no
o art.
digo, será in
nstaurado o competentte processo, nos termoss do Código
o ANBIMA dos
d Processo
os de
38, I, deste Cód
elhores Práticas.
Regulação e Me
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CAPÍTULO XIV
V - DISPOS
SIÇÕES FINAIS

Art.. 56 - Qualq
quer modificcação das disposições co
ontidas nestte Código co
ompete, excclusivamente
e, à Diretoriia da
ANB
BIMA, ad refferendum da
a sua Assem
mbleia Geral..
Art.. 57 - Os prrazos de que
e tratam os dispositivoss deste Códiigo começam
m a correr a partir do primeiro
p
dia
a útil
após a ciência d
dos interessa
ados e encerrram-se no d
dia do vencim
mento.
Parágrafo
o único - Considera-se
C
e prorrogad o o prazo até o prime
eiro dia útiil se o venccimento cairr 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.
Art.. 58 - 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
em guardar absoluto sigilo sobre in
nformações e documentos a que te
enham conh
hecimento em razão de suas
funçções.
Art.. 59 - 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 ANBIMA
A de Regulaçção e Melho
ores Práticas.
Art.. 60 - 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.. 61 - O pressente Código entra em vigor em 01
1 de fevereirro de 2013.
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