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A Super intendência de 
Relações com o Mercado e 
Intermediários – SMI da CVM 
divulgou, dia 28/09/2012, 
o Ofício-Circular/CVM/SMI 
nº 004/2012, por meio do 
qual informa que a Ancord 
– Associação Nacional das 
Corretoras e Distribuidoras de 
Títulos e Valores Mobiliários, 
Câmbio e Mercador ias – 
foi autorizada a exercer a 
atividade de Credenciadora e 
Autorreguladora dos Agentes 
Autônomos de Investimento, 
nos termos da Instrução CVM nº 497/11.

O presidente da Ancord, Manoel Felix 
Cintra Neto, e o diretor-superintendente, 
José David Martins Júnior, em entrevista 
coletiva à imprensa, no dia 2 de Outubro, 
explicaram como serão feitos os cre-
denciamentos, o programa de educação 
continuada desses profissionais e a fisca-
lização as atividades. 

“A decisão é um marco e possibilitará 
o aumento e desenvolvimento da distri-
buição de títulos e valores mobiliários em 
todas as regiões do País, afirma Manoel 
Felix Cintra Neto, num sistema seguro, 
transparente e bem regulado. A novidade 
é que a certificação não será permanente, 
e os agentes terão que renová-la a cada  
3 anos”. 

Essa renovação dos credenciamentos 
na Ancord a cada três anos atendendo ao 
Programa de Educação Continua da, faz 
com que o nível de qualificação dos Agentes 
Autônomos se eleve. Para o cumprimento 
do Programa de Educação Continuada, o 
Agente Autônomo poderá reunir créditos 
relativos a cursos feitos ou participações 
em seminários durante esses três anos.  
No 1º ano, ele terá de reunir 8 créditos, 
sendo que cada crédito será equivalen-
te a quatro horas de aula ou seminário.  

Ancord passa a credenciar  
Agentes Autônomos de Investimento

No 2º ano, serão necessários mais 12 cré-
ditos; e no 3º ano, 20 créditos, totalizando  
40 créditos, correpondente a 160  
horas/aula em 3 anos. Se o Agente  
Autônomo não completar o total de crédi-
tos necessários, será obrigatória a realiza-
ção de nova prova, para que seu creden-
ciamento/registro não seja cancelado, o 
proibindo de atuar no mercado.

Para José David Martins Júnior, a 
maior qualificação dos profissionais que 
atuam no mercado, o investidor é quem 
mais ganha. Quanto mais você dá cre-
dibilidade ao mercado mais ele se de-
senvolve de maneira sólida. A ideia não 
é crescer a qualquer custo, é crescer de 
forma estruturada e a educação continu-
ada é a ferramenta para estruturar essa 
credibilidade.

Além da educação continuada, os  
Agentes Autônomos de Investimento de-
verão aderir aos novos Códigos de Condu- 
ta Profissional e de Autorregulação da  
Ancord no momento do Credenciamen-
to, a partir de Janeiro/2013, explicou 
David Martins, diretor-superintendente 
da Ancord. As Instituições Contratantes 
deverão atualizar seus cadastros e ade-
rir aos Códigos entre 15 de Outubro e  
30 de Novembro/2012. ¾
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A Ancord também desenvolveu um 
software de Gestão que cobre todas as 
etapas desde a certificação, aos vínculos 
junto às instituições contratantes, 
passando por credenciamento, suspensão 
e cancelamento. Ou seja, toda a atividade 
será administrada através desse software 
de gestão, afirma David Martins. Além 
disso, haverá o canal de reclamações dos 
investidores, que estará disponível no site, 
e a fiscalização da própria corretora na 
qual o agente é registrado. 

“As corretoras deverão fazer relatórios 
periódicos de atuação de seus agentes e 
nos enviarão esse material”, explica Cintra 
Neto. Informa que a ação da Ancord será 
restrita às atividades dos Agentes Autôno-
mos, mas a entidade está em negociações 
com a BM&FBOVESPA para sincronizar 
sua atuação com a da BSM – Bovespa 
Supervisão de Mercados, que hoje recebe 
as reclamações dos investidores também 
contra agentes. “A ideia é que não haja 
sobreposição”, acrescenta.

Aumenta o leque
“A regulamentação dos Agentes Au-

tônomos de Investimento vem em um 
momento oportuno e é muito importante 

É com satisfação que informamos que a  
Ancord recebeu da CVM autorização para atuar 
como Entidade Credenciadora e Autorreguladora 
dos Agentes Autônomos de Investimento – AAI, a 
partir de 1º de Outubro de 2012.

Como é do conhecimento público, desde 2002 
a Associação realiza os Exames de Certificação 
para Agentes Autônomos de Investimento – AAI, 
tendo habilitado mais de 13.000 profissionais em 
todo o País.

Assim, mesmo antes da publicação da Instrução 
CVM nº 497, a Ancord vem se preparando para 
exercer também as atividades de credenciamento 
e supervisão, tendo adotado dentre outras as 
seguintes iniciativas e providências:

Desenvolvimento de um eficiente Soft ware de 
Gestão das atividades e do histórico do AAI, que 
conquistou o prêmio “Relatório Bancário 2011”, 
na Categoria “Gestão de Processos – Inovação”;

Elaboração do “Código de Conduta Profissional 
do AAI” e do “Código de Autorregulação da 
Ancord” que deverão ter a adesão de todos os 
AAI e Instituições contratantes;

Elaboração do PEC – Programa de Educação 
Continuada para o AAI; e

Implantação de estrutura tecnológica, física e 
funcional necessária às novas atribuições.

As Instituições Contratantes deverão efetuar 
seu cadastro no site da Ancord e aderirem 
aos Códigos mencionados, no período de  
15 de Outubro a 30 de Novembro de 2012, com 
o objetivo de permitir a vinculação de seus 
respectivos AAI e/ou Sociedades de AAI.

Já o Agente Autônomo de Investimento, 
deverá acessar o site da Ancord para efetuar 
sua solicitação de Certificado, Credenciamento, 
Cancelamento, Suspensão, Renovação, 
Educação Continuada e Denúncias.

Para maiores esclarecimentos, sobre Cadastro 
de Instituições Contratantes e as solicitações dos 
Agentes Autônomos de Investimento, acessar 
o documento “Como efetuar sua solicitação”, 
no site da Ancord; www.ancord.org.br > agente 
autônomo > “Como efetuar sua solicitação”.

Ressaltamos ainda que desde 01/10/2012 
estão disponíveis no portal da Ancord –  
www.ancord.org.br a íntegra do “Código de 
Conduta Profissional do AAI”; e do “Código de 
Autorregulação da Ancord”, bem como o acesso 
ao Sistema de Gestão.

Comunicado da Ancord

para o mercado”, afirma Cintra Neto. Ele 
lembra que as Corretoras caíram numa 
armadilha nos últimos anos, concentran-
do suas atividades apenas no mercado de 
ações, em grandes clientes e nos grandes 
centros. “Isso levou à crise atual, em que 
as corretoras estão capitalizadas, mas não 
são rentáveis”, disse.

Ele vê os Agentes Autônomos de 
Investimento como o instrumento que 
as corretoras dispõem para crescer em 
regiões onde há espaço para oferta de 
investimentos. Ao mesmo tempo, é 
uma forma das corretoras ampliarem o 
leque de produtos oferecidos, com renda 
fixa, fundos e outras opções para os 
investidores.

Por sua vez, Waldir de Jesus Nobre,  
Superintendente de Relações com o  
Mercado e Intermediários da CVM, afirma 
que os esforços em acompanhar bem de 
perto a atividade desse profissional se 
acen tuam diante do novo cenário de in-
vestimento no País com a queda dos juros. 
“Os prazos passarão a ser de maiores ris-
cos nos investimentos, em busca de me-
lhores retornos. Precisamos nos certificar 
de que os profissionais estarão preparados 
para esse novo ambiente”, disse.

¾
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A integra do Oficio-Circular da CVM, de 
28/09/2012 estabelece: 

 “1 - O Colegiado da Comissão de Valo-
res Mobiliários, em reunião realizada em  
28 de Agosto de 2012, aprovou a Associação 
Nacional das Corretoras e Distribuidoras 
de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e 
Mercadorias – Ancord – como entidade cre-
denciadora de agentes autônomos de inves-
timento com base no artigo 6º da Instrução 
CVM Nº 497, de 3 de Junho de 2011. 

2 - A autorização concedida terá eficácia 
a partir de 1º de Outubro de 2012, data 
a partir da qual os candidatos aprovados 
nos Exames de Certificação para Agentes  
Autônomos de Investimento que não tive-
rem requisitado o seu Certificado deverão 
fazê-lo por meio da página da Ancord, na 
rede mundial de computadores no endere-
ço: http://www.ancord.org.br. 

3 - Aqueles que já possuem o Certifica-
do de aprovação no exame de certificação, 
mas não formalizaram o pedido de creden-
ciamento (autorização) para exercício da 
atividade junto à CVM ou que, mesmo tendo 
formalizado o pedido não tenham enviado a 
declaração de cumprimento dos requisitos 
dispostos nos incisos IV a VI do art. 7º da  
ICVM nº 497/2011, também deverão fazê-lo 
por meio do endereço da Ancord. A docu-
mentação necessária à emissão do certifica-
do, bem como à instrução do pedido, deverá 
ser encaminhada para a sede da Ancord, 
cujo endereço é: Rua Líbero Badaró, 425 –  
8º andar, Centro, São Paulo, CEP 01009-905. 

4 - O procedimento descrito no parágrafo 
anterior se aplica igualmente às pessoas 
jurídicas constituídas na forma prevista no 
Art. 2º da ICVM Nº 497/2011 e a todos que 
queiram solicitar a suspensão ou cancela-
mento de seus credenciamentos. Somente 
os processos que já se encontrem em análi-
se na CVM em 30/09/2012 continuarão a ser 
tratados pela própria Autarquia. 

5 - As pessoas naturais e jurídicas que 
tiverem sido credenciadas por esta Comis-
são deverão aderir ao Código de Conduta 
Profissional dos Agentes Autônomos de In-

vestimento e ao Código de Autorregulação 
adotados pela Ancord conforme cronogra-
ma por ela estabelecido. A não-adesão a 
esses Códigos no prazo previsto implicará o 
cancelamento do registro para exercício da 
atividade de Agente Autônomo de Investi-
mento. Referidos documentos encontram-se 
disponíveis na página da Ancord no endere-
ço: http://www.ancord.org.br. 

6 - As instituições integrantes do sistema 
de distribuição de valores mobiliários que 
contratem os serviços de Agentes Autôno-
mos de Investimento deverão se cadastrar 
e manter atualizados seus dados junto à 
Ancord, por meio do Sistema de Gestão e 
Autorregulação dos Agentes Autônomos de 
Investimentos, para que sejam capazes de 
informar a celebração e a rescisão de con-
trato com aqueles profissionais. 

7 - A adesão ao Código de Conduta Pro-
fissional dos Agentes Autônomos de In-
vestimento e ao Código de Autorregulação 
adotados pela Ancord também deve ser 
formalizada pelas instituições integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliá-
rios que contratem os serviços de agentes 
autônomos de investimento. 

8 - Em razão da autorização concedida à 
Ancord, além de se tornar entidade creden-
ciadora, ela passa também a ser uma enti-
dade encarregada da fiscalização e supervi-
são dos Agentes Autônomos de Investimen-
tos e de seus Contratantes, no que tange ao 
cumprimento das regras estabelecidas nos 
Códigos mencionados no parágrafo anterior, 
o que lhe confere poderes, inclusive, para 
punir eventuais infrações a estas regras. 

9 - A Taxa de Fiscalização dos Mercados 
de Títulos e Valores Mobiliários, instituída 
pela Lei nº 7.940, de 20 de Dezembro de 
1989, continuará a ser exigida dos Agentes 
Autônomos de Investimento e das pessoas 
jurídicas constituídas na forma prevista no 
Art. 2º da ICVM nº 497/2011, tendo em vista 
que o seu fato gerador é o exercício do poder 
de polícia legalmente atribuído à Comissão 
de Valores Mobiliários, o qual tem caráter 
indelegável.”

CVM: autorização para 
credenciamento na Ancord

¾
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O Cadastro de Instituição Contratante de -
verá ser realizado pelo site www.ancord.org.br, 
seguindo o caminho; Agentes Autônomos 
> Cadastro Geral > Ficha Cadastral de Ins-
tituição Financeira.

Os AAI, as Firmas Individuais e as 

“Como efetuar sua solicitação”

¾

Sociedades de AAI já registrados perante 
a CVM, terão até 30 de Junho de 2013 
para aderirem aos Códigos e ao PEC 
– Programa de Educação Continuada, 
pelo site www.ancord.org.br, seguindo 
cronograma abaixo:

Aos profissionais que realizaram o Exa-
me de AAI pela Ancord, mas que não solici-
taram o certificado, deverão fazê-lo pelo site 
www.ancord.org.br, seguindo o caminho; 
Agentes Autônomos > Certificação. 

Já os profissionais que detêm o Cer-
tif icado válido e desejam realizar o  
Credenciamento, deverão fazê-lo pelo site  
www.ancord.org.br, seguindo o caminho; 
Agentes Autônomos > Certificação, onde 
devem refazer a Solicitação de Emissão de 
Certificado para obtenção de Login para 
acesso ao Credenciamento, sem a neces-
sidade de envio dos documentos exigidos. 
O mesmo procedimento deverá ser adotado 
pelos profissionais que solicitaram registro 
junto à CVM, mas que ainda não enviaram a 
documentação necessária.

O Credenciamento passa a ter validade 

de 3 (três) anos a contar da data do seu 
deferimento.

Para efetuar o Cancelamento, o AAI  
deverá acessar o site da Ancord, seguindo  
o caminho; Agentes Autônomos > Login e 
Senha > Cancelamento.

Para efetuar o pedido de Suspensão, 
o AAI deverá acessar o site da Ancord, 
seguindo o caminho; Agentes Autôno-
mos > Login e Senha > Suspensão a Pedi-
do, desde que completados 3 (três) anos  
de Credenciamento ou do último pedido de 
Suspensão.

As Denúncias podem ser realizadas pelo 
site da Ancord, seguindo o caminho; Agen-
tes Autônomos > Fiscalização > Cadastrar 
Denúncia, e o acompanhamento dos resul-
tados pelo caminho; Agentes Autônomos > 
Fiscalização > Consultar Denúncia Apurada.

Editor: Antonio Tofaneto – Programação Visual: J.T.Ribeiro
Coordenação Editorial e Gráfica: Tofapress Communications
Fone: (0xx11) 5585-3550 – E-mail: tofaneto@terra.com.br

 Data de Registro Prazo para Credenciamento e Adesão ao Código de Conduta
 na CVM Profissional do AAI e Código de Autorregulação da ANCORD

  2001 01/01/2013 à 15/01/2013    

 2002 16/01/2013 à 31/01/2013    

 2003 01/02/2013 à 15/02/2013    

 2004 16/02/2013 à 28/02/2013    

 2005 01/03/2013 à 15/03/2013    

 2006 16/03/2013 à 31/03/2013    

 2007 01/04/2013 à 15/04/2013    

 2008 16/04/2013 à 30/04/2013    

 2009 01/05/2013 à 15/05/2013    

 2010 16/05/2013 à 31/05/2013    

 2011 01/06/2013 à 15/06/2013    

 2012 16/06/2013 à 30/06/2013
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A Conta de Liquidação e Compromissada 
Intradia, no STR, foi objeto de recente semi-
nário promovido pela Anbima com a partici-
pação da Ancord. Essa linha de redesconto – 
que não tem custo financeiro – pode ser aces-
sada por corretoras, distribuidoras de valores, 
cooperativas de crédito e outras com Conta 
de Liquidação no STR – Sistema de Trans-
ferência de Reservas. Trata-se de operação 
com compromisso de recompra do papel no 
mesmo dia pelo tomador do recurso, median-
te entrega de garantia de 100%, somente na 
forma de títulos públicos federais.  O objetivo 
é aumentar a competição do sistema financei-
ro e favorecer a fluidez no SPB – Sistema de 
Pagamentos Brasileiro.

Na ocasião do seminário, o diretor de Políti-
ca Monetária do Banco Central, Aldo Mendes, 
disse que a conta de liquidação intradia entre 
instituições financeiras e não-financeiras, que 
está em operação desde o segundo semestre 
de 2011, aumenta a capacidade de operações 
envolvendo ativos entre tais partes. “O re-
desconto intradia é muito importante porque 
propicia às instituições não-bancárias capaci-
dade operativa maior. E isso torna o mercado 
mais líquido e transparente”, afirmou.

“A conta de liquidação traz benefício a 
todos os componentes do sistema financeiro. 
Isso provoca maior eficiência, menor custo e 
preço”, ponderou. Inclusive, o Banco Central 
está estudando a possibilidade de ampliar o 
escopo de ação do redesconto intradia para 
operações overnight. “O STR é como um or-
ganismo vivo que precisa ser aperfeiçoado”, 
disse, referindo-se ao Sistema de Transferên-
cia de Reservas. 

Revela que depois que foi introduzido o 
redesconto intradia o número de operações e 
volume de recursos cresceu 3 vezes; o giro é de 
R$ 1 trilhão, uma cifra significativa. Há um total 
de 30 instituições que operam e já solicitaram 

permissão para operar no redesconto intradia. 
Eduardo Lobo Fonseca, diretor da Corre-

tora Souza Barros, que participou do painel 
“Conta de Liquidação” do seminário, afirma 
que possibilita às Corretoras e Distribuidoras 
melhor relacionamento com o cliente, custo 
melhor, agilidade. Dá independencia e contro-
le, e registro com confiabilidade do BC. 

A Souza Barros atua no STR desde 2010; 
já o intraday foi introduzido há cerca de 3 a 
4 meses, “e melhora gestão do seu caixa”. 
Afirma que o pagamento de conta no sistema 
do BC custa R$ 0,05 centavos. O acesso ao 
SPB pode ser através do STR-Web – bom para 
instituições menores, com pouco movimento 
de transações. Já para instituições com mais 
movimento é melhor o STR completo, via 
RSFN – rede do sistema financeiro nacional. 
Existe um custo fixo para implantação do sis-
tema. “Nós, na Souza Barros, usamos nosso 
software integrado com a Sinacor”.

Alfredo Neves Penteado Moraes, presi-
dente da Intercap e conselheiro da Ancord, 
que participou do painel “Compromissada 
Intradia”, afirma que a Conta de Liquidação 
e Compromissada Intradia, foi uma grande 
vitória para o setor de intermediação. 

“A Conta reserva bancaria do BC é um pro-
duto que dá um grau de autonomia no redes-
conto intraday; traz avanços substanciais e 
importantes. O investimento é pequeno, com 
um custo de manutenção. Mas traz beneficio 
para todas as instituições independentes; dá 
poder de barganha, redução de custo; e per-
mite dar ao cliente uma solução mais com-
pleta – ser contraparte do cliente; não precisa 
recorrer a outras pontas – vendedor, interme-
diario, comprador, intermediário. Destaca a 
agilidade nas movimentações financeiras e a 
mitigação dos riscos de crédito e operacional, 
assim como melhor eficiência de todo o pro-
cesso de liquidação junto a Clearings e clientes.

Corretoras nas operações intradia

A Ancord fará realizar dia 27 de 
Novembro o workshop “Plano Diretor  
Estratégico da Indústria de Intermediação” 
com o objetivo de debater iniciativas ime-
diatas para o fortalecimento do mercado 
de intermediação. A programação será 
definida com base nos temas que estão 
sendo elaborados pelos Comitês Setoriais 

de: Assuntos Estratégicos e Projetos; Back 
Office; Produtos e Operações – Mercados 
de Renda Fixa, Variável, Fundos, Clubes, 
Câmbio; e Educacional – Treinamento e 
Certificações.

O evento será no Hotel Blue Tree Faria 
Lima, localizado na Av. Brig. Faria Lima, 
3989, São Paulo.

Workshop: Plano Diretor Estratégico  
da Indústria de Intermediação
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O CMN – Conselho Monetário Nacio-
nal flexibilizou as regras de emissão de 
LFs – Letras Financeiras para alongar os 
prazos desses papéis e, ao mesmo tempo, 
melhorar as condições de captação de re-
cursos para financiamentos em obras de 
infraestrutura.

A Resolução nº 4.132, de 23/08/2012, 
altera e consolida as normas sobre emis-
são de Letra Financeira por parte das 
instituições financeiras, e entra em vigor a 
partir de 1º de Novembro. Ela está em li-
nha com as medidas adotadas pelo gover-
no federal para incentivar os investimen-
tos privados neste setor, segundo Sérgio  
Odilon, chefe do departamento de Nor-
mas do Banco Central.

Uma delas foi reduzir de R$ 300 mil para 
R$ 150 mil o valor unitário de LFs não-
-subordinadas – aquelas em que não há 
vínculo com o capital do banco. “Um pú-
blico maior poderá comprar esses papéis. 

Uma das mudanças aprovadas permite 
que os bancos de desenvolvimento façam 

este tipo de operação. O BNDES já estava 
autorizado a fazer esse tipo de transação 
bem como os bancos múltiplos, comer-
ciais e a Caixa Econômica Federal. Tam-
bém mudaram as regras para emissão 
de Letras Financeiras com prazo acima 
de quatro anos. Nesses casos, as insti-
tuições financeiras poderão emitir papéis 
com cláusulas de recompra e revenda, 
de forma a permitir que os “investidores 
possam sair dessa aplicação com maior 
facilidade”.

A norma também permite que esse pa-
pel pague rendimentos periódicos a cada 
180 dias. Essa medida visa aumentar o 
prazo médio das letras financeiras que 
atualmente está em 2,3 anos.

Pela nova regulamentação, as letras fi-
nanceiras subordinadas poderão ser emi-
tidas em oferta pública. Essas operações, 
entretanto, devem respeitar o piso de  
R$ 300 mil do valor unitário para papéis 
subordinados – limite mínimo que foi 
mantido pelo CMN.

Letra Financeira, valor menor  
para atrair investidores

Primeira bolsa internacional a mani-
festar interesse em se instalar no Brasil, 
a Bats Global Markets, após quase dois 
anos de estudos, em parceria com a ges-
tora de fundos brasileira Claritas, concluiu 
que o negócio teria custo muito elevado. 

Até o momento, a Bats era a única 
que pretendia lançar uma nova bolsa in-
tegrada no Brasil – a operação envolveria 
negociação, clearing e custódia. Outros 
nomes, como a americana Direct Edge 
ou a brasileira ATG, desejam entrar no 
mercado doméstico oferecendo alterna-
tivas para negociação, mas utilizando 
os serviços de liquidação e custódia da 
BM&FBOVESPA.

Praticamente um ano depois de divul-
garem seus planos para o Brasil, a vida 
mudou tanto para a Bats quanto para a 
Claritas. A bolsa americana, em abril pas-
sado, viu fracassar seu plano de abertura 
de capital por conta de problemas em seu 

software, o que afetou sua credibilidade. 
Um mês antes, em Março, a gestora bra-
sileira ganhou novo controlador – a ame-
ricana Principal Financial Group comprou 
60% de seu capital – e os sócios-fundado-
res da Claritas ficaram com 40% do capital 
e à frente da gestão de recursos.

Sem os esforços da Bats, fica cada vez 
mais improvável o surgimento de con-
corrência para a BM&FBOVESPA antes 
de 2014. Somente naquele ano a bolsa 
brasileira terá concluído o processo de 
integração de suas clearings – e é a partir 
de então que admite avaliar a cessão de 
uso de seus sistemas para concorrentes.

Em Junho passado, durante audiência 
pública organizada pela CVM para discutir 
relatório sobre o mercado nacional pro-
duzido pela consultoria britânica Oxera, a 
Direct Edge sinalizou que poderia esperar 
até 2014. Essa bolsa afirma que continua 
comprometida com o projeto no Brasil.

Bats abandona plano de lançar bolsa no Brasil 
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Na sentença da ação trabalhista “SIMC x 
BM&F 49 Corretoras”, o Juiz Titular de 
Vara do Trabalho, Anísio de Souza Gomes, 
julgou improcedente a ação que o Sindicato 
dos Trabalhadores no Mercado de Capi- 
tais do Estado de São Paulo – SIMC/SP 
ajuizou em face de BM&F – Bolsa de Mer-
cadorias & Futuros (1ª reclamada), e mais 
49 Corretoras.

O Sindicato autor alegou que detêm le-
gitimidade para representar os emprega-
dos das rés, apontadas na petição inicial, 
sustentando que os substituídos trabalha-
ram em ambiente insalubre, quando se 
ativavam em serviços no pregão da Bolsa 
de Mercadorias & Futuros. Pedia em sínte-
se: a condenação das reclamadas nos pe-
didos sob os títulos articulados nos reque-
rimentos formulados nos termos dos fatos 
e fundamentos expostos na petição inicial.

Na sua sentença, entre outras coloca-
ções, diz o Juiz: A preliminar de impos-
sibilidade jurídica do pedido de declara-
ção de ambiente e atividade do operador 
de pregão como insalubre não merece 
prosperar. Ademais, a questão no seu 
contexto confunde-se com o próprio mé-
rito da ação.

Desse modo, por todos os ângulos que 
se examine a questão posta nesta ação 
trabalhista, impõe no caso desta lide o não 
acolhimento do pedido de insalubridade 
em razão do ambiente de trabalho dos 
substituídos no pregão da BM&F – Bolsa 
de Mercadorias & Futuros e, por conse-
guinte, rejeitar os pedidos de declaração 
de que a atividade de operador de pregão 
é insalubre para todos os fins e direitos e 
de redução do tempo de contribuição ao 
INSS, para 25 anos, bem como os plei-
tos vindicados a títulos de pagamento de 
adicional de insalubridade e reflexos, na 
forma vindicada na petição inicial. 

Improcedente a pretensão principal, 
sucumbem os pleitos acessórios, eis que 
seguem a mesma sorte, razão pela qual 
restam também indeferidos o postulado.

Prejudicada, portanto, a apreciação das 
diversas desistências formuladas indivi-
dualmente pelos substituídos na presente 
ação movidos pelo Sindicato autor.

Indefiro o pedido de pagamento de 
honorários advocatícios, uma vez que o 
sindicato autor foi sucumbente no objeto 
relativo aos pedidos articulados nesta 
demanda”.

Corretoras: ação trabalhista  
julgada improcedente 

O Índice de Fundos de Investimento 
Imobiliários (IFIX), que começou a ser ne-
gociado em Setembro na BM&FBOVESPA, 
deve contribuir como termômetro para a 
indústria e atrair novos investidores para 
esse mercado como fundos de pensão, 
afirma Rodrigo Machado, presidente da 
Câmara Consultiva do Mercado Imobiliá-
rio da Bolsa.

O número de investidores cresceu 140% 
desde Janeiro de 2011, somando 47.798, 
sendo 99% pessoas físicas. Só neste ano, 
a quantidade de investidores aumen-
tou 35% até Agosto, com a listagem de  
14 novos fundos.

“O aumento do número de fundos e a 
maior pulverização dessas carteiras têm 

contribuído para aumentar a liquidez desses 
produtos no mercado secundário”, afirma 
Machado. O volume financeiro negociado 
neste ano já ultrapassou em 80% o total 
movimentado no ano passado, somando 
R$ 1,641 bilhão com 141.175 negócios.

A carteira do IFIX será composta de 
44 fundos, que responderam por 99% da 
liquidez e com presença em pelo menos 
60% dos negócios nos últimos 12 meses 
ou no período de listagem. A participa-
ção de cada fundo no índice será pon-
derada pelo valor de mercado total das 
cotas, com limite de 20%. “A criação do 
índice permitirá a criação de novos pro-
dutos como fundos negociados em bolsa  
(Exchange Traded-Funds – ETFs)”.

Fundos Imobiliários crescem 35%  
e ganham novo índice
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O Siscoserv – Sistema Integrado de  
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis 
e Outras Operações que Produzam 
Variações no Patrimônio já entrou em 
vigor. É um sistema informatizado, 
desenvolvido pelo Governo Federal 
como ferramenta para o aprimoramento 
das ações de estímulo, formulação, 
acompanhamento e aferição das políticas 
públicas relacionadas para a orientação 
de estratégias empresariais de comércio 
exterior de serviços e intangíveis. 

A exigência das informações será feita 
a todos os prestadores ou compradores de 
serviços do e para o Exterior. O sistema 
já entrou em vigor parcialmente no dia 
1º de Agosto com 3 capítulos (serviços 
de construção, manutenção, reparação 
e instalação e os serviços postais  e de 
remessa expressa). No dia 1º de Outubro 
tem início a prestação das informações de 
mais 5 importantes capítulos. 

Até Outubro de 2013, os demais servi-
ços definidos pela Nomenclatura Brasileira 
de Serviços – NBS (tecnologia de informa-
ção, hospedagem e serviços financeiros) 
terão sido incorporados ao Siscoserv, o 
que permitirá o detalhamento das esta-
tísticas, a identificação dos setores com 
maior ou menor potencial de inserção 
internacional e a definição de políticas de 
estímulo à exportação de serviços. 

Segundo João Medeiros da Silva Filho, 
diretor da Pionner Corretora de Cambio, o 
novo sistema desenvolvido  pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior e pela Receita Federal, tem 
semelhanças com o Siscomex, que mede 
em tempo real o comércio internacional 
de bens e mercadorias no Brasil e permi-
te a divulgação regular de estatísticas. O 
Siscoserv se assemelha às declarações 

fiscais, uma vez que não é exigida habili-
tação prévia para contratação de serviços 
ou direitos, mas tão somente a declaração 
de que este ocorreu; não tem, no entanto, 
o caráter licenciatório do Siscomex. 

O Siscoserv vai permitir desagregar as 
informações já disponíveis. O registro no 
Siscoserv deve ser feito até 30 dias con-
tados do início do serviço. Para permitir 
a adaptação das empresas, esse prazo 
será de 90 dias até Dezembro de 2013. 
Aplica-se multa de R$ 5.000,00 por mês 
ou fração de atraso, relativamente às pes-
soas jurídicas, no caso de prestação de 
informação fora dos prazos estabelecidos. 

Em 2011, o comércio de serviços com 
o exterior movimentou US$ 114 bilhões 
– sendo 38 bilhões em exportações e 
76 bilhões em importações. O déficit foi 
de US$ 38 bilhões. Com o detalhamento 
desses números, o governo federal espera 
elaborar políticas públicas, como a oferta 
de crédito a juros mais baixos aos empre-
sários, para equilibrar a balança do setor. 

O preenchimento do Siscoserv será 
feito pelo site www.siscoserv.mdic.gov.br. 
Para acessá-lo, são necessárias certi-
ficação digital e procuração eletrônica 
prévia. A certificação deve ser adquirida 
de autoridades certificadoras habilitadas 
pela Receita Federal. Para habilitação de 
representantes legais, é necessária uma 
procuração eletrônica  obtida exclusiva-
mente na Receita Federal.

A Por tar ia  Conjunta RFB/SCS  
nº 1.908, de 19 de Julho/2012, instituiu 
o Siscoserv, e prevê conjuntamente os 
prazos, limites e condições para os re-
gistros instituídos no contexto do MDIC, 
pela Lei nº 12.546/2011 e Portaria MDIC  
nº 113/2012, e no contexto da RFB, pela 
IN RFB 1.277/2012. 

Câmbio, Siscoserv agiliza comércio exterior


