
 
De: Pablo Almeida [mailto:almeidapablo7676@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 11 de julho de 2019 12:47 
Para: AudPublicaSDM0319 <AudPublicaSDM0319@cvm.gov.br> 
Assunto: Sugestões e Comentários - Agente Autónomo de Investimentos - Audiência Pública 

 

Prezados bom dia 

 

Gostaria de participar e contribuir com Sugestões e Comentários para a atividade de Agente Autónomo de 

Investimentos. Segue abaixo: 

 

1) todo e qualquer Agente Autónomo de Investimentos tem que ter curso superior nas áreas correlacionadas 

com a atividade como Economia, Administração de Empresas e Direito. 

 

2) Para ser sócio tem que ser certificado por prova efetuada pela CVM e não pela ANCORD (que visa 

somente os interesses das corretoras de valores e demais) com renovação a cada 2 anos. Em hipótese alguma 

haver sócios não Agente Autónomo de Investimentos. 

 

3) Apresentação de Antecedentes Criminais anualmente (âmbito municipal, estado e federal). 

 

4) Apresentação de Certidão de que não responde processos judiciais.anualmente 

 

5) Apresentar situação financeira anualmente (que não haja dividas substanciais). 

 

6) Continuidade nos estudos (reciclagem, pós-graduação) num intervalo de 5 anos com universidades 

especificas ou pela CVM. 

 

7) Transparência na remuneração, estipular Teto Salarial referente a renda fixa (50%) e renda variável 

(50%). 

 

8) Manter exclusividade do Agente Autónomo de Investimentos, já que uma possível pulverização pode 

criar artificios obscuros em busca de remuneração. 

 

9) A sociedade tem que ser entre duas pessoas e não individual (como é hoje). Dessa forma evita-se e 

minimiza a possibilidade de fraudes. 

 

10) Punição exemplar a Agente Autónomo de Investimentos com suspensão (já quando houver reclamações 

de clientes) e proibição para sempre da atividade no caso de fraude comprovada. 

 

Obs.: nos últimos anos muitas fraudes foram constatadas no mercado financeiro entre corretoras de valores e 

Agente Autónomo de Investimentos. 
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Enfim, alguns caso recentes que exigem da CVM uma conduta mais firme e punitiva com esses profissionais 

que vislumbram a possibilidade de ficarem ricos com dinheiro alheio. 

 

Espero poder ajudado. 

 

Pablo. 

 

 


