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Claudio Martins Dias

De: Lucas Andrade de Azevedo [lucas.andrade@focofinanceiro.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 10 de julho de 2019 16:46
Para: AudPublicaSDM0319
Assunto: Redução da TX CVM - semestral

Prezados, 

 

Venho por meio deste, solicitar uma reavaliação da taxa que todos os AAI devem pagar frente à CVM. Pelo 

principio constitucional da Razoabilidade, devemos comparar a profissão de AAI com outras profissões 

existentes no país.  

 

Abaixo detalho valores de anuidades cobradas por diferentes órgãos fiscalizadores: 

 

CREA/MG - pagamento único de R$558,76 

OAB/MG - pagamento único de R$674,10 

CRM/MG - pagamento único de R$727,50  

 

CVM / AAI - 4 parcelas de R$634,63, total de R$2.538,52 

 

Observamos que a profissão de médico, advogado e engenheiro são profissões de nível superior e todas 

possuem uma anuidade semelhante. Enquanto isso a atividade de agente autônomo, profissão de nível 

médio, onde o agente não possui nenhum grau de liberdade próximo aos das profissões acima possui uma 

taxa de fiscalização cerca de 4 vezes maior que as demais profissões.  

 

Sem dúvida alguma se nada for feito, medidas judicias como mandados de segurança devem ser tomados 

para garantir a razoabilidade da cobrança dessa taxa. 

 
Atenciosamente, 
  
Lucas Andrade de Azevedo 
tel: (31) 2342.0535 
cel: (31) 99634.6884 
site: www.focofinanceiro.com.br  

 
Avenida do Contorno, 6594, 7° andar 
CEP:30110-044, Savassi, Belo Horizonte, MG 

Clique com o botão direito do mouse aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Outlook impediu o down load automático dessa imagem da Internet.

 
 
A Foco Financeiro Investimentos – Agente Autônomo de Investimentos Ltda é uma empresa de agentes autônomos de 

investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11. A Foco 
Financeiro Investimentos – Agente Autônomo de Investimentos Ltda atua no mercado financeiro através da XP 
Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes 
Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios 
credenciados a partir de outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/Website_Ancord/index.html > Agentes Autônomos > Consultas) ou através do 
site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja 
pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou 
gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no 
mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito 
específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a 
utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e 
em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de 

posicionamento por parte da Foco Financeiro Investimentos – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. O investimento 
em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos 
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existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e 
dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800-722-
3710. 
 


