
 

São Paulo, 24 de setembro de 2021. 

 

Ref.: Comunicado de Supervisão – Atualização das Políticas de Certificação  

 

Prezados,  

CONSIDERANDO que: 

 

(i) Em 1º de julho de 2021, passou a vigorar a nova versão do Código ANBIMA de Regulação e 

Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada (“Código de Certificação”), o qual, 

dentre outras questões, passou a prever a Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos 

Estruturados (“CGE”), assim como as atividades elegíveis à tal certificação; 

(ii) Ainda em 1º de julho de 2021, também entraram em vigor as Regras e Procedimentos para 

Definição de Fundos Estruturados nº 08, que estabelecem que para fins do Código de Certificação, 

são considerados estruturados os fundos de índice1, fundos de investimento imobiliário e fundos de 

investimento em direitos creditórios (“Fundos Estruturados”); 

(iii) O artigo 9º, §1º do Código de Certificação estabelece que as instituições participantes devem 

implementar e manter, em documento escrito, regras, procedimentos e controles internos 

(“Política de Certificação”). Dentre os requisitos estabelecidos no art. 9º, §1º, o inciso II menciona 

que as instituições participantes devem informar, na Política de Certificação, os critérios adotados 

para determinar as atividades elegíveis a cada uma das certificações da ANBIMA; 

(iv) Tendo em vista que diversas instituições participantes do Código de Certificação possuem Fundos 

Estruturados sob gestão, é possível que a Política de Certificação tenha de ser atualizada para 

prever a CGE, bem como os profissionais das instituições participantes que sejam elegíveis à essa 

certificação. 

Vimos, pelo presente comunicado, solicitar que as Instituições Participantes atualizem, até 31 de outubro 

de 2021, suas respectivas Políticas de Certificação, de forma a prever a elegibilidade da CGE, caso atuem na 

gestão de Fundos Estruturados. 

 
1 De acordo com o art. 25, §2º do Código de Certificação, a gestão de fundos de índice pode ser feita por profissional 

certificado pela Certificação de Gestores ANBIMA (“CGA”) ou pela CGE, sendo ambas aceitas pela ANBIMA para tal 

atividade.  



 

Na hipótese acima, pedimos que o envio da Política de Certificação atualizada seja feito pelo SSM – Módulo 

de Documentos, conforme artigo 61 do Código de Certificação, que determina que todos os documentos 

escritos exigidos pelo Código devem ser disponibilizados no sistema da ANBIMA no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da alteração.  

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para supervisaodecertificacao@anbima.com.br. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Priscilla Sorrentino 

Gerente de Supervisão de Mercados de Intermediação e Certificação 
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