
 

PARECER DE ORIENTAÇÃO ANBIMA N.º 02-A 

 

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas, no exercício das atribuições a ele conferidas pelo 
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ("o Código"), 
em consulta aos seus membros realizada em 16 de maio de 2011, aprovou reeditar o Parecer de 
Orientação Anbid nº 02, de 14 de fevereiro de 2006, passando o mesmo a ser o Parecer de 
Orientação ANBIMA nº 02-A, com o teor abaixo: 

  

Segundo o Capítulo X do Código, a “gestão de fundos de investimento” (formalmente, a 
administração de carteira) deve ser exercida por gestor autorizado pela CVM para o exercício da 
atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sendo facultada, nos regulamentos 
dos fundos, a previsão de um Conselho Consultivo, Comitê Técnico ou Comitê de Investimentos, no 
formato da regulamentação vigente. 

 

Deve-se ressaltar que a prévia autorização da CVM já era condição indispensável ao desempenho 
da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, de acordo com os próprios termos 
das normas administrativas sobre o tema (ICVMs 306 e 409). Em ambas as normas há preocupação 
especial da autoridade com o aspecto da permissão – concedida por ela mesma – para a prática de 
determinadas atividades no mercado, sendo vedado o seu exercício por quem não seja prévia e 
devidamente habilitado pela CVM. Nesse sentido, valeria então apontar que o Código vem 
exatamente ao encontro da regulamentação sobre a matéria, não configurando inovação ou 
discrepância às normas. 

 

Porém, dada a necessidade de se cotejar o Código com práticas verificadas no mercado, cumpre 
esclarecer que o princípio essencial pretendido pela norma autorregulatoria foi permitir a 
identificação clara do papel do gestor na obtenção dos resultados atingidos pelo fundo, bem como 
da sua responsabilidade pela tomada das decisões de investimento. 

 

Ou seja, a decisão final sobre toda negociação e/ou ordem de compra e venda de títulos, valores 
mobiliários, e/ou quaisquer outros ativos financeiros ou modalidades operacionais permitida pelas 
respectivas políticas de investimento dos fundos deve caber sempre, exclusivamente, ao respectivo 
gestor, com base em seus critérios técnicos, sem prejuízo de eventuais sugestões dos organismos 
colegiados acima referidos, cuja atuação deve se dar, concomitantemente, nos limites permitidos: (i) 
no regulamento, (ii) na política de crédito do gestor, (iii) nas normas vigentes e (iv) no Código. Tais 
princípios visam a assegurar a correta identificação do papel do gestor no desempenho de suas 
atividades.  

 

A interação entre gestor e cotistas, prática tradicional de mercado, possibilita melhorias no processo 
de gestão e controle da carteira, e pode se dar em diversas formas, tais como sugestões ou 
recomendações no “dia a dia” – que podem ou não ser atendidas, sempre a critério do gestor –, 



 

bem como na hipótese de implementação do mecanismo conhecido como “no objection”, de 
consulta e/ou ciência quanto à realização de determinadas operações, visando ao controle de 
limites de enquadramento definidos em regulamentações específicas aplicáveis ao investidor – 
principalmente em questões relacionada a risco de crédito –, cujos maiores exemplos são os 
investimentos das EAPCs e EFPCs. Vale reforçar – mais uma vez – que, mesmo nestas situações, 
sempre se preserva a decisão final do gestor.  

 

Com efeito, dado o estágio atual de evolução do mercado, uma vedação mesmo que parcial da 
comunicação entre cotistas e gestores não seria desejável, nem mesmo realista ou praticável, não 
havendo porque cercear interações de qualquer tipo entre o investidor e o gestor.  

 

Portanto, novamente vale ressaltar que, nas hipóteses acima aventadas, e ainda nas que iremos a 
seguir listar, tais como: (i) o envio de sugestões de organismo colegiado previsto no regulamento do 
fundo; (ii) a atuação de cotista habilitado pela CVM, nos termos da ICVM 306, e textualmente 
registrado como gestor no regulamento, seja de FI exclusivo, ou de FIC exclusivo, mesmo que 
usados como simples “centralizadores” de investimentos; (iii) a interação cotidiana entre gestor e 
cotistas (desde que preservado o poder decisório do gestor); ou (iv) a atuação de consultores de 
investimento contratados e especificamente designados como tais no regulamento do fundo, de 
forma alguma configuram inobservância do Capítulo X. 

 

Logo, a verificação da definição clara do papel do gestor, nos termos das normas da ANBIMA e da 
regulamentação vigente, se expressa na constância do seguinte trinômio: 

 Decisão final de investimento; 

 Observância de seus critérios técnicos, suas políticas de crédito e das políticas de 
investimento dos fundos; 

 Discricionariedade na gestão.  

 

Assim, preservadas tais hipóteses, não haveria como se atribuir conduta indevida ao gestor.  

 

Este Parecer de Orientação entra em vigor na data de sua publicação e revoga o Parecer de 
Orientação n° 2, de 14 de fevereiro de 2006. 
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