
 

 

CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE FUNDOS  

 

 

PARECER DE ORIENTAÇÃO N.º 01, DE 13 DE MARÇO DE 201 3. 

 

Esclarecimentos acerca do art. 29, §3º, inciso V do Código de 

Fundos  

 

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos (“Conselho de Fundos”), no exercício das 

atribuições a ele conferidas pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos 

de Investimento (“Código"), em consulta aos seus membros realizada em 07 de fevereiro de 2013; 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

� o inciso V do §3º do art. 29 do Código estabelece como responsabilidade da Instituição 

Participante Gestora garantir que as operações realizadas pelo Fundo de Investimento 

tenham sempre propósitos econômicos compatíveis com sua política de investimento, 

sobretudo aquelas referentes a empréstimos de títulos e valores mobiliários; 

 

� é legítima e válida a realização de operações de empréstimos de títulos e valores mobiliários 

para os Fundos de Investimento, desde que tais operações sejam permitidas ou não 

vedadas pela política de investimento do respectivo Fundo; e 

 

� a Instituição Participante tem como principal objetivo buscar as melhores condições de 

rentabilidade para a carteira dos Fundos sob sua gestão, em estrita observância ao disposto 



 

no regulamento, devendo adotar cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma 

dispensar à administração de seus próprios negócios, bem como deve evitar práticas que 

possam vir a prejudicar a indústria de Fundos de Investimento; 

 

 

ESCLARECE  que para o cumprimento do disposto no inciso V, do §3º do art. 29 do Código de 

Fundos, especialmente em relação às operações de empréstimo de títulos e valores mobiliários 

durante a ocorrência de eventos corporativos dos emissores, não basta o propósito econômico estar 

fundamentado na rentabilidade da carteira, na permissão legal ou na ausência de vedação para a 

sua realização pelo regulamento do Fundo, devendo tais operações estar baseadas em outros 

elementos objetivos e relevantes, de forma a evidenciar o propósito econômico da operação. 

 

Este Parecer de Orientação entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

São Paulo, 13 de março de 2013. 

 

 

Luciane Ribeiro 

Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos 

 

 

 


