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CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE FIP/FIEE 

 

DELIBERAÇÃO Nº 05 

 

O Conselho de Regulação e Melhores Práticas de FIP/FIEE, no exercício das atribuições a ele 

conferidas pelo Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e 

FIEE (“Código”), em reunião realizada em 16 de fevereiro de 2017; 

 

Considerando: 

A abrangência do Código, conforme determinado em seu artigo 2º, das instituições que 

desempenhem as atividades de administração, gestão ou distribuição de FIP/FIEE. 

 

Delibera que: 

 

a. serão estabelecidos procedimentos para a manutenção da adesão ao Código nos casos de 

instituições que não possuem fundos de investimento em participação sob administração, 

gestão ou distribuição; 

b. as instituições em situação pré-operacional quando da concessão da adesão pela ANBIMA, 

terão o prazo máximo, contado da data da aprovação, de 24 (vinte e quatro) meses para 

iniciar suas atividades e ter, ao menos, um fundo de investimento em participação sob 

administração, gestão ou distribuição. Caso isso não ocorra dentro deste prazo, as 

instituições estarão sujeitas a perda automática da adesão concedida, devendo a instituição, 
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quando da iminência de início de quaisquer das atividades escopo do Código acima 

elencadas, passar por um novo procedimento na ANBIMA objetivando a obtenção de nova 

adesão ao Código; 

c. as instituições que iniciarem suas atividades (administração, gestão ou distribuição) dentro 

do prazo referido, deverão encaminhar no prazo máximo de 10 (dez) dias do início da 

captação ou da transferência do fundo, declaração ratificando as informações apresentadas 

no pedido de adesão (business plan), ou caso estas tenham se alterado, informar 

detalhadamente as mudanças ocorridas, encaminhando os eventuais documentos que 

corroborem com as informações; 

d. as instituições que deixarem de ter fundos de investimento em participação sob 

administração, gestão ou distribuição em período igual ou superior a 24 (vinte e quatro) 

meses, também estarão sujeitas a perda automática da adesão; 

e. quaisquer pedidos de exceção aos procedimentos acima estipulados deverão ser 

formalizados por meio de submissão à Área de Supervisão da ANBIMA que procederá com a 

devida análise. 

 

A aplicação dos procedimentos supracitados entrará em vigor a partir da data de publicação desta 

Deliberação. 

 

São Paulo, 31 de agosto de 2017. 

 

 

Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho 

Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de FIP/FIEE 


