
 
Me

Ao

As
en

1 –

  

A 
est
da
o f
aju
iní

  

O 
en
sis
fid
sis
mi
An

  

Aq
CV
“m
ex

emorando n

o Colegiado

ssunto: Inst
ntrada em v

– Introduçã

Associação
ta Autarqui

a data de en
funcioname
uste no pra
ício da vigê

citado ofíc
ntendimento
stemas com
duciária, dis
stemas nece
il horas. Es
nbima acerc

quela Assoc
VM nº 555
momento da
tensão das m

nº 7/2015-C

o 

trução CVM
vigor e aum

ão 

o Brasileira 
a o Ofício-D
ntrada em 
ento e a div
azo para ad
ência da inst

io elenca u
o da situação
mputacionai
stribuição e 
essários, sen
ste memora
ca das dificu

ciação reco
, de 2014 (

a divulgação
modificaçõe

CVM/SDM 

M nº 555, d
mento do pr

das Entida
DIR – 013/
vigor da in
vulgação de
daptação d
trução. 

um conjunto
o a mensura
s apresenta
gestão. O o

ndo que nos
ando aprese
uldades env

nhece que, 
(aproximad
o do texto d
es que viria

de 17 de dez
razo para a

ades dos Me
2015, de 14

nstrução em 
e informaçõ
dos fundos d

o de justific
ação do orç
ados pelas 
orçamento m
s maiores ad
enta no item
volvidas. 

embora co
damente seis
da nova no

am a ser imp

zembro de 
adaptação d

ercados Fin
4 de maio d
epígrafe, q

ões dos fun
de investim

cativas para 
amento de h

instituiçõe
médio citado
dministrado
m 2 um re

oncordasse c
s meses, de

orma foi po
plementada

2014 - Soli
dos fundos 

nanceiro e d
de 2015 (An
que dispõe s
ndos de inv

mento que es

os pedidos
horas de ati
es que rea
o é de 33 m

ores fiduciár
esumo das 

com o praz
e acordo co

ossível mens
s”. 

Rio de Jane

icitação de 
já em func

de Capitais 
nexo 1), soli
obre a cons
estimento, 
stejam em f

s encaminha
ividades rel

alizam ativi
mil horas par

rios este núm
principais c

zo de entrad
om o art. 1
surar a com

eiro, 09 de j

alteração d
cionamento

– Anbima 
icitando: (i)
stituição, a a
e (ii) um c

funcioname

ados, sendo
lacionadas à
idades de 
ra a adaptaç
mero chega
causas apre

da em vigo
57), somen

mplexidade 

unho de 20

do prazo de
o. 

encaminhou
) o adiamen
administraç

corresponde
nto na data

o chave par
à alteração d
administraç

ção de todos
a a alcançar 
esentadas p

r da Instruç
nte a partir 
envolvida e

 

15. 

 

   

e 

   

u a 
nto 

ção, 
ente 
a de 

a o 
dos 
ção 
s os 

50 
pela 

ção 
do 

e a 



  

Em
qu
rel
co
(iii
art
no
ao

  

De
en

  

  

A 

  

2 –

 

2.1
12

m particular
ualificado e 
levante, na 
nceito de “
i) implemen
t. 151 da in

ovas aplicaç
s novos req

essa forma,
ntrada em vi

tabela com 

– Principai

1 – Investid
28) 

r, a edição
introduziu 
medida em

“investidor 
ntar uma reg
nstrução, q

ções no futu
quisitos de q

 a Anbima
igor da instr

“a) Altera
outubro d
fundos já 
seja, encer

  

b) Manute
prorrogaç
novos qua
apresentad

o cronogra

is justificati

dores Qual

o simultânea
o conceito 

m que as pl
qualificado
gra de trans

que possibil
uro em fund
qualificação

a propõe a 
rução sem q

ação da data
de 2015, pre

em funcion
rrando em 3

enção da d
ção do praz
anto para 
do na tabel

ma propost

ivas aprese

lificados e P

a da Instru
de investid
ataformas d
”; (ii) inclu
sição nos fu
lita a inves
dos em que
o. 

adoção de 
que os sistem

a de entrad
evendo, ain

namento con
30 de junho

data de ent
zo para imp

fundos já 
a ...”. 

o é apresen

entadas pel

Profissiona

ução CVM 
dor profissio
das instituiç
uir um novo
undos já em 
stidores atu
 já são coti

uma das s
mas informá

da em vigor 
nda, o praz
ntado a par
o de 2016; o

trada em v
plementaçã

em funcio

ntada no ane

la Anbima

ais – implem

nº 554, qu
onal, gerou 
ções devem
o tipo de in
funcionam
almente cla
istas, mesm

eguintes alt
áticos esteja

da ICVM55
zo de 273 d
rtir da entra
ou 

vigor da IC
o de obriga
onamento, 

exo ao Ofíci

mentação d

ue alterou 
uma deman

m: (i) implem
nvestidor - 
ento, em ate
assificados 

mo que porv

ternativas p
am preparad

55 de 1º de 
dias corrido
ada em vigo

CVM555 - 1
ações espec
de modo 

io-DIR – 01

das regras d

o conceito 
nda sistêmic
mentar a m
investidor p
endimento a
como qual

ventura não 

para mitiga
dos: 

julho de 20
os para a a
or da refer

1º de julho
cíficas tanto
a seguir o

13/2015. 

de transiçã

de investid
ca de taman

modificação 
profissional
ao disposto
lificados fa
atendam m

r os riscos 

015 para 1º
adaptação d
ida norma, 

o de 2015 
o para fund
o cronogra

ão (arts. 12

 

dor 
nho 
no 

l; e 
 no 

azer 
mais 

da 

º de 
dos 
ou 

- e 
dos 

ama 

4 e 



  

Os
fun
hip
nu

  

  

  

Es
ad
ins
qu

  

Ad
ex

  

As
eq

s arts. 124 
ndos destin
póteses que

uma dessas c

ssa prerrog
dministrador
stituições j

ualificados (

dicionalmen
xemplo, as p

ssim, como 
uivocadas p

e 128 da In
nados excl
e esses inves
categorias. 

“A
fun
req
em

....

“A
fun
req
em

....

  

gativa gera
res fiduciár
á que, par
(ou profissio

nte, a alteraç
pessoas natu

ressalta a A
podem ocor

nstrução CV
usivamente
stidores não

rt. 124.  É 
ndos para 
quisitos pre

m concordân

..................

rt. 128.  É 
ndos para 
quisitos pre

m concordân

..................

a a necess
rios e gesto
ra fins de 
onais). 

ção do conc
urais que ten

Anbima, “ca
rrer: (i) imp

VM nº 555
e investidor
o mais atend

É permitida 
investidore
vistos em n

ncia com os 

...” (grifo n

É permitida 
investidore
vistos em n

ncia com os 

....” (grifo n

sidade de 
ores porqu
aplicação e

ceito de qua
nham sido a

aso as adap
pedir que u

5, de 2014, 
res qualific
dam as nov

a permanê
es qualifica
orma espec
critérios de

osso) 

a permanê
es profission
orma espec
critérios de

nosso) 

ajustes co
uanto tais c
em outros 

alificado per
aprovadas em

ptações não
um cotista q

tratam da 
cados ou p

vas exigênci

ência e a r
ados, de co
cífica, desde
e admissão 

ência e a r
nais, de co

cífica, desde
e admissão 

omplexos 
cotistas serã

fundos, nã

rmite novas
m exames d

o sejam real
que se enqu

permanênc
profissionai
ias requerid

realização 
otistas que 
e que tais co
anteriorme

realização 
otistas que 
e que tais co
anteriorme

nos sistem
ão objeto 
ão poderão 

s possibilida
de qualifica

lizadas corr
uadre como 

ia dos atua
is, respecti

das para o e

de novas a
não se en

otistas tenha
ente vigentes

de novas a
não se en

otistas tenha
ente vigentes

mas de co
de um dup

ser consid

ades e passa
ção técnica

retamente, d
“investidor

ais cotistas 
ivamente, n
nquadramen

aplicações
nquadrem n
am ingressa
s. 

aplicações
nquadrem n
am ingressa
s. 

omputação 
plo status n
derados com

a a incluir, p
. 

duas situaçõ
r qualificad

 

em 
nas 
nto 

em 
nos 
ado 

em 
nos 
ado 

de 
nas 
mo 

por 

ões 
do” 



pe
co
ma

  

A 
en
no

  

2.2

  

A 
fun
ex
po
no
ne
Sis

  

A 
Ins
pe
CD
55

  

De
pro

  

2.3
inv

  

ela nova reg
tista que nã
anter como 

demanda p
ntende que t
ovos sistema

2 – Novos d

Instrução C
ndo de inve

xigidas naqu
or exemplo, 
ovo docum
cessário pa
stema de En

CVM, atr
stitucionais 
la indústria

DA e na Lâ
55, de 2014.

esse modo, 
ojetos que e

3 – Fundo 
vestimento

gra aplique
ão se enqua
tal em um f

ela dilataçã
tal verificaç
as. 

documentos

CVM nº 55
estimento. 

uele docume
a política r

ento cham
ra todos os 
nvio de Doc

avés da Su
– SIN, irá

a modificaç
âmina de In
 

a Anbima a
envolvem o 

Simples – 
 ao perfil d

e em um fun
adre como 
fundo determ

ão do prazo 
ção não po

s – desenvo

5, de 2014,
O prospect
ento adicion
relativa ao e

mado de Fo
fundos em 

cumentos se

uperintendê
á disponibili
ções nos lei
nformações 

argumenta 
envio desse

verificação
do cliente (a

ndo que não
“investidor 
minado, apl

de entrada 
ode ser feita

olvimento d

, racionaliz
o, antes ob
nadas aos it
exercício de
ormulário 
operação e

eguindo um

ência de In
izar esse le
iautes do D
Essenciais,

que a ausên
es documen

o da não a
art. 113, §4

o tenha atu
qualificado

lique em ou

em vigor ap
a manualme

de leiautes 

ou a docum
brigatório, f
tens obrigat
e direito de 
de Informa

e deverá ser
m leiaute pre

nformática 
eiaute em br
Documento 
, documento

ncia de leia
ntos por mei

plicabilida
4º, inc. II) 

ualizado est
o” pela nov
utro fundo d

presentada 
ente, requer

eletrônicos

mentação ex
foi eliminad
tórios dos re
voto do fu

ações Com
r remetido e
estabelecido

- SSI e da
reve. Adici
de Compos
os que fora

autes definit
io eletrônic

ade do deve

te conceito;
va regra, po
destinado a 

reflete o fat
rendo o des

s pela CVM

xigida no m
do, tendo si
egulamento
ndo, passar

mplementare
eletronicam
o. 

a Superinte
ionalmente, 
sição e Div
am alterado

tivos vem a
o. 

er de verifi

; ou, (ii) pe
orém está a
“investidor

to que aque
senvolvime

M (art. 41) 

momento da
ido alguma

os, enquanto
ram a ser di
es. Tal do

mente à CVM

endência de
também sã

versificação 
s pela Instr

atrasando a 

icação da a

ermitir que 
utorizado a

r qualificado

ela Associaç
ento e teste 

a aplicação 
as informaçõ
o outras, com
ivulgadas nu
cumento s

M por meio 

e Investido
ão aguardad
da Carteira

rução CVM

conclusão d

adequação 

 
um 

a se 
o”. 

ção 
de 

em 
ões 
mo 
um 

será 
do 

ores 
dos 
a – 

M nº 

dos 

do 



Co
ap
ass
pe
(gr

  

  

Oc
pro
ou
po
rea

  

A 
ad
inv
un

  

Ad
esp
est

  

3 
In

  

O 
tam

onforme a in
licação na 
sinatura do 
rfil do clien
rifo nosso). 

“com 
hipóte
pois c
verific

corre que, s
ocedimento

utro lado, a 
orquanto ser
alizou inves

Anbima p
dministrador
vestimentos

niverso dos f

demais, as j
pecíficas do
te tipo de tr

– Investid
struções C

conceito de
mbém a div

nciso II do 
nova catego
termo de a

nte, na hip
De acordo 

relação à 
ese em que o
caso contrá
cada”. 

se por um la
o de suitabil
redação do 

rá necessário
stimentos no

pondera qu
res fiduciá
s de cada cl
fundos de in

anelas de o
o ano em q
rabalho poss

ores Quali
VM nº 554

e investidor
versas outra

parágrafo 4
oria de fun
adesão, e in
ótese de o 
com o Rela

dispensa d
o Fundo Si

ário, o mes

ado, uma g
lity e da eta
inciso II ge

o verificar, 
o mercado d

ue essa de
ários, pois 
liente no mo
nvestimento

oportunidade
que o tráfeg
sa ser realiz

ificados e 
4 e 555, amb

r qualificad
as instruçõe

4º do art. 11
ndos de rend
ndepende d
investidor 

atório de An

de suitabilit
mples seja 
smo já terá

rande simp
apa de obte
erou uma d
nos bancos

de capitais a

emanda env
será nece

omento da 
o. 

e de implem
go de dados
zado de mod

Profissiona
bas de 2014

do, aplicáve
es que disci

13 da Instru
da fixa den

da verificaç
não possui

nálise da Au

ty, a CVM 
o primeiro 
á feito suit

lificação fo
nção da ass

demanda de 
s de dados d
anteriormen

volve os s
essário ins
aplicação e

mentação e 
s nas institu
do a minimi

ais – Alinh
4. 

el não só ao
iplinam tóp

ução CVM n
nominada “S
ão da adeq
r outros inv
udiência Pú

entende qu
produto do

tability e a

oi introduzid
sinatura do 
nova progr

da instituiçã
nte. 

sistemas co
specionar o
e não somen

teste nos si
uições seja b
izar riscos s

hamento d

o regrament
picos tão di

nº 555, de 2
Simples” nã

quação do in
vestimentos

ública SDM 

ue a mesm
o investidor
a adequaçã

da pela nov
investidor 

ramação no
ão, se determ

omputacion
o histórico
nte os dado

stemas cent
baixo o suf

sistêmicos. 

da data de

to dos fund
versos com

2014, a reali
ão requer d
nvestimento
s no mercad
nº 04/2014

ma é razoáv
r no mercad
ão a seu p

va instrução
no termo d
s sistemas d

minado clien

nais centrai
o de relac
s dos sistem

trais depend
ficiente para

 entrada e

dos de inve
mo, por exem

ização de u
do investido
o no fundo 
do de capit
: 

vel apenas 
do de capita
erfil deve 

o (liberação 
de adesão), p
de informát
nte porventu

s de grand
cionamento
mas ligados

dem de épo
a permitir q

em vigor d

estimento, m
mplo, a ofe

 
uma 
or a 

ao 
tais 

na 
ais, 
ser 

do 
por 
tica 
ura 

des 
 e 
 ao 

cas 
que 

das 

mas 
erta 



pú
Di
20
do

  

Re
acr
est
20
de
op
int
inv

  

No
pa
CV
no
en
reg

  

Na
vig
ind
reg
pe
o n
40

  

Po
en
vig
sem
Ins
vig

ública de Ce
ireitos Cred
004, que dis
os fundos de

ecentemente
redita terem
ta conceitua

014, entrar 
zembro de 

perações ao
troduzida a
vestimento 

o momento 
assarão a se
VM nº 555,
o dia 1º de j
ntrada em vi
gra. 

a hipótese d
gor da Inst
desejável em
gido pelo ar
la Instrução
novo concei

09, de 2004.

ortanto, a S
ntrada em vi
gor da Instr
m a adição
strução CVM
gor. 

ertificados 
ditórios - FID
spõe sobre a
e investimen

e, buscou-se
m capacidad
ação para u
em vigor, 
2013, que

o perfil do 
a nova cate
mínimo que

 em que a 
er as da Ins
 de 2104, f
ulho de 201
igor da Inst

da aceitação
trução CVM
m que coex
rt. 109 da In
o CVM nº 5
ito de inves
 

SDM identif
igor da Instr
rução CVM 
o dos artig
M nº 554, d

de Recebív
DC, consta 
a constituiç
nto. 

e uniformiz
de de analis
uma regra d
a definição

e dispõe so
cliente (in

goria de in
e constavam

Instrução C
trução CVM

foi planejad
15. Essa ne
trução CVM

o da sugest
M nº 555, 
xistiriam do
nstrução CV
539, de 2013
stidor profis

ficou que, 
rução CVM
nº 554, de 

gos referent
de 2014. Os

veis Imobili
atualmente

ção, a admin

zar e aperfei
sar estrutura
e caráter ge

o a passará 
obre o deve
nstrução qu
nvestidor pr
m em divers

CVM nº 40
M nº 539, d

da para a me
cessária sin

M nº 539, de

tão encamin
de 2014, 

ois conceitos
VM nº 409, 
3, modifica
ssional estar

para a dev
M nº 555, de 

2014, de m
tes aos inv
 demais dis

iários - CR
e do art. 109
nistração, o

içoar a defi
as mais com
eral. Quand

a constar 
er de verifi
ue ainda n
rofissional 
sas instruçõe

09, de 2004
de 2013. Po
esma data d
ncronia, entr
e 2013, que

nhada pela 
para 1º de
s diferentes
de 2004, qu
da pela Inst
ria em vigo

vida consist
2014, dema

modo que a I
vestidores q
positivos da

RI, ou de co
9, da Instruç
o funcionam

nição de ca
mplexas de 
do a Instruçã

do novo ar
icação da a
não está em
(novo art. 
es da Comis

4, deixar d
or essa razã
de vigência 
re outras ra
 era 5 de ja

Anbima, d
 outubro d

s para a cate
ue continua
trução CVM
r, mas não 

ência norm
anda o corre
Instrução C
qualificados
a Instrução 

otas de Fun
ção CVM n

mento e a di

ategorias de
investimen

ão CVM nº
rt. 9-B da 
adequação d
m vigor). N
9-A) e fora
ssão. 

e vigorar, a
ão, a entrad
da Instruçã

azões, levou
aneiro de 20

de adiament
de 2015, se
egoria de in
aria em vigo
M nº 554, de
é contempla

mativa, a pr
espondente 

CVM nº 539
s e profissi
CVM nº 53

ndos de Inv
nº 409, de 18
ivulgação d

e investidore
nto. Ademai
º 554, de 17
Instrução 5
dos produto
Na mesma 
am elimina

as regras d
da em vigo
ão CVM nº 
u ao adiame
015, na vers

to da data d
eria criada 
nvestidor qu
or até aquel
e 2014. Da 
ado na Instr

rorrogação d
adiamento 

9, de 2013, e
ionais, intro
39, de 2013,

vestimento 
8 de agosto

de informaçõ

es que a CV
is, realocou
7 de dezemb
539, de 13 
os, serviço
instrução 

adas regras 

de qualificaç
r da Instruç
539, de 20
nto da data

são original

de entrada 
uma situaç

ualificado, u
a data, e ou
mesma form
rução CVM

do prazo p
da entrada 

entre em vig
oduzidos p
, entrariam 

 
em 

o de 
ões 

VM 
u-se 
bro 
de 

s e 
foi 
de 

ção 
ção 
13, 

a de 
l da 

em 
ção 
um 

utro 
ma, 

M nº 

para 
em 
gor 

pela 
em 



  

As
inc
tam

  

4. 
cli

  

A 
ite
rev
de
CV
9º 
qu

  

A 
CV
cat
dis

  

As
tem
vig

  

5. 

  

A 
Re
Int

ssim, perma
clusive nas 
mbém não s

Dispensa d
iente – regr

verificação
em 3, realiz
velou que se
 2015, para

VM nº 539,
atual da ins

ue será altera

entrada em
VM nº 554
tegorias de 
spensa do d

ssim, o art. 
mporária qu
gência da al

– Conclusã

Superinten
elações com
termediário

aneceria at
demais ins

seria aplicáv

do dever d
ra de transi

o preventiva
ada com o 
erá necessá
a que os int
 de 2013, n
strução, que
ado quando

m vigor da In
4, de 2014,

investidore
dever de ver

3º da instr
ue alinha o
lteração intr

ão 

ndência de 
m Investido
s – SMI, 

é 1º de ou
truções que
vel até 1º de

de verificaç
ição (art. 9

a de possíve
auxílio da 

ária uma reg
termediário
não precisem
e contém o r
o vigorar a a

nstrução CV
, obrigaria 
es que, a pa
rificação. 

rução altera
 rol de inv
roduzida pe

Desenvolv
ores Instituc

após pond

utubro de 2
e fazem refe
e outubro de

ção da adeq
9º, Instruçã

eis efeitos i
Superintend

gra de transi
s sujeitos à
m implemen
rol de client
alteração rea

VM nº 539,
os interme

artir de 1º de

adora (Anex
vestidores d
ela Instrução

vimento de
cionais – S

derar os ris

2015 o atua
erência ao c
e 2015. 

quação dos
o CVM nº 

indesejados
dência de R
ição entre a
à regra de v
ntar um sist
tes que a CV
alizada ness

 de 2013, s
ediários a r
e outubro (

xo 2) introd
do art. 9º at
o CVM nº 5

e Mercado 
SIN e a Su
scos potenc

al regramen
conceito. A

s produtos,
539, de 201

 na hipótes
Relações com
as datas de 1
verificação d
tema tempo
VM dispens
se artigo pel

em as modi
realizar o l
se esta data

duz uma reg
tual com o 
554, de 2014

– SDM, c
uperintendê
ciais da m

nto sobre i
A definição d

, serviços e
13) 

e de adoção
m Mercado
1º de julho d
de adequaç

orário para a
sa o suitabi
la Instrução

ificações in
levantamen

a for adotad

gra de trans
rol que est

4. 

consultadas
ência de R

manutenção 

investidores
de investido

e operações

o da soluçã
o e Intermed
de 2015 e 3
ão emanada
atender o d
lity nas sua

o CVM nº 5

ntroduzidas 
nto do perf
da) se tornar

sição, com 
tará em vig

s a Superin
Relações com

das datas 

s qualificad
or profissio

s ao perfil 

ão proposta 
diários – SM
30 de setemb
a da Instruç
isposto no a
s aplicações
54, de 2014

pela Instruç
fil de diver
riam objeto

uma dispen
gor a partir 

ntendência 
m Mercado
que const

 

dos, 
onal 

do 

no 
MI, 
bro 
ção 
art. 
s, e 
4. 

ção 
rsas 
 de 

nsa 
da 

de 
o e 
tam 



atu
en

  

A 
sup
CV
int
dif

  

Co
co
de
op
dis
Ins

  

Po
pra
alt
Ins

  

 

ualmente da
ncaminha ao

proposta “
pervisão da
VM nº 555
tegralmente
fíceis de ant

onforme de
mo solicita
 dispensa t

perações ao 
spensa a par
strução CVM

or essa razã
azos de ent
teração do p
strução CVM

a Instrução
o Colegiado 

“b” da Anb
as muitas et
5, de 2014
e e não parc
tecipar à pr

scrito no it
ada sem alte
temporária 
perfil do c

rtir da entra
M nº 539, d

o, a SDM s
trada em vi
prazo de ad
M nº 555, a

Su

o CVM nº 
 a sugestão 

bima não f
tapas que se

4, foi conce
cialmente e
riori. 

tem 3 deste
erações simu

de 3 mese
cliente aplic
ada em vigo
de 2013. 

sugere a ed
gor das Ins
daptação do
até 30 de jun

uperintend

 

555, de 20
de adoção d

foi consider
eriam gerad
ebida como
em fases, o 

e memoran
ultâneas na
es do deve
cável a det
or das altera

dição de ins
struções CV
os fundos já
nho de 2016

At

Antonio

ente de Des

014, consid
da proposta

rada conve
das e seus r
o um sistem
que poderi

do, a propo
a vigência d
er de verifi
erminadas 
ações promo

strução alter
VM nº 554 
á em opera
6. 

tenciosamen

o Carlos Be

senvolvime

dera pertine
a “a” daquel

eniente, dev
respectivos 
ma regulat
ia gerar efe

osta da An
da Instrução
cação da a
categorias d
ovidas pela

radora (Ane
e 555, de 2

ação, que de

nte, 

erwanger 

ento de Me

entes os ar
la Associaçã

vido (i) às 
prazos, e (

tório coeso 
eitos disfunc

nbima não p
 CVM nº 5

adequação d
de investid

a Instrução C

exo 2), com
2014, para 
everão esta

rcado – SD

rgumentos d
ão. 

dificuldade
ii) o fato qu

para ser 
cionais e ri

poderá ser 
54, de 2014
dos produto
ores que se
CVM nº 55

m o objetivo
1º de outub

ar ajustados 

DM 

da Anbima

es práticas 
ue a Instruç
implementa
iscos inclus

implementa
4, e uma re
os, serviços
erão objeto 
4, de 2014,

o de ajustar
bro de 2014

ao regime 

 
a, e 

da 
ção 
ado 
sive 

ada 
gra 
s e 
de 

 na 

r os 
4, e 

da 

  



OF

Ao

Sr

Su

Co

  

Co

Sr

Su

Co

  

Sr

As

Co

  

Re

  

F. DIR – 01

o 

r. Antonio C

uperintende

omissão de 

om cópia pa

r. Francisco

uperintende

omissão de 

ra. Julia Da

ssessora do

omissão de 

ef.: Instruç

3/2015 

Carlos Berw

ente de Des

Valores M

ara: 

o Bastos Sa

ente de Rel

Valores M

amazio de B

o Gabinete 

Valores M

ção CVM n

Anexo 1

wager 

senvolvime

Mobiliários -

antos 

lações com 

Mobiliários –

Barroso Fr

da Presidên

Mobiliários –

º 555, de 17

1 ao Memo

ento de Mer

- CVM 

Investidor

– CVM 

ranco 

ncia - CGP

– CVM 

7 de dezem

orando SDM

rcado - SDM

res Instituc

P  

mbro de 201

M – Ofício 

M 

ionais - SIN

14.  

Anbima 

São Pa

N 

aulo, 14 de maio de 20

 

  

15. 

  

  



Pre

  

Ini
pa
(“A
(“I

  

Pa
co
pa
an
qu

  

Al
Ins
rec
pe
jul
pe

  

1. 
As
IC
As
en

  

Ne
ad
CV
de
fin

  

ezados Senh

icialmente, 
ara discutir 
Anbima”) a
ICM555”). 

ara contextu
nduzido pel

articipação d
nálise do tex
uestões não r

lém do resu
stituições s
conhecer os
rante esta A
lho de 2015
los motivos

Iniciamos 
ssociação. A

CVM555 nã
ssim, no m

nvolvida e a 

esse mesmo
dotar em de
VM nº 539, 
 demandas 

nalização ad

hores, 

gostaríamo
com a A

a nova regu

ualizar o ped
la Anbima. 
de diversas 
xto da nov
resolvidas n

ultado menc
se adaptare
s argument

Autarquia so
5, com a cor
s que serão 

a discussã
Apesar diss
o pode ser 

momento da
extensão da

o cenário, 
ecorrência d

Instrução C
internas, p

dequada de c

os de agrade
Associação 

ulamentaçã

dido aqui fo
Após a div
Instituições

va norma. A
nas reuniões

cionado, um
em aos pra
tos dos part
olicitar a alt
rrespondent
expostos ad

ão reconhe
so, entendem
dimensiona

a divulgaçã
as modifica

acrescentam
de recentes 
CVM nº 54
principalmen
cada proces

ecer a dispo
Brasileira 

ão de fundo

ormalizado,
vulgação da 
s, membros
Ao final, fo
s. 

ma preocupa
azos estabe
ticipantes d
teração do p
te alteração 
diante. 

ecendo que
mos que a 
ada apenas 
ão do texto
ações que vi

m-se outros
normativos

1, Instrução
nte na área
sso. 

onibilidade 
das Entida
os de inves

 vale menci
mencionad
 desta Asso

oi endereça

ação foi susc
elecidos pe
do mercado
prazo de ent
do prazo p

 o prazo 
amplitude 
com base n

o da nova n
iriam a ser i

s processos
s divulgado
o CVM nº 5
a tecnológic

da Comissã
ades dos M
stimento, q

ionar brevem
da norma, fo
ociação, par
do para a 

citada duran
la ICVM55

o destinatári
trada em vi
ara adaptaç

ora questio
das alteraç

no Edital de
norma foi 
implementa

s de adapta
os pela CVM
542 e Instru
ca, dificulto

ão de Valor
Mercados F
qual seja, a

mente como
oi iniciado u
ra discutir a
CVM levan

nte esse trab
55. Diante 
ios da nova
gor da ICV

ção dos fund

onado foi 
ões trazida
e Audiência
possível m

adas. 

ação que as
M, como, p
ção CVM n
ou o andam

res Mobiliá
Financeiro e
a Instrução 

o se estrutu
um trabalho 
as dúvidas s
ntamento ex

balho: a cap
dessa per

a regulame
VM555 prev
dos já em fu

o mesmo 
s para o m
a Pública S

mensurar a 

s Instituiçõ
por exempl
nº 543. Essa
mento das a

ários (“CVM
e de Capit
CVM nº 5

urou o traba
interno com

surgidas com
xpressando 

pacidade de
rcepção e p
ntação, vim

visto para 1º
uncionamen

sugerido p
mercado com
SDM nº 04/

complexida

ões precisar
lo, a Instruç
a concentraç
adaptações 

 

M”) 
tais 
555 

lho 
m a 
m a 
 as 

e as 
por 

mos 
º de 
nto, 

pela 
m a 
/14. 
ade 

ram 
ção 
ção 
e a 



2. 
CV
da
“in

  

De
da
rec
po

  

Ca
im
fun
“in
de

  

3. 
qu
qu

  

Qu
do
an
do
fun

  

Na
ain

  

Es
mi

As novas d
VM nº 554, 
as Instituiçõ
nvestidor pr

estacamos q
ados com qu
conhecer a 

orém, com b

aso as adap
mpedir que u

ndo que não
nvestidor qu
terminado, 

Em relação
ue devem se
ual seja, o Fo

uanto à prim
ocumentos a
nteriormente
os documen
ncionament

a mesma lin
nda devem d

ssa marcaçã
inucioso, d

disposições 
trouxeram 

ões devem:
rofissional”

que a altera
ue hoje as I
situação esp

base na regr

ptações não 
um cotista 
o tenha atua
ualificado” 
aplique em

o aos docum
er prestadas
ormulário d

meira altera
alterados, a 
e, é necessá
ntos devem
to. 

nha, em rela
disponibiliz

ão que deve
dada a qua

envolvendo
uma deman
 a) alterar
; e c) trabal

ação mencio
nstituições 
pecífica de 
a de transiç

sejam real
que se enqu
alizado este
pela nova 

m outro fund

mentos dos 
s; b) excluiu
de Informaç

ação, será 
fim de atua

ário alterar a
m ser forn

ação a segun
zar o Prospe

e ocorrer no
antidade d

o o público
nda sistêmic
r o conceit
har com a r

onada acima
funcionam,
cotistas qu

ção prevista 

lizadas corr
uadre como
e conceito; 

regra, por
o destinado

fundos de i
u a previsã
ões Comple

necessário 
alizá-los no
a plataform
necidas, di

nda e a terc
ecto e quais 

o sistema é 
e fundos 

o alvo de fu
ca de taman
o de “inve

regra de tran

a requer ext
, ao mesmo

ue deixem d
pela ICVM

retamente, d
o “investido
ou, (ii) perm

rém está au
o a “investid

investiment
ão do Prosp
ementares.

realizar um
os sistemas. 
ma de dados

iferenciando

ceira alteraç
fundos dev

uma dema
que algum

undos de inv
nho relevant
estidor qual
nsição nos f

trema diligê
o tempo em 
de atender à
M555, podem

duas situaç
or qualifica
mitir que um
utorizado a 
dor qualifica

o, a ICVM5
pecto; e, ain

ma especific
Somado a 
 das Institu
o os novo

ão, os sistem
vem disponi

anda de gran
mas instituiç

vestimento, 
te, na medid
lificado”; b
fundos já em

ência dado 
que deve c

s caracterís
m manter su

ões equivo
do” pela no
m cotista qu
se manter 

ado”.  

555: a) alte
nda, c) inclu

cação de pr
isso, de for

uições, para 
os fundos 

mas deverã
ibilizar o Fo

nde proporç
ções admin

trazidas co
da em que a
b) incluir o
m funcionam

que altera t
criar regras 
ticas de um

uas aplicaçõ

cadas pode
ova regra a
ue não se e
como tal 

rou alguma
uiu um nov

rojeto para 
rma semelh
 identificar 
dos que 

o identifica
ormulário. 

ção e reque
nistram. A

om a Instruç
as plataform
o conceito 
mento. 

toda a base
especiais p

m público al
ões no fundo

em ocorrer: 
aplique em u
nquadre com
em um fun

as informaçõ
vo documen

cada um d
ante à expo
quais versõ
já estão 

ar quais fund

er um traba
Além disso,

 
ção 
mas 

de 

 de 
para 
vo, 

o. 

(i) 
um 
mo 
ndo 

ões 
nto, 

dos 
osta 
ões 
em 

dos 

lho 
, o 



de
pro

  

4. 
do
tem
as 
pe

  

Ne
cu
dis
pra
op
nã
be

  

5. 
inf
co
tem
pe

  

Ap
e i
Ins
ve
do
co
foi
esp
ex

  

sconhecime
ojetos que e

É importan
ocumentos d
mpo, existe 
obrigações
nalidades q

esse cenário
umprir integ
sponibilidad
azo para ent

peracional d
ão consegui
nefício dire

Algumas m
formações p
tista que re
mpo não ho
lo método d

pesar de o m
inseridos na
stituição. C
rsão do reg

o momento 
m base no m
i considerad
pecificar no

xtensos que r

ento do layo
envolvem es

nte atentar 
dos fundos d

uma grand
 previstas p

que esta Aut

o, julgamo
gralmente o
de tecnológ
trada em vi

dos fundos e
iram ser co
eto ao cotist

melhorias fo
por meio d
alizou o res
ouve nenhu
do ajuste (ar

mercado rec
a rotina dos

Criar uma pl
gulamento d
em que o m
método do 
do o único
o sistema os
requerem m

out definitiv
sses materia

para o fato
de investim

de preocupa
pela ICVM5
tarquia pode

s válido ob
o previsto 

gica da Insti
gor da ICV

em razão da
oncluídos, g
ta. 

oram trazida
e canais ele
sgate total n
uma alteraçã
rtigo 87, III

ceber tais di
s fundos de
lataforma e

do momento
mesmo deci
ajuste, que,

o método qu
s parâmetro

maior prazo 

vo que será
ais. 

o de que, n
mento, se as 

ção das inst
555 e, conse
e aplicar. 

bservar que
na norma 

ituição e do
VM555 não f
a necessidad
gerando um

as com a IC
etrônicos (a
no fundo e d
ão no regul
I); d) criação

sposições c
e investimen
eletrônica q
o em que o 
idir regressa
, conforme 
ue elimina 
os para iden
para serem 

á previsto p

no tocante à
Instituições
tituições as

equentemen

e os partici
mas, para

os provedor
for prorroga
de de adotar
m alto cust

CVM555. D
artigo 10, §
depois decid
lamento (ar
o da catego

omo avanço
nto é neces

que disponib
cotista se r

ar; elaborar 
exposto no 
o risco de

ntificar a no
elaborados

para alguns 

à adaptação
s não conse
sociadas em

nte, restarem

ipantes do 
a atingirem
res externos
ado, é possí
r processos m
to de obser

entre elas, d
§2º) b) disp
diu investir
rtigo 25, §3
ria de “Fun

os relevante
sário desen
bilize as inf
retirou do fu

o modelo d
Relatório d
 socializaçã

ova categori
s. 

documento

o dos conce
eguirem mo
m, de modo 
m sujeitas à 

mercado e
m esse obje

s contratado
vel que oco
manuais qu
rvância nes

destacamos
pensa de no
r novamente
3º); c) taxa 
ndo Simples

es, para sere
nvolver os s
formações a
undo para c
de cobrança
da Audiênci
ão das desp
ia de “Fund

os, retarda a

eitos de inv
dificar os s
 involuntári
fiscalização

estão comp
etivo é nec
os. Por esse
orram proble
ue supram o
ste período 

 as seguinte
vo termo d

e, porém, ne
de perform

” (artigo 11

em oferecid
sistemas int
aos cotistas

confrontá-la
a da taxa de
ia Pública S
pesas do fu
do Simples”

a conclusão 

vestidor e d
eus sistema
io, descump
o da CVM e

rometidos 
cessário hav
e motivo, se
emas na rot
s sistemas q
sem nenhu

es: a) envio
de adesão p
esse espaço

mance cobra
13). 

dos aos cotis
ternos de ca
s; identifica
a com a vers
e performan

SDM nº 04/
undo; e ain
”, são proje

 
de 

dos 
as a 
prir 
e às 

em 
ver 
e o 
tina 
que 
um 

o de 
para 
o de 
ada 

stas 
ada 
ar a 
são 
nce 
/14, 
nda, 
etos 



Al
alg
qu

  

6. 
trib
uti
inc

  

A 
qu
II)
ren
co
tra
ex
inv

  

A 
esc
pre
pa

  

7. 
ab
ad
de
em
de

  

Em
IC
de

lém do pon
gumas dessa
ue são direta

Ainda sobr
butário de 
ilizadas pel
certeza quan

primeira en
ualificados p
). Apesar de
nda variáve
nsidera de f

atamento tri
xterior, hav
vestimento,

segunda no
clareciment
etende conf

ara o cálculo

Um aspecto
orda o perío

daptação do
vidas adapt

m sua plenit
 parametriz

m razão de
CVM555, m

 convivênc

nto mencion
as novidade
amente impa

re as inovaç
algumas de
los fundos 
nto aos ben

nvolve a pe
possam apli
e a ICVM55
el, logo, con
forma segre
ibutário que

verá descar
 como infor

ovidade trat
to das autor
firmar que a
o de perform

o da implem
odo de coex
s fundos já
tações, deve
tude. Isso ex
zação na me

essa comple
maior o temp

ia. Com iss

nado acima
es. Por esse 
actados por

ões trazidas
elas precisa
de investim
efícios dess

ermissão par
icar até 40%
55 equipara
ntabilizá-los
egada, conta
e o fundo 
racterização
rmado no in

a do métod
ridades fisc
a tributação

mance. 

mentação da
xistência do
á em funcio
e-se conside
xige maior 

esma platafo

exidade, ob
po despendi
so, menores

a, importan
motivo, alg

r eles. 

s com a ICV
a ser esclare
mento. Isso 
sas novidade

ra que os fu
% de seu pa
ar determina
s no limite d
abilizando-o
estará sujei

o da tribut
nício, ser pe

do do ajuste 
cais quanto 
o não irá ge

a ICVM555
os dois sistem
onamento. 
erar que du
cautela, na 

orma em qu

bservamos 
ido no dese
s serão os r

nte notar qu
guns projeto

VM555, foi 
ecido junto

porque a 
es. 

fundos de in
atrimônio líq
ados ativos 
de 67%, a R
os no limite
ito, dado qu
tação como
ermitido pel

(artigo 87, 
aos tributo

erar uma dis

5 que afeta d
mas (antigo
Apesar de 

urante esse p
medida em

ue permanec

que, quant
envolviment
riscos opera

ue as dúvid
os precisam

observado 
 à Receita 
lacuna de n

nvestimento
quido em in
no exterior

Receita Fed
e de 33%. O
ue se ele a
o fundo d
a ICVM555

III). Antes
os incidente
storção que

de modo glo
o e novo) qu

importante
período doi

m que o nov
cerão os crit

o maior o 
to do novo 
acionais no

das endereç
m aguardar t

que pontos
Federal an
normas sob

o em ações 
nvestimento
r como send
deral não os
O impacto d
aplicar mais
de renda v
5. 

 de ser imp
es sobre os
e desestimul

obal a discu
ue ocorrerá d
e e necessá
is sistemas 
vo sistema a
térios já exi

tempo até
sistema e n

o momento 

çadas à CV
ais esclarec

s fundament
ntes de serem
bre o assun

destinados 
os no exterio
do ativos do
s equipara e
dessa desarm
s que 33% 

variável, ap

plementado 
 ajustes ind
le a adoção

ussão tratada
durante tod

ário para qu
devem esta

adicionará n
stentes do s

é a entrada 
no preparo p
em que os 

VM envolv
cimentos, da

tais do aspe
m plename

nto pode ge

a investido
or (artigo 1
o segmento
e, com isso,
monia se dá 

em ativos 
pesar de e

é necessári
dividuais. I

o deste mod

a neste Ofíc
do o período
ue ocorram 
ar funcionan
novos critér
sistema atua

em vigor 
para o perío
dois sistem

 
vem 
ado 

ecto 
ente 
erar 

ores 
01, 
 de 
, os 
no 
no 

esse 

o o 
sso 

delo 

cio, 
o de 

as 
ndo 
rios 
al. 

da 
odo 
mas 



est
po
em

  

8. 
rec
seg

  

a) 
pre
pa

  

b) 
pa
fun

  

9. 
mé
mi
ind
Ins

  

Ob
alé
ad
sis
de
IC
mi

  

tiverem fun
ossibilitará a
m funcionam

Por todo 
conhecendo
guintes suge

Alteração d
evendo, ain

artir da entra

Manutençã
ara impleme
ncionament

Por fim, en
édio calcula
il horas[1]. 
dicar o tama
stituição, qu

bservamos q
ém das Inst

daptação de
stemas com
senvolvime

CVM555, m
itigar os risc

ncionando 
aos participa
mento, mitig

o exposto,
o os argume
estões: 

da data de e
nda, o prazo 
ada em vigo

ão da data d
entação de 
to, de modo

ncerrando as
ado pelas In

Este núme
anho da disp
uanto dos pr

que a dificu
tituições, ao
 sistemas d
m outros 
entos envolv
as que exig
cos operacio

simultanea
antes do me
gando sensiv

, pedimos 
entos detalh

entrada em v
de 273 dias

or da referid

de entrada e
obrigaçõe

o a seguir o 

s razões qu
nstituições p
ero reflete 
ponibilidad
rovedores e

uldade para
os provedo
de alta pla

sistemas 
vem tratame

gem horas d
onais dai de

amente. De
ercado um p
velmente os

que esta A
ados acima

vigor da ICV
s corridos p

da norma, ou

em vigor da
s específic
cronograma

e motivam 
para que os 
a complex

de necessária
externos con

a atender ao
ores externo
ataforma ge

sensíveis 
ento de sist

de homologa
ecorrentes.

e igual mo
planejament
s riscos ope

Autarquia 
, de modo a

VM555 de 
para a adapta
u seja, ence

a ICVM555
as tanto pa
a apresentad

o presente 
seus sistem
idade que 
a de mão de
ntratados. 

o prazo atua
os. Além di
eram riscos 

das insti
emas não d
ação e teste

odo, a am
to racional e
racionais da

altere os p
a, caso assim

1º de julho 
ação dos fu

errando em 3

- 1º de julh
ara fundos 
do na tabela

pedido, é re
mas sofram t

esse proces
e obra espec

almente esta
isso, é válid

e desafios
tuições as

diretamente 
s adicionais

mpliação do
e ordenado 
a convivênc

prazos esta
m julgue pe

de 2015 pa
undos já em 
30 de junho

ho de 2015 
novos qua

a presente n

elevante con
todas as ad
sso de adap
cializada tan

abelecido p
do esclarec
s dado a in
ssociadas. 
ligados ao 
s para garan

o período 
do tratamen

cia de regim

abelecidos n
ertinente, ac

ara 1º de out
funcioname

o de 2016; o

- e prorrog
anto para 

no Anexo I. 

nsiderar qu
aptações é d
ptação eng
nto pela equ

pela ICVM5
cer que os t
nterconectiv
Neste cen
processo de

ntir a interco

de adaptaç
nto dos fund

mes. 

na ICVM5
colher uma d

tubro de 20
ento contad

ou 

gação do pra
fundos já 

e o orçamen
de trinta e t
loba, além 
uipe interna

555 se esten
trabalhos p
vidade de t
nário, algu
e adaptação
onectividad

 
ção 
dos 

55, 
das 

15, 
do a 

azo 
em 

nto 
três 
de 

a da 

nde 
para 
tais 
uns 

o da 
de e 



Ce
qu
int
fiz

  

Ap

ertos da com
uestões aqui
teira dispos
zerem neces

proveitamos

mpreensão 
i tratadas e
sição para e
ssárias. 

s a oportuni

G

Vice-Pre

de V.Sas. 
e das razõe
exposição d

idade para r

Gustavo Mur

esidente da 

e, tendo em
es que nos 
detalhada s

renovar nos

At

ORIGINA

rgel 

ANBIMA

m vista a im
conduziram

sobre o assu

sas conside

tenciosamen

 

AL ASSINA

 

 

P

In

mportância 
m à formul
unto e eve

rações por e

nte, 

ADO POR

Hercul

Presidente d

nvestimento 

e urgência
ação deste 
ntuais discu

esta D. Auta

lano Aníbal

do Comitê d

em Ações 

a do equaci
pedido, co

ussões adic

arquia. 

l Alves 

de Fundos de

da ANBIM

ionamento d
olocamo-no
cionais que 

e 

A 

 
das 
s a 
se 

  

  

  

  

  

  

  

  



Al
Pe

Te

Co
(R
55

Ma
do

No
do
Re
Ex
Pe
De
de

Te

Lâ
Fo

CD

Co

Al
Pe
En
Do

Fu

It
lterações na
erformance 

ermo de Ade

oexistência 
Regras ICVM
55) 

anutenção d
o Investidor 

ova regra de
o Investidor 
ebate 
xtrato de Fu
erfil Mensal
emonstração
sempenho 

ermo de Ade

âmina 
ormulário 

DA 

ota 

It
lterações na
erformance 
nvio eletrôn
ocumentos 

undo Simple

tens 
a Taxa de 

esão 

das normas
M409 X ICV

da Qualifica

e Qualificaç

undos 
 
o de 

esão 

tens 
a Taxa de 

nico de 

es 

Alteraçõe

Zera
rend

Contro
as m

s   
VM 

Param
regr

ação Manut
para pe

ção Parame

Pagam

Incl

A

Nov

Par

Melho

Param

Flux

es obrigató
Alter

agem de PL
dimento neg
ole de versõ
movimentaç

metrização d
ras de contra

conf
tenção da re
ermanecer e

d

etrização do

mento de reb
Novo

Ta

lusão dos 5(

Ajustes nos 
Novo

vo padrão do

rametrizaçã

orias aprese
Altera

Implantaçã

metrização d
comun

o de dispen

 

 

órias para a
rações Nece
L Teórico, P
gativo, Carre
ões do Term
ções realiza
dos sistemas
atação, envi
forme cada 
egra para qu
em fundos a
da ICVM55

o tipo de Co

bate de fund
o Layout em

- 

axa de Custó

(cinco) Prin
Riscos;

critérios de
o padrão do
o XML para

Exterior;
ão na period

  
entadas na 
ações Nece

ão do métod

dos fundos q
nicação elet

nsa do Suitab
Adesão;

adequação 
essárias
erformance
egamento d

mo de Adesã
adas pelo co
s para manu
io de inform
regra; 

ualificar o in
anteriores a 
54; 

otista "Profi

do para outr
m XML 

ódia; 

ncipais Fato

e alavancage
o XML; 
a Investime
 

dicidade da 

Instrução 
ssárias

do do Ajuste

que possibil
trônica; 
bility e Term

da ICVM5
C

e sobre 
da taxa; 
ão versus 
otista; 
utenção, 
mações 

nvestidor 
vigência 

issional";

ro fundo;

res de 

em; 

nto no 

cota; 

ICVM555 
Cr

e; 

litem a 

mo de 

555 
ronograma

1º Fase

2º Fase

3º Fase

ronograma

3º Fase 

2º Fase 

1º Fase 

a de Implan

 01/09/2015

 01/10/2015

 01/12/2015

a de Implan

01/12/2015

01/10/2015

01/09/2015

 
 

ntação

5 

5 

5 

ntação

5 

5 

5 



O 
Co
8º,
  
Ar
a s
  

Ar
red
  

  
Ar
ad
53
  
I –
  
II –
  

PRESIDE
olegiado, em
, inciso I e 2

rt. 1°  Os ar
seguinte red

“A
vi
  
“A
  

rt. 2°  O art
dação: 

“A
17

rt. 3°  Entre
dequação do

9, de 13 de 

– for institui

– for pessoa

ANEX

Anex

ENTE DA 
m reunião re
23, § 2º da L

rts. 150 e 15
dação: 

Art. 150.  O
igência dest

Art. 157.  E

. 18 da Inst

Art. 18.  Os
7 desta Instr

e as datas de
os produtos,

novembro 

ição finance

a jurídica de

XO I – CRO

xo 2 ao Mem

INSTRUÇÃ

COMISSÃ
ealizada em
Lei n.º 6.38

57 da Instru

Os fundos d
ta Instrução

sta Instruçã

trução CVM

s arts. 1º a 1
rução entra 

e 1º de julh
, serviços o
de 2013, nã

eira ou insti

e direito púb

ONOGRAM

morando SD

ÃO CVM N

ÃO DE VA
m 09 de junh

5, de 7 de d

ução CVM n

de investim
 devem ada

ão entra em 

M n° 554, de

16 desta Ins
em vigor n

ho de 2015 e
u operaçõe

ão se aplica 

tuição autor

blico; 

MA PARA A

DM – Minu

Nº XXX, DE

Alter
de de

ALORES M
ho de 2015, 
dezembro de

n° 555, de 1

mento que es
aptar-se às s

vigor em 1º

e 17 de dez

strução entr
a data de su

e 30 de sete
s ao perfil d
quando o c

rizada a fun

ADAPTAÇÃ

uta de instr

E xx DE xxx

a as Instruç
ezembro de 

MOBILIÁR
tendo em v

e 1976, APR

17 de dezem

stejam em 
suas disposi

º de outubro

zembro de 2

ram em vigo
ua publicaçã

embro de 20
do cliente, 

cliente: 

ncionar pelo

ÃO DA ICV

rução alter

xx DE 2015

ções CVM n
2014. 

RIOS - CV
vista o dispo
ROVOU a 

mbro de 201

funcioname
ções até 30 

o de 2015.” 

2014, passa 

or em 1º de
ão.” (NR) 

015, a obrig
nos termos 

o Banco Cen

VM555 

radora 

5 

nº 554 e 555

VM torna p
osto nos arts
seguinte In

14, passam 

ento na dat
de junho de

(NR) 

a vigorar c

e outubro de

gatoriedade
da na Instr

ntral do Bra

5, ambas de

público que
s. 2º, inciso

nstrução: 

a vigorar c

a de início 
e 2016.” (N

com a segui

e 2015 e o a

e de verifica
rução CVM

asil; 

 

  

  

  

 17 

  

e o 
 V, 

om 

da 
NR) 

inte 

art. 

ar a 
M nº 



III
mo
  
IV
inv
  
V 
  
VI
car
  
VI
ou
esp
  
Ar

[1]
ad

I – for clube
obiliários au

V – for club
vestidores q

– for agente

I – tiver su
rteira de va

II – for regi
u por Mun
pecífica do 

rt. 4º  A pre

] Média de 
dministração

e de investim
utorizado pe

be de invest
qualificados

e autônomo

ua carteira 
lores mobil

ime próprio
icípios, de
Ministério 

sente Instru

horas estim
o fiduciária 

Su

mento, desd
ela CVM; 

timento, de
s. 

o de investim

de valores 
liários autor

o de previdê
sde que re
da Previdên

ução entra e

L

madas pelas i
e distribuiç

uperintend

de que tenh

esde que ten

mento, em r

mobiliário
rizado pela C

ência social 
econhecido 
ncia Social.

m vigor na 

Origi

LEONARDO

instituições
ção. 

At

Assinado

Antonio

ente de Des

ha a carteira

nha a carte

relação a seu

os administr
CVM; ou 

instituído p
como inv

data de sua
  
  

inal assinad

O P. GOME

Presidente

s de grande p

tenciosamen

 

o eletronicam

o Carlos Be

senvolvime

a gerida por 

eira gerida p

us recursos 

rada discric

pela União, 
vestidor qua

a publicação

do por 

ES PEREIR

porte que re

nte, 

mente por 

erwanger 

ento de Me

administra

por um ou 

próprios; 

cionariamen

pelos Estad
alificado co

o. 

RA 

ealizam ativ

rcado – SD

dor de carte

mais cotist

nte por adm

dos, pelo D
onforme re

vidades de g

DM 

eira de valo

tas, que sej

ministrador 

Distrito Fede
egulamentaç

gestão, 

 
ores 

am 

de 

eral 
ção 

   
 

   


