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Diretrizes 

 
A Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias (“Política de Voto”) tem como objetivo 

estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão a Âmago Gestão de Investimentos Ltda 
(“Âmago”) no exercício do direito de voto em assembleias gerais, na qualidade de representante dos 
fundos de investimentos sob sua gestão (“Fundos Geridos”) regulados pela Instrução CVM nº 555. 
Esta política foi elaborada nos termos do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 
Administração de Recursos de Terceiros e de acordo com as Diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Auto-Regulação para a Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias.  

A presente Política de Voto aplica-se aos Fundos Geridos cujas políticas de investimento 
autorizem a alocação em ativos financeiros que contemplem o direito de voto em assembleias.  
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1. Princípios Gerais 
 
A Âmago exercerá o direito de voto em assembleias gerais, na qualidade de representante dos 

Fundos Geridos, de forma diligente e norteada pelo dever fiduciário da gestora em relação aos 
interesses dos cotistas e na defesa dos seus direitos, buscando sempre as melhores condições para 
os cotistas e os fundos. 

Nesse sentido, ao votar em assembleias representando os fundos geridos, a Âmago buscará 
votar favoravelmente às deliberações que, a seu ver, propiciem a valorização dos ativos que 
constituem a carteira do Fundo. Da mesma forma a gestora votará contra deliberações que possam, 
no seu entender, destruir ou diminuir o valor desses ativos. 

2. Procedimentos relativos a potenciais conflitos de interesse 
 

Ética e transparência estão entre os princípios mais importantes da Âmago, que tem o objetivo 
de exercer o direito de voto visando melhor interesse dos cotistas dos fundos.    

No entanto, em determinadas situações poderá ocorrer conflitos de interesses, entendidas como 
situações que poderão de alguma forma influenciar na tomada de decisão da Âmago quanto ao voto 
a ser proferido na Assembleia. Nessas situações serão adotados os seguintes procedimentos: 

a) Identificado o potencial conflito de interesse este deverá ser sempre e imediatamente 

comunicado à Administradora Institucional (“Responsável por Compliance”) e ao 

Administrador de Gestão (“Responsável por Gestão”), juntos “Responsáveis”; 

 

b) Os Responsáveis farão a análise do conflito sob todos os aspectos e avaliarão a 

materialidade com base nos fatos e circunstâncias particulares, incluindo a importância da 

representação na referida Assembleia e a natureza do conflito; 

 

c) Emissão de parecer conclusivo sobre a situação e observação das seguintes disposições: 

i. Na hipótese de se determinar que um conflito de interesse não é material, a 
Âmago deverá exercer o direito de voto, de acordo com o disposto nesta Política 
de Voto; 
 

ii. Caracterizado o conflito de interesse a Âmago adotará procedimentos internos 
para a solução do conflito em tempo hábil para sua participação na Assembleia; 

 
iii. Na hipótese de um conflito de interesse resultante do relacionamento pessoal 

de um empregado ou colaborador particular, a Âmago removerá tal empregado 
ou associado do processo de tomada de decisão na Assembleia; 
 

iv. Caso não seja possível a solução do conflito de interesse, e em função de sua 
materialidade, a Âmago deixará de exercer o direito de voto em Assembleia, 
ainda que trate de Matéria Relevante Obrigatória. 

Caso julgue relevante aos interesses dos cotistas, o Gestor poderá exercer direito de voto em 
situação de potencial conflito de interesse, desde que informe aos cotistas através de seu 
administrador, o teor e a justificativa de seu exercício em face do potencial conflito. 

A Âmago manterá um registro escrito das discussões e do método utilizado para resolver um 
conflito de interesse material. 
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3. Processo decisório de voto 
 
A Responsável por Compliance realiza o controle e execução desta Política. O Responsável por 

Gestão é igualmente responsável pelo controle e execução desta Política, bem como pelos 
procedimentos de tomada de decisão, registro e formalização do exercício de direito de voto, em 
nome dos fundos de investimento.  

O processo decisório de voto é composto pelas seguintes etapas:  

a) Ao tomar conhecimento da convocação da assembleia, a Âmago poderá solicitar ao 

administrador dos Fundos Geridos qualquer documentação necessária para a habilitação 

dos Fundos Geridos em assembleias com a devida antecedência da data da assembleia;  

 

b) Caso o(s) regulamento(s) do(s) Fundo(s) Gerido(s) imponha(m) a necessidade de voto 

específico em assembleias, caberá à Âmago obter a orientação de voto específico junto aos 

cotistas do(s) Fundo(s) Gerido(s); 

 

c) Caberá à Âmago se credenciar nos locais das assembleias em que deva comparecer e 

exercer o direito de voto, na forma estabelecida pelos Emissores; 

 

d) A Âmago poderá exercer o direito do voto diretamente ou através de representantes legais 

devidamente habilitados. As decisões serão avaliadas caso a caso pela área de gestão da 

Âmago; 

 

e) A Âmago manterá o arquivo de todas as Atas de Assembleias e eventuais votos por escrito 

que proferir como representante dos Fundos Geridos; e 

 

f) A Âmago encaminhará ao administrador o voto e sua justificativa na Assembleia, respeitando 

o prazo de cada administrador.  

4. Matérias Obrigatórias 
 

As seguintes matérias relevantes requerem voto obrigatório da Âmago em nome dos Fundos 
Geridos:  

a) Em relação a ações, seus direitos e desdobramentos: 

 eleição de representantes de sócios minoritários no Conselho de Administração, 
se aplicável; 
 

 aprovação de planos de opções para remuneração de administradores da 
companhia, se incluir opções de compra “dentro do preço” (preço de exercício 
da opção é inferior ao da ação subjacente, considerando a data de convocação 
da assembleia); 

 
 aquisição, fusão, incorporação, cisão, alterações de controle, reorganizações 

societárias, alterações ou conversões de ações e demais mudanças de estatuto 
social, que possam, no entendimento do gestor, gerar impacto relevante no 
valor do ativo detido pelo fundo de investimento; 
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 demais matérias que impliquem tratamento diferenciado. 
 

b) Em relação a ativos de renda fixa ou mista: 

 alterações de prazo ou condições de pagamento, garantias, vencimento 
antecipado, resgate antecipado, recompra e/ou remuneração originalmente 
acordadas para a operação.  
 

c) Em relação a cotas de fundos de investimento: 

  alterações na política de investimento que impliquem alteração na classificação 
do fundo de acordo com as normas da CVM ou da ANBIMA;  

 mudança do administrador ou gestor, que não entre integrantes do seu 
conglomerado ou grupo financeiro;  

 aumento da taxa de administração ou criação de taxas de entrada e/ou saída;  
 alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do prazo de 

saída; 
 fusão, cisão ou incorporação, que propicie alteração das condições previstas 

nos itens anteriores;  
 liquidação do fundo de investimento;  
 assembleia geral extraordinária de cotistas, motivada por fechamento do fundo 

em função de iliquidez dos ativos componentes da carteira do fundo, inclusive 
pedidos de resgate incompatíveis com a liquidez existente, nos termos do artigo 
39, §2º da Instrução CVM 555. 

5. Matérias Não Obrigatórias 
 

Sem prejuízo do exercício de direito de voto em relação às Matérias Obrigatórias, a Âmago 
poderá comparecer às assembleias gerais das companhias emissoras e exercer o direito de voto em 
relação a outras matérias que, a seu critério, sejam de interesse dos fundos e dos cotistas. 

6. Exceção ao Exercício do Direito de Voto 
 

O exercício do direito de voto, ainda que seja referente a uma Matéria Obrigatória, será 
facultativo à Âmago nas seguintes circunstâncias: 

a) se houver conflito de interesse entre as Partes envolvidas na prestação de serviço de 

administração, tais como custodiante, gestor e administrador; 

b) se as informações disponibilizadas pela empresa forem insuficientes para a tomada de 

decisão; 

c) se a assembleia ocorrer em qualquer cidade que não seja capital de Estado e não seja 

possível voto à distância; 

d) se os custos relacionados com o exercício do voto não forem compatíveis com a participação 

do ativo financeiro no fundo de investimento; 

e) se a participação total dos Fundos Geridos sujeitos à esta Política de Voto, na fração votante 

da matéria for inferior a 5% (cinco por cento) e nenhum Fundo Gerido possuir mais do que 

10% (dez por cento) do seu patrimônio do ativo em questão; ou 

f) se a Âmago não possuir as informações ou documentos suficientes para exercer a política 

de voto tendo em vista o não encaminhamento dos mesmos por parte do administrador ou 

do custodiante, conforme o caso.  
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7. Comunicação aos Cotistas 
 

Conforme nosso Processo Decisório de Voto (item 4 desta Política), a Âmago encaminhará ao 
Administrador do Fundo o voto e sua justificativa na Assembleia, respeitando o prazo de cada 
administrador. Os votos proferidos pelos gestores em Assembleias serão 
disponibilizados/comunicados aos cotistas pelo Administrador do Fundo. 

8. Revisão 

 
Esta Política deverá ser objeto de revisão sempre que se julgar necessário e quando se 

verificarem alterações na regulamentação em vigor que afete diretamente este documento.  

 
9. Material para Referência 

 
Diretrizes do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento para Política 
de Exercício de Direito de Voto em Assembleias: 

https://www.anbima.com.br/data/files/AA/36/19/8E/3DC775106582A275862C16A8/Diretrizes_
20de_20Pol_tica_20de_20Exec_cio_20de_20Voto_20em_20Assembleia_1_.pdf 


