
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA  DE VOTO 

Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda.  

Janeiro 2020  –   Versão 2 

 

 

Esta Polít ica foi preparad a pela Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda. 

(“Capstone”), sendo disponibil izada para todos os membros da equipe no momento 

de seu vínculo à empresa e quando necessário ou requerido. É essencial que todos 

leiam e se familiar izem com os requisitos regulamentares e procedimentos 

descritos nesta Polít ica e os cumpram a todo momento.  

Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem prévia e 

expressa concordância da Capstone.  
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1. REGISTRO DAS VERSÕES 

Data Versão Alterações Real izadas  

Ago/2019 1 Versão Inicial  

Jan/2020 2 Correção de typos  
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2. POLÍTICA DE VOTO 

2.1. Objetivo 

Em conformidade com as diretrizes elaboradas pelo Conselho de Autorregulação da  

Anbima e em conjunto com o seu Código de Melhores Práticas para  Administração 

de Recursos de Terceiros , estabelecemos esta Pol ít ica de Exercício de Direito de 

Voto em Assembleias Gerais (“Polit ica de  Voto”), que determina os princípios gerais 

e os critérios util izados para o processo  decisório das matérias relevantes 

obrigatórias e o exercício do direito de voto em  assembleias gerais relativas aos 

ativos f inanceiros  que integrem as carteiras dos Fundos.  

 

2.2. Princípios Gerais e Conflitos de Interesse 

A Capstone compromete-se a desenvolver as suas atividades com lealdade, 

respeito, ética e transparência indispensáveis aos interesses dos cot istas dos 

Fundos e à legislação vigente, e exercerá o direito de voto em assembleias gerais,  

na qualidade de representante dos Fundos, empregando, na defesa dos direitos dos 

cotistas, todo o cuidado e a dil igência exigidos pelas circunstâncias.  

Nesse sentido, a Capstone deverá participar das assembleias gerais dos detentores 

de títulos e valores mobiliár ios  que confiram direito de voto aos Fundos, nas 

hipóteses previstas  em seus respect ivos regulamentos e quando na pauta de suas 

convocações constarem da ordem do  dia matérias relevantes obrigatórias,  

conforme descritas nesta Polít ica de Voto.  

Ao votar em assembleias representando os Fundos, a Capstone buscará votar  

favoravelmente às deliberaçõe s que, a seu ver, propiciem a valorização dos ativos 

que integrem a carteira do Fundo. 

A Capstone deverá exercer o direito de voto unicamente no interesse dos Fundos,  

observando as normas de conduta previstas neste Manual e na legislação que 

regulamenta sua atividade, de forma a identif icar e aval iar  as situações que a 

coloquem, potencial ou efetivamente, em conflito de interesses .  

Na hipótese de assembleias cuja ordem do dia verse sobre matéria que, do ponto 

de vista exclusivo da Capstone, criem situações de confl ito de interesse, mesmo 

que se trate de matérias relevantes obrigatórias , a Capstone poderá abster-se de 

votar ou não comparecer à  respectiva assembleia . A anál ise das situações de 

potencial conflito de interesses será de responsabi l idade do s Diretores da 

Capstone.  
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2.3. Matérias Relevantes Obrigatórias 

Observada as demais disposições deste capítulo, a s matérias a seguir l istadas 

ensejarão, obrigatoriamente, o exercício da presente Polít ica de Voto  (“Matérias 

Relevantes Obrigatórias”) ,  sendo admitido, inclusive,  o exercício de tal direito por 

meio da abstenção:  

I-  Ações, seus direitos e desdobramentos:  

a.  eleição de representantes de sócios minoritários nos Conselho de 

Administração, se aplicável;   

b. aprovação de planos de opções para remuneração de administrad ores 

da companhia, se incluir opções de compra “dentro do preço” (o preço 

de exercício da opção é inferior ao da ação subjacente, considerando 

a data de convocação da assembleia);   

c.  aquisição, fusão, incorporação, cisão,  alterações de controle,  

reorganizações societárias, alterações ou conversões de ações e 

demais mudanças no estatuto social,  que possam, no entendimento da 

Capstone, gerar impacto relevante no valor do ativo detido pelo fundo 

de investimento; e  

d. demais matérias que impliquem tratamento diferenciado.  

II-  Demais ativos f inanceiros e valores mobil iários permitidos pelos Fundos :  

a.  alterações de prazo ou condições de prazo de pagamento, garantias, 

vencimento antecipado, resgate antecipado, recompra e/ou 

remuneração originalmente acordadas para a operação.  

I I I-  Cotas de fundos de investimento  regulados pela ICVM 555:  

a.  alterações na pol ít i ca de invest imento que alterem a classe CVM ou a 

classif icação ANBIMA do fundo, nos termos da Diretriz ANBIMA de 

Classif icação de Fundos 555;  

b. mudança de administrador f iduciário ou gestor de recursos, desde que 

não sejam integrantes do mesmo conglomerado o u grupo econômico;  

c.  aumento de taxa de administração ou cr iação de taxas de entrada e/ou 

saída;  

d. alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do 

prazo de saída;  



 
 

 
Pág 5 de 6 

 

e.  fusão, incorporação ou cisão, que propiciem alteração das condições 

elencadas nas alíneas anteriores;  

f . l iquidação do fundo; e  

g.  assembleia de cotistas, conforme previsto na regulação da Comissão 

de Valores Mobiliár ios .  

 

2.4. Matérias Facultativas (Não Obrigatórias) 

Ainda que se trate de Matéria Relevante Obrigatória , nas seguintes situações o 

exercício do direito de voto nas assembleias gerais torna-se facultativo, f icando a 

critério exclusivo da  Capstone:  

I-  caso a assembleia ocorra em qualquer cidade que não seja capital de 

Estado e não seja possível voto à distância;  

I I-  o custo relacionado ao voto não for compatível com a part icipação do 

ativo f inanceiro na carteira do Fundo;  

I I I-  a participação total dos fundos sob gestão, sujeitos à Pol ít ica de Voto, na 

fração votante na matéria for inferior a 5% (cinco por cento) e nenhum 

fundo possuir mais que 10% (dez por cento) de seu patrimônio no ativo 

em questão;  

IV-  caso haja s ituação de conflito de interesses, ou se as informações 

disponibil izadas pela companhia não forem suficientes, mesmo após 

solicitação pela Capstone de informações adicionais e esclarecim entos,  

para a tomada de decisão;  

V-  para os fundos exclusivos e/ou reservados que prevejam em seu 

regulamento a cláusula que não obrigada a Capstone a exercer o direito 

de voto em assembleia;  

VI-  para os ativos f inanceiros de emissor com sede fora do Brasi l;  ou 

VII-  para os certif icados de depósito de valores mobil iários –  BDR. 

 

2.5. Processo Decisório e Formalização 

Para o exercício do direito de voto nas assembleias, sempre que o Administrador 

ou Custodiante dos Fundos tiverem conhecimento das respectivas convocações, 

deverão encaminhar imediatamente à Capstone as informações quanto à 

ocorrência de tais assembleias  gerais. A partir do recebimento dessas informações 

a Capstone adotará os seguintes procedimentos:  
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• A Capstone exercerá o voto sem a necessidade de consulta prévia a 

cotistas ou de orientação de voto especif ico, ressalvadas as eventuais 

previsões em sentido diverso nos regulamentos dos Fundos, sendo que a 

Capstone tomará as decisões de voto com base em suas próprias 

convicções, de forma fundamentada e coerente com os objetivos de 

investimento dos Fundos e sempre na defesa dos interesses dos 

Invest idores;  

• A decisão de participação nas assembleias gerais e o voto a ser proferido 

serão definidos e formalizados por um diretor da área de gest ão e, 

observadas as disposições desta Polít ica de Voto, levará em conta a 

matéria a ser deliberada, sua relevância para o(s) Fundo(s), eventuais 

conflitos de interesse e o custo relacionado ao exercício do direito de 

voto;  

• A Capstone encaminhará ao Adminis trador do Fundo (i ) o resumo do teor 

do voto proferido; e (i i)  a justif icativa sumária do voto proferido ou as 

razões sumárias para eventual abstenção do exercício do direito de voto 

em até 5 (cinco) dias após a data da assembleia. O conteúdo da 

justif icat iva de voto será inserido pelo administrador no sistema da CVM, 

e enviado aos cot istas junto ao perfi l  mensal,  conforme regulamentação 

aplicável;  e  

• A Capstone manterá o arquivo de todas as atas de assembleias e eventuais 

votos por escrito que proferir  na q ualidade de representante dos Fundos.  

Sem prejuízo do disposto acima, os administradores dos Fundos poderão  divulgar 

relatórios referentes aos votos exercidos pela Capstone em seus respectivos  

websites.  A Capstone manterá à disposição dos cotistas em sua s ede o resumo dos 

votos proferidos nas assembleias em que participar como representante dos 

Fundos ou abstenções,  acompanhado de suas just if icativas sumárias .  

 

 


