ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016

1.
Às 9:00 horas do dia 22 de março de 2016, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 6º andar, CEP 01451-914, reuniram-se os
associados da Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios, Multicedentes e Multissacados – ANFIDC (“Associação”), além de alguns
convidados, conforme indicado abaixo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a)
discussão das recomendações do comitê constituído para definição das medidas de curto prazo a
serem tomadas pela Associação em relação à situação dos FIDC geridos pela Silverado Asset
Management (“Silverado”); e (b) discussão das recomendações do comitê constituído para
definição das medidas de longo prazo a serem tomadas pela Associação.
Seguiram-se as seguintes discussões e deliberações:

2.
(a)

a reunião teve início com a apresentação, pelos Srs. Daniel Lemos e Fernando Fontes, dos
temas debatidos em reunião do comitê constituído para definição das medidas de curto
prazo a serem tomadas pela Associação em relação ao caso Silverado (“Comitê de Curto
Prazo”);
(1)

a sugestão do Comitê de Curto Prazo é de que a postura da Associação em face da
CVM e da imprensa seja, ao menos por ora, reativa, com revisão mensal conforme
surjam novos fatos relacionados ao assunto;

(2)

no entendimento do Comitê de Curto Prazo, o objetivo das medidas adotadas
deve ser o desenvolvimento de algo propositivo que traga claros benefícios para
segurança do investidor e estabilidade do mercado, por meio da elaboração de
um manual de melhores práticas para o setor dos FIDC Multicedentes
Multissacados (“Manual de Melhores Práticas”);

(3)

o Comitê de Curto Prazo entende, ainda, que a elaboração do Manual de Melhores
Práticas, bem como eventual e oportuna aproximação com a CVM, deveria ser
realizada em conjunto com a ANBIMA, razão pela qual foi realizado convite ao Sr.
Bruno Amadei, vice-presidente do Comitê de FIDC da ANBIMA, a participar desta
reunião;
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(4)

em seguida, o comitê passou à apresentação dos focos que, em seu entendimento,
deveriam ser considerados pontos de partida na elaboração do Manual de
Melhores Práticas, seguida de uma breve exposição de determinados aspectos
relacionados ao fluxo operacional dos FIDC geridos pela Silverado e a indicação e
discussão, pelos associados presentes, de pontos de melhoria dessa estrutura
(e.g., aprovação dos cedentes e sacados, seleção dos direitos creditórios,
formalização de lastro, cobrança e processos de conciliação, emissão e resgate de
cotas etc.); e

(5)

em decorrência do exposto acima, o comitê sugeriu aproximação com a ANBIMA,
para discussão do Manual de Melhores Práticas, com a participação de
investidores;

(b)

pedindo a palavra, o Sr. Bruno Amadei manifestou-se de forma favorável às
recomendações do Comitê de Curto Prazo, reconhecendo a importância e o benefício da
definição de medidas para incentivar a segurança dos investidores e a estabilidade do
mercado, colocando-se à disposição para intermediação da discussão do assunto no
âmbito da ANBIMA, inclusive para oportuna discussão do Manual de Melhores Práticas;

(c)

o Presidente então realizou apresentação sobre o histórico e relevância da Associação e
de seus associados para o mercado de FIDC Multidecentes Multissacados, destacando,
ainda, as propostas do comitê constituído para definição das medidas de longo prazo a
serem tomadas pela Associação para a revisão e a reafirmação de seus valores e missão
(“Comitê de Longo Prazo”), visando inclusive adequá-las à realidade macroeconômica
do país e do setor de fomento mercantil;

(d)

(1)

entre as medidas recomendadas pelo Comitê de Longo Prazo, destaca-se a
propositura de elaboração de Manual de Melhores Práticas, em alinhamento com
a medida proposta pelo Comitê de Curto Prazo; e

(2)

adicionalmente, o Comitê de Longo Prazo propôs a redefinição da estrutura
organizacional da Associação (bem como a consequente necessidade de revisão
do plano orçamentário da Associação para o biênio 2016/2017), com medidas
que incluem, sem a tanto se limitar, a reformulação do Estatuto Social da
Associação, a definição e eleição dos demais membros de sua Diretoria Executiva,
a criação de cronograma fixo de assembleias e reuniões de associados, diretores e
comitês, a implementação de iniciativas de representação junto aos órgãos de
regulamentação, autorregulamentação e judiciário, e a renovação e celebração de
novas parcerias estratégicas;

em seguida, os associados discutiram as propostas apresentadas pelos comitês, bem
como as estruturas e modelos de trabalho mais eficientes para sua implementação. Após
o debate, foram aprovados, pela unanimidade dos associados presentes:

2

(1)

o início da elaboração do Manual De Melhores Práticas para o setor de FIDC
Multicedentes Multissacados, sob responsabilidade do Comitê de Curto Prazo,
cujos membros deverão se reunir com periodicidade mínima mensal para
definição da estrutura e das disposições de referido manual;

(2)

a realização de novas reuniões, com periodicidade mínima mensal, para
acompanhamento do trabalho do Comitê de Curto Prazo, que se compromete a,
tempestivamente após a realização de suas reuniões, reportar suas
recomendações;

(3)

compartilhamento dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos aos demais
associados da Associação, na forma a ser definida próximas reuniões; e

(4)

o agendamento da próxima reunião aos mesmos participantes desta (ou a quem
estes entendam que devam também convidar), a ser realizada no dia 27 de abril
de 2016, no mesmo local e horário (avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 6º
andar, CEP 01451-914, São Paulo, SP, às 9:00hs); nessa reunião será discutido o
esboço do Manual de Melhores Práticas a ser preparado pelo Comitê de Curto
Prazo.

3.
Concluídos os trabalhos, o Sr. Presidente passou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata. MESA: Presidente: Sr. Alexandre Silveira; Secretário: Sr.
Alberto Jorge Ferraz Gonçalves. ASSOCIADOS: Vilmar Silveira, Luiz Fernando Vasconcellos,
Daniel Lemos, Fernando Fontes, Klever Muller, Paulo Schonenberg, Reginaldo Gomes da Cruz;
CONVIDADOS: Claudio Halaban, Fernanda de Lima, Antonio de Lara Resende Neto, Bruno
Amadei, Rubens Vidigal, Vinícius Azambuja de Oliveira.

São Paulo, 22 de março de 2016.

Mesa:

Alexandre Silveira
Presidente

Alberto Jorge Ferraz Gonçalves
Secretário
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