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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016

1.
Às 9:00 horas do dia 27 de abril 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
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)
atualização sobre contatos entre associados da Associação e a Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), a Associação Nacional de
Fomento Comercial (“ANFAC”) e a Standard & Poor’s (“S&P”), acerca da criação do Manual de
Melhores Práticas da Associação (“Manual”) e da percepção geral do estado atual do mercado de
FIDC Multicedentes Multissacados, inclusive em relação à situação dos FIDC geridos pela
Silverado Asset Management (“Silverado”); e (b) apresentação, pelos membros do comitê
constituído para definição das medidas de curto prazo a serem tomadas pela Associação
(“Comitê de Curto Prazo”), da estrutura e objetivos gerais propostos para o Manual.
Seguiram-se as seguintes discussões:

2.
(a)

sobre os contatos entre associados da Associação e entidades dos mercados financeiro e
de capitais acerca da criação do Manual e da percepção geral do estado atual do mercado
de FIDC Multicedentes Multissacados:
(1)

o Sr. Fernando Fontes relatou sua participação em reunião do Comitê de FIDC da
ANBIMA, na qual apresentou as pretensões da Associação sobre o Manual. Sua
impressão é de que a proposta de criação do Manual foi avaliada de forma
favorável pela ANBIMA;

(2)

o Sr. Luiz Fernando Vasconcellos relatou sua participação no XIII Congresso
Brasileiro de Fomento Comercial da ANFAC, que contou com a participação do Sr.
Bruno Luna, Gerente de Acompanhamento de Fundos Estruturados da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), o qual, segundo Luiz Fernando, destacou o tema
da securitização como um dos principais focos da CVM no curto e médio prazos e
afirmou acreditar que o desenvolvimento do mercado de FIDC Multicedentes
Multissacados depende da criação e implementação, de preferência pelos
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próprios participantes desse mercado, de propostas para maior segurança do
mercado e dos investidores;
(3)

(b)

o Sr. Presidente relatou contato com o Sr. Leandro de Albuquerque, líder do
Comitê de Rating da S&P responsável pela classificação de risco de fundos
estruturados, sobre o mercado de FIDC. A percepção geral, compartilhada pelos
demais associados da Associação, é de que a postura da S&P e demais agências
internacionais de classificação de risco vêm sido progressivamente mais exigente
com relação aos FIDC Multicedentes Multissacados; e

em seguida, o Sr. Rubens Vidigal, em nome do Comitê de Curto Prazo, apresentou aos
presentes a estrutura e objetivos gerais propostos para o Manual. Em linhas gerais, o
Manual prevê sugestões de medidas práticas, que potencialmente teriam impacto
imediato, com os objetivos de (1) promover a ética e reduzir o conflito de interesse na
atuação dos prestadores de serviço aos FIDC; (2) ampliar os controles e procedimentos
que contribuam para mitigação do risco de aquisição de créditos pelos FIDC que sejam
inexistentes ou inexigíveis; (3) ampliar o conhecimento, a adoção e o desenvolvimento
de práticas que fortaleçam a confiabilidade e o desenvolvimento da indústria de FIDC;
(4) conferir maior clareza em relação às responsabilidades e obrigações de cada um dos
prestadores de serviço dos FIDC; e (5) promover a transparência dos FIDC, notadamente
através do estabelecimento de informações mínimas a serem divulgadas ao mercado e da
padronização de critérios de cálculo de tais informações. Em seguida, os presentes
discutiram as medidas inicialmente indicadas pelo Comitê de Curto Prazo para
atingimento desses objetivos, bem como sugeriram alterações ou práticas alternativas e
complementares para tanto.

3.
presentes:

Após o debate dos pontos acima, foi aprovado, pela unanimidade dos associados

(a)

que a Associação dê continuidade ao contato com a ANBIMA para tratar da viabilidade de
se trabalhar de forma conjunta na elaboração do Manual;

(b)

que a Associação acompanhe de perto, junto à CVM, o pedido de permissão para o
investimento por FIDC padronizado em direitos creditórios cedidos por sociedade
empresária em recuperação judicial ou extrajudicial, sem qualquer restrição, e que
defina a conveniência de solicitar reunião com integrantes do Colegiado da CVM para
tratar do assunto;

(c)

a realização de nova reunião do Comitê de Curto Prazo, a ser realizada no dia 28 de maio
de 2016, às 17:00 horas, no mesmo local desta reunião, para discussão e adaptação do
Manual, tendo em vista as sugestões ora discutidas. Após essa reunião, o Comitê de Curto
Prazo deverá consolidar a minuta do Manual e encaminhá-la aos participantes desta
reunião até o dia 25 de maio de 2016; e

(d)

o agendamento da próxima reunião com os mesmos participantes desta (ou a quem estes
entendam que devam também convidar), a ser realizada no dia 7 de junho de 2016, no
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mesmo local e horário; nessa reunião será discutida a minuta do Manual consolidada a
ser encaminhada pelo Comitê de Curto Prazo.
4.
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: Alexandre Silveira, Alberto Jorge Ferraz
Gonçalves, Paulo Schonenberg, Fernanda de Lima, Reginaldo da Cruz, Fernando Gorski, Klever
Lairana Muller, Vilmar Silveira, Claudio Vale, Daniel Lemos, Luiz Fernando Vasconcellos.
CONVIDADOS: Claudio Halaban, Fernando Fontes, Antonio de Lara Resende Neto, Rubens
Vidigal Neto, Vinícius Azambuja de Oliveira.

São Paulo, 27 de abril de 2016.

Mesa:

Alexandre Silveira
Presidente

Alberto Jorge Ferraz Gonçalves
Secretário
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