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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2016

1.
Às 9:00 horas do dia 1º de julho 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) minutas do Manual de
Melhores Práticas da Associação (“Manual”) e do material com sugestões de medidas a serem
adotadas em futuras revisões do Manual, conforme apresentadas pelo comitê constituído para
definição das medidas de curto prazo a serem tomadas pela Associação (“Comitê de Curto
Prazo”); (b) as medidas a serem implementadas para apresentação do Manual ao mercado; e (c)
questões relacionadas à estrutura administrativa da Associação.
2.

Seguiram-se as seguintes discussões:

(a)

após avaliarem a redação da minuta do Manual, os presentes aprovaram, sem quaisquer
ressalvas, referido documento tal como apresentado pelo Comitê de Curto Prazo; com
relação ao material com sugestões de medidas a serem adotadas em futuras revisões do
Manual, os presentes optaram por discutir e avaliar referidas medidas oportunamente,
após a implementação e adoção do Manual pelo mercado;

(b)

o Sr. Presidente aproveitou a oportunidade para relatar contato com o Sr. Daniel Maeda,
Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), no qual foram discutidos, entre outros assuntos, a pretensão da
Associação de elaboração do Manual e o andamento do pedido de permissão para o
investimento por FIDC padronizado em direitos creditórios cedidos por sociedade
empresária em recuperação judicial ou extrajudicial, sem qualquer restrição (“Pedido”);

(c)

em seguida, os presentes deliberaram os próximos passos a serem adotados para a
divulgação do Manual ao mercado; nesse sentido, e a fim de envolver o mercado na
discussão do documento ora aprovado, os presentes decidiram que a Associação deverá
submeter a minuta do Manual a audiência pública, com 30 (trinta) dias de duração,
aberta à participação de quaisquer participantes interessados em contribuir para a
melhoria do mercado de FIDC Multicedentes Multissacados (“Audiência Pública”); e
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(d)

finalmente, foi introduzida pelo Sr. Presidente a necessidade de discussão de questões
relacionadas à estrutura administrativa da Associação, como a necessidade de
reformulação de seu estatuto social, redefinição de cargos, atribuições e orçamento, bem
como a eleição de sua próxima diretoria executiva.

3.
presentes:

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

(a)

que o PVG Advogados deverá coordenar a realização da Audiência Pública, mediante a
elaboração da documentação necessária para divulgação do Manual, a realização de
sugestões de ajustes ao documento com base nos comentários recebidos, e a
consolidação dos comentários e alterações em relatório final da Audiência Pública, bem
como quaisquer outras providências relacionadas a este assunto;

(b)

que, após o encerramento do prazo de 30 (trinta) dias para envio de comentários ao
Manual no âmbito da Audiência Pública, deverá ser agendada nova reunião do Comitê de
Curto Prazo para avaliação da recepção dos ajustes ao documento e revisão do relatório
final elaborado pelo PVG Advogados;

(c)

que a Associação continue acompanhando de perto, junto à CVM, o andamento do
Pedido, e que defina a conveniência de solicitar reunião com integrantes do Colegiado da
CVM para tratar do assunto; 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 23 de agosto de 2016, no
mesmo local, às 17:00 horas, para acompanhamento do andamento da Audiência Pública
e discussão das questões relacionadas à estrutura administrativa da Associação.

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.
Paulo Schonenberg. ASSOCIADOS: Alexandre Silveira, Paulo Schonenberg, Camila Bittencourt,
Reginaldo da Cruz, Vilmar Silveira, Luiz Fernando Vasconcellos. CONVIDADOS: Claudio Halaban,
Rubens Vidigal Neto, Vinícius Azambuja de Oliveira.

São Paulo, 1º de julho de 2016.
Mesa:

Alexandre Silveira
Presidente

Paulo Schonenberg
Secretário
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