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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC  

 

 

REUNIÃO MENSAL 

REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017 

 

 

1. Às 16:00 horas do dia 11 de julho de 2017, na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 6º andar, CEP 01451-914, reuniram-se 

membros da Diretoria-Executiva 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 questões de 

interesse da Associação e do mercado em que se insere, conforme pautadas pelo Presidente da 

Associação. 

 

2. Seguiram-se as seguintes discussões: 

 

(a) O primeiro assunto abordado foi sobre a Medida Provisória nº 775, a qual altera a Lei nº 

12.810, de 15 de maio de 2013, para dispor sobre a constituição de gravames e ônus sobre 

ativos financeiros e valores mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado. O 

escritório Perlman Vidigal Godoy Advogados (“PVG”) foi até Brasília tentar contato com o 

relator e depois de várias reuniões e tentativas, infelizmente não conseguimos inserir 

nosso texto na Medida Provisória em questão. Exposto isso, temos que aguardar se a 

Medida Provisória será ou não aprovada para verificarmos os próximos passos. Caso não 

seja aprovada ou termine o prazo, deverá ser feita uma nova Medida Provisória e caso ela 

seja aprovada, podemos tentar incluir nossos pontos em um projeto de lei sobre questões 

financeiras. 

 

(b) O segundo foi sobre como a Associação pode estar mais atuante juridicamente com os seus 

associados. A ideia é termos um Fórum ou Painel de debates de questões judiciais (via site 

da ANFIDC) que será um canal direto do nosso jurídico com os associados. A primeira 

alternativa seria colocar o número do processo e descrevê-lo e a outra seria as demandas 

adicionais dos associados (os associados mandam os questionamentos e a ANFIDC faria 

um filtro de qual deles entraria no site e responderia), sendo que o sistema traria o 

histórico para quem acabou de entrar. Cabe ressaltar que além dessas frentes, a ANFIDC 

vem estudando formas de atuar junto ao Judiciário e a PVG vem tentando contato com um 

desembargador para verificar a possibilidade de um curso de FIDC e ou aulas na escola de 

magistratura (um módulo dentro da grade de pós-graduação). Na próxima reunião o 

Diretor Alexandre Silveira e o Dr. Rubens Vidigal irão apresentar o projeto. 
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(c) Após o debate sobre como podemos atuar juridicamente com nossos associados, a PVG 

apresentou o Novo Estatuto com as alterações feitas na reunião do dia 13/06/2017 para 

aprovação dos presentes. A diretoria aprovou o Novo Estatuto e a PVG irá enviar os 

próximos passos para convocarmos uma assembleia para aprovação do Novo Estatuto 

pelos associados.  

 

(d) Por fim, foi informado que teremos uma Circular mensal que divulgará as atividades que 

a ANFIDC tem feito em diversos setores, inclusive futuramente buscaremos patrocínios 

tanto para a Circular quanto para a exposição no site da Associação. Esta é uma nova 

medida que além de buscar novas receitas, trará os associados para mais perto do 

cotidiano da Associação. Além da Circular, a Associação tem buscado novos parceiros para 

os associados, como por exemplo com o Serasa e com a Liberum Ratings, no intuito de 

trazer mais valor para os associados e possíveis novos associados. Vale ressaltar que a 

Associação vem fazendo um trabalho para se fortalecer cada vez mais no mercado e desde 

março de 2017 a Associação passou de 79 associados para 93 associados até o momento. 

 

 

 

 

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. Paulo Schonenberg; Secretário: Sr. 

Claudio Halaban. PRESENTES: Paulo Schonenberg, Claudio Halaban, Alberto Gonçalves, Klever 

Muller, Alexandre Silveira, Vilmar Silveira, Robinson Carneiro, Camila Bittencourt, Daniel Doll, e 

Luiz Moraes. CONVIDADOS: Bruno Ligiera Bulgareli e Rubens Vidigal. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 11 de julho de 2017. 

 

Mesa: 

 

 

Paulo Schonenberg 

Presidente 

 

Claudio Halaban 

Secretário 

 


