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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC  

 

 

REUNIÃO MENSAL 

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

1. Às 17:00 horas do dia 10 de outubro 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 o registro de cessão de crédito, onde existe a 

possibilidade de inclusão em nova lei sobre desmaterialização de duplicata. Foi informado 

que embora o Banco Central tenha a intenção da desmaterialização das duplicatas, a CVM 

informou na reunião com a ANFIDC que desconhece tal assunto. O assunto será levado na 

próxima reunião para ser estressado e verificarmos possíveis atuações da ANFIDC. Cabe 

ressaltar que no caso das registradoras, a Diretoria entende que uma câmara registradora 

traz uma segurança a princípio apenas contra uma dupla cessão, sendo que o custo 

aumentará. Há a intenção de convidar o Fernando da CERC para ter maiores informações 

a respeito do que está sendo discutido na mudança da lei. 

 

(b) O segundo assunto abordado foi a reunião que a ANFIDC teve na CVM, aonde entre os 

assuntos tratados tiveram o Manual de Transparência, o Manual de Melhores Práticas que 

está na ANBIMA, a Medida Provisória nº 775, as registradoras, entre outros. Além disso, 

foi dada a opção para a ANFIDC apresentar uma Manifestação antes da Consulta Pública 

referente as possíveis alterações na ICVM 356. A ideia da Manifestação é que a ANFIDC 

tenha a opção de colocar os assuntos e ou devidas alterações que entendam serem 

pertinentes antes da Consulta Pública. A ideia é criar um Grupo de Trabalho ou um 

subcomitê junto com o escritório da PVG para elaborar essa Manifestação, na qual um dos 

pontos principais seria a de flexibilizar e trazer regras que sejam importantes para 

diminuir os riscos.  

 

(c) Após o assunto sobre a reunião na CVM, foi informado sobre as formas de atuação da 

Associação junto ao Judiciário. O Sr. Rubens Vidigal do escritório PVG informou que após 

o contato com o Desembargador responsável pelo curso, estão estruturando a grade do 
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mesmo, bem como analisando cuidadosamente os itens que estariam incluídos, visto que 

quem dará o curso não será a ANFIDC e sim juízes. Assim que a grade for estruturada, o 

escritório da PVG irá apresentar para a Diretoria. 

 

(d) Por fim, foi apresentado um breve resumo de três precedentes analisados, os quais seguem 

abaixo: 

 

• STJ (Recurso Especial nº 1.532.943/MT): Neste acórdão, a 3ª Turma do STJ, 
julgando o recurso especial nº 1.532.943/MT, entendeu que o plano de recuperação 

judicial pode prever a supressão de garantias reais e fidejussórias, e, se aprovado, a 
supressão produz efeitos inclusive contra os credores que não tenham concordado com 

ela. Essa decisão contraria entendimento que já era inclusive sumulado no âmbito do 

TJSP, onde se decidia que o credor que não tivesse concordado com a supressão das 
garantias não seria afetado pela medida. Foram opostos embargos de divergência a 

este acórdão, que estão pendentes de julgamento pela 2ª Seção do STJ. 
 

• TJSP (Apelação nº 1011686-12.2013.8.26.0100): O acórdão proferido nos autos 

da apelação nº 1011686-12.2013.8.26.0100, pela 12ª Câmara de Direito Privado do 
TJSP, acolheu tese de que cláusulas de recompra de títulos em caso de inadimplemento 

do sacado originário são nulas de plano direito. No caso, o TJSP equiparou os FIDC às 

“factorings”, declarando a nulidade das cláusulas de recompra de títulos (coobrigação) 
pelos cessionários. Entendimento semelhante já havia sido manifestado antes pela 14ª 

Câmara de Direito Privado. Neste último caso, o fundo interpôs recurso especial dirigido 
ao STJ, o qual foi admitido pela Presidência do TJSP, estando pendente de recebimento 

pelo STJ. 

 

• TJSP (Processo nº 1049020-41.2017.8.26.0100): Trata-se de decisão de 
primeiro grau proferida nos autos do processo de recuperação judicial nº 1049020-

41.2017.8.26.0100, pela 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falências de São Paulo, 
acolhendo a tese de que crédito objeto de alienação fiduciária pode ser considerado 

“bem de capital essencial à continuidade da empresa”, e por isso tornando ineficaz a 
trava bancária. A decisão de primeira instância teve sua eficácia suspensa em sede de 

agravo de instrumento (autos nº 2176182-11.2017.8.26.0000), pendente ainda de 

julgamento final. 
 

Vale ressaltar que quanto ao segundo precedente exposto acima, a ANFIDC irá verificar formas 
de atuar, sendo que uma delas é verificar qual ministro será responsável no STJ e tentar um 

contato com o mesmo. O escritório da PVG ficou responsável por efetuar tal verificação e 

qualquer novidade irá avisar a Diretoria da ANFIDC. 
 

 

 

 

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, Francisco Carvalho, Klever 

Muller, Alberto Gonçalves, Diego Coelho, Daniel Doll, Luiz Fernando Vasconcellos, Luiz Guilherme 
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Moraes, Vilmar Silveira, Robinson Carneiro. CONVIDADOS: Bruno Ligiera Bulgareli e Rubens 

Vidigal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 10 de outubro de 2017. 

 

Mesa: 

 

 

Paulo Schonenberg 

Presidente 

 

Claudio Halaban 

Secretário 

 


