
1 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC  

 

 

REUNIÃO MENSAL 

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018 

 

 

1. Às 17:00 horas do dia 13 de março de 2018, 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 Sr. Presidente em virtude de termos novos participantes em nosso Comitê Executivo 

tomou a palavra e fez uma breve apresentação sobre a retrospectiva de 2017 e o que 

estamos empenhados em 2018, conforme segue abaixo: 

 

• Manual de Transparência: A ideia do Manual é levantar alguns pontos que estão 

sendo tratados no Manual focado nos Administradores (Manual este que está 

sendo finalizado em conjunto com a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA) e no Questionário que foi enviado 

para os Consultores, além de adicionar outros pontos que não estão sendo tratados 

e das informações disponibilizadas pela CVM. Vale ressaltar que o Manual será 

uma recomendação para as Consultoras associadas. 

• Projeto de Lei nº 9327/2017: A ANFIDC vem atuando no Projeto de Lei que versa 

sobre a emissão de duplicatas escriturais, principalmente quanto ao Artigo 9 em 

anexo. Estamos acompanhando a tramitação desse Projeto de Lei, e informaremos 

tão logo tenhamos novidade. 

• Atuação no Judiciário: A ANFIDC está verificando através do desembargador 

responsável a possibilidade de efetuar um curso (provavelmente de 4 módulos) na 

Escola de Magistratura. O Intuito é gerar maior conhecimento sobre o mercado de 

FIDC. 

• Participamos com a ANBIMA da elaboração do Questionário de Contratação do 

Consultor e do Manual de Melhores Práticas (Manual que está aguardando 

aprovação no Comitê de Serviços Qualificados da ANBIMA) 

• Alteração da Resolução CMN nº 3.922/2010 (RPPS): É com grande satisfação que 

informamos que as nossas sugestões ao tema foram acatadas pela Subsecretaria 
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dos RPPS. Nesse contexto, ressaltamos as principais questões aceitas pela 

Subsecretaria na nota de esclarecimento sobre o investimento dos RPPS em FIDC: 

1. Esclarecimento de que não seriam exigidas demonstrações financeiras 

auditadas dos devedores ou coobrigados dos créditos adquiridos por FIDC 

quando estes forem pessoas físicas; ou pessoas jurídicas que representem 

menos de 20% dos créditos dos FIDC;   

2. Esclarecimento quanto à comprovação da experiência prévia do gestor do 

FIDC (isto é, a comprovação se faz pelo número de ofertas dos FIDC sob 

gestão do gestor, e não a partir das ofertas nas quais o gestor tenha 

participado como coordenador da distribuição). 

• Novo Site ANFIDC: O intuito do novo site é valorizar o associado e dar abertura 

para o mesmo se manifestar, ter voz na associação para por exemplo enviar 

questionamentos e ou possíveis pautas para serem discutidas no Comitê 

Executivo. A Diretoria ainda está validando boa parte das informações que 

constam no site e em breve ele estará disponível para os associados. 

• Tamer Comunicação: Nós contratamos para nos assessorar em 2018 a Tamer 

Comunicação, empresa que está há mais de 25 anos no mercado, possui 

profissionais especializados em assuntos financeiros, sendo que além da 

Assessoria de Imprensa, a Tamer atua com foco em comunicação integrada, 

produção de conteúdo, conexão digital e construção e preservação de marcas. 

Além dessas frentes, o comitê executivo entende que a empresa deverá também 

ter um forte foco na divulgação para os “tomadores” no mercado. 

• Encontros Institucionais com a CVM, aonde além de mencionarmos as atividades 

que vínhamos desempenhando na ANFIDC, a CVM deu abertura para darmos 

nossa opinião quanto as possíveis alterações na ICVM 356 antes da audiência 

pública, bem como trabalharmos no novo projeto de custo de observância da CVM. 

 

 

(b) Após a apresentação, o Sr. Presidente solicitou para os novos participantes para que 

dessem suas sugestões de como a ANFIDC poderia melhorar, tanto na visão dos associados 

quanto na visão dos investidores e do mercado. O Sr. Marcelo Urbano tomou então a 

palavra e informou que o que falta para ele é uma maior segurança para o investidor, o 

quanto ele consegue emprestar sua fidúcia para um fundo no qual a carteira muda 

normalmente de 90 em 90 dias e que está ansioso para analisar o Manual de 

Transparência. Em seguida o Sr. Flávio Meilman tomou a palavra e sugeriu para que a 

ANFIDC se aproximasse com a PLANEJAR (associação de profissionais que atuam com 

planejamento financeiro para pessoas e famílias). O entendimento é de que eles possuem 

diversas formas que podemos atuar como por exemplo publicações sobre o mercado de 

FIDC na CFP MAGAZINE, participação de representantes da ANFIDC em eventos como 

Congressos, Conferências, entre outros e ou credenciar a ANFIDC como Instituição 

credenciada no programa de Educação Continuada. O Sr. João Peixoto tomou então a 

palavra e informou que a ANFIDC deveria convocar assembleias ou reuniões periódicas 
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com todos os associados no intuito de aproximar mais aqueles que não participam do 

Comitê Executivo, além de criar outros critérios para a participação no Comitê. Com 

relação ao risco, a ANFIDC poderia patrocinar um estudo sobre o risco relacionado ao FIDC 

em comparação com outros papéis de crédito (como as debêntures). Quanto à questão 

jurídica, que a ANFIDC elaborasse diversos Artigos sobre o mercado de FIDC ou até editar 

um livro de jurisprudência sobre o assunto e futuramente verificar a possibilidade de criar 

um Fundo Garantidor (como o “FGC”) para cobrir fraudes praticadas pelos prestadores de 

serviços como gestores, administradores e ou consultores de crédito. Por fim, o Sr. Rogério 

Rotunno informou que a ANFIDC deveria buscar uma forma de dar maior segurança para 

os investidores, através do rating dos fundos, entre outros. Outro ponto levantado é sobre 

o problema quanto ao direito de regresso, aonde alguns processos principalmente fora de 

São Paulo não possuem uma boa defesa ou justificativa. 

 

 

(c) O terceiro assunto abordado foi como a ANFIDC irá atuar quanto as decisões judiciais 

contra o direito de regresso (coobrigação) em desfavor dos fundos. A ideia é criar uma 

robustez, aonde pegaríamos 6 casos iniciais que existam os melhores argumentos (pré-

requisitos) e entrar com uma Amicus Curiae. Seria feito um memorando explicando por 

exemplo a diferença entre um FIDC e uma Factoring. A Diretoria está analisando a melhor 

forma de fazer este levantamento, bem como irá comparar alguns orçamentos de 

escritórios de advocacia especializados em FIDC para verificar o melhor custo benefício 

para a Associação. 

 

 

(d) Por fim, foi informado que a ANFIDC está participando do Projeto Estratégico de Custo de 

Observância da CVM, aonde a Associação tem até o final de abril para encaminhar a 

planilha que consta os custos de observância substantivos (descrever em valores os 

custos), além de enviar também as sugestões das possíveis alterações da Instrução CVM 

356. O Sr. Rubens Vidigal ressaltou que seria importante fazer uma reunião com o 

presidente da CVM para se aproximar cada vez mais da Autarquia. 

 

 

 

 

 

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, Alexandre Silveira, Ana Pregnolatto, Daniel Doll, João Peixoto, Rogério 

Rotunno, Flavio Meilman, Marcelo Urbano. CONVIDADOS: Bruno Ligiera Bulgareli e Rubens 

Vidigal. 
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São Paulo, 13 de março de 2018. 

 

Mesa: 

 

 

Paulo Schonenberg 

Presidente 

 

Claudio Halaban 

Secretário 

 


