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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 ABRIL DE 2018 

 

 

1. Às 17:00 horas do dia 10 de abril 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 primeiro assunto abordado foi sobre o Manual de Transparência (“Manual”). Ficou 

decidido que o Sr. Rubens Vidigal do escritório da PVG irá elaborar um Manual conforme 

o Manual de Melhores Práticas que foi elaborado em conjunto com a ANBIMA com base 

nos tópicos apresentados. A ANFIDC tem a pretensão de convocar uma audiência pública 

em maio para apresenta-lo para os associados e apresentar para o mercado no nosso 

evento Nacional que ocorrerá em agosto. A ANFIDC solicitou para a PVG encaminhar um 

orçamento tanto do Manual quanto da convocação e da audiência antes de efetuarem o 

serviço. 

 

 

(b) O segundo assunto abordado foi sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre a emissão de 

duplicata sob a forma escritural. Foi informado que o Projeto está para ser aprovado e que 

logo que isso ocorra a ANFIDC irá divulgar para os seus associados. O Projeto atualmente 

está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e também precisa 

passar pela Comissão de Constituição e Justiça. 

 

 

(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 Diretoria entende 

que deverá entrar com uma Amicus Curiae aonde pegaríamos 6 casos iniciais que existam 

os melhores argumentos (pré-requisitos), aonde seria feito um memorando explicando 

por exemplo a diferença entre um FIDC e uma Factoring, entre outros. O Sr. Alexandre 

Silveira informou que está aguardando os orçamentos dos escritórios de advocacia para 

verificar o melhor custo benefício para a Associação.  
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(d) Após o debate sobre a atuação no judiciário, 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.  

 

 

 

 

 

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, Daniel Doll, João Peixoto, Rogério Rotunno, Márcio 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 10 de abril de 2018. 

 

Mesa: 

 

 

Paulo Schonenberg 

Presidente 

 

Claudio Halaban 

Secretário 

 


