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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC  

 

 

REUNIÃO MENSAL 

REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

1. Às 17:00 horas do dia 06 de fevereiro 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 o “Manual de Transparência” (“Manual”). 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. 

 

O Sr. Diretor Klever Muller tomou então a palavra e apresentou alguns pontos que seriam 

informados pelas Consultoras e outros pelos Administradores conforme exposto abaixo: 

 

Informações de responsabilidade da Consultora: 
 

• Informar a quantidade de cotas subordinadas que pertencem a Consultoria 

(sugerindo que o consultor forneça as fontes e os extratos) 

• A performar: elencar o que tem dentro da carteira “a performar” a partir do 

contrato. 

• Intercompany: para conseguirmos colher essa informação de uma forma que 

exista comparabilidade, a ANFIDC deverá padroniza-la.   

 

Informações de responsabilidade do Administrador/Custodiante: 
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• Formas de liquidação: normal (boleto ou cheque), por substituição de títulos e via 

depósito (a consultora poderia abrir a operação, informando se o depósito é do 

cedente, sacado ou domicílio bancário). 

• Tipos de lastros: duplicatas, cheques, contratos e CCB. 

• Abertura de quem são os 10 maiores cedentes e os 10 maiores sacados nos fundos: 

a princípio a informação será disponibilizada por chave de CNPJ. 

 

A ideia é que a Consultora além de disponibilizar tais informações para o investidor (o foco 

seriam os investidores que representem mais de 5% do PL do fundo) também 

disponibilize o Questionário para Contratação de Consultoria de Crédito. 

 

 

(b) O segundo assunto abordado foi sobre o novo site da ANFIDC. A Diretoria apresentou o 

layout do novo site da ANFIDC, ressaltando que 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. Vale ressaltar que a Diretoria terá o 

suporte da Tamer Comunicação, empresa de Assessoria de Imprensa contratada pela 

ANFIDC que além de avaliar o novo site, terá como foco melhorar a comunicação com o 

mercado e os associados, uma das metas da Diretoria. Outras metas para a Diretoria neste 

ano é tentar trazer para dentro da Associação mais 24 novos associados e fazer 3 eventos, 

a princípio um café da manhã no nordeste e outro um no sul e um evento de grandeza 

nacional em São Paulo como o que ocorreu em abril do ano passado. 

 

(c) Após a apresentação do novo site, a Diretoria abordou sobre as reuniões que ocorreram 

na CVM aonde um dos assuntos da primeira reunião era sobre o custo de observância. A 

CVM quer entender e ouvir da ANFIDC o que estamos fazendo de forma excessiva que está 

gerando custos desnecessários (a ideia é ter redução de custos tanto para as Instituições 

quanto para a CVM). Para isso, a CVM disponibilizou uma planilha para as Consultoras e 

Gestores aonde deverão indicar quais itens geram custos e quais itens entendem ser 

inúteis. Ficou decidido então que o escritório da PVG irá fazer um mapeamento inicial 

olhando outras instruções além da ICVM 356 e encaminhará para a Diretoria avaliar. Já na 

segunda reunião o principal assunto abordado foi sobre as possíveis alterações na ICVM 

356. A CVM deu abertura para a ANFIDC se posicionar a respeito e enviar propostas para 

essa alteração. Para isso, a ANFIDC tem a intenção de criar um Grupo de Trabalho para se 

posicionar a respeito antes da audiência pública. 

 

 

(d) Outro assunto abordado foi referente a um questionamento de um de nossos associados 

referente a um processo sobre direito de regresso, aonde algumas decisões equiparam os 

Fundos com as Factorings. A Diretoria solicitou para o escritório do PVG elaborar um 
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Artigo sobre direito de regresso e pediu para os integrantes do Comitê Executivo que 

enviem processos que tenham conhecimento sobre direito de regresso. 

 

 

(e) Por fim, o Sr. Presidente tomou então a palavra e informou que foram apresentados os 

associados que se manifestaram para participar neste ano do Comitê Executivo e que a 

Diretoria ainda está analisando os pretendentes. Aproveitou para agradecer a ajuda e 

atuação de todos os integrantes do Comitê Executivo que participaram no ano de 2017, 

participantes que vieram para agregar dentro da ANFIDC e que ajudaram neste 

crescimento da Associação. 

 

 

 

 

 

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, Marcelo Couto, Diego Coelho, Reginaldo 

Cruz e Luiz Guilherme de Moraes. CONVIDADOS: Bruno Ligiera Bulgareli, Victória Baruselli e 

Rubens Vidigal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 06 de fevereiro de 2018. 

 

Mesa: 

 

 

Paulo Schonenberg 

Presidente 

 

Claudio Halaban 

Secretário 

 


