
 
 

 
 

São Paulo, 11 de junho de 2018. 
 
 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN 
Superintendência de Desenvolvimento de Mercado – SDM 
At.: Sr. Daniel Walter Maeda Bernardo e Sr. Antonio Carlos Berwanger 
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro 
20050-006 Rio de Janeiro, RJ 
 
 
Ref.:  Alteração das normas aplicáveis aos FIDC 
 
 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICEDENTES E 
MULTISSACADOS – ANFIDC, associação civil sem fins lucrativos, com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 5º andar, 
conjunto 52, Vila Olímpia, CEP 04457-005 (“ANFIDC”), vem, por meio desta, apresentar 
sugestões de alteração das normas aplicáveis aos fundos de investimento em direitos 
creditórios (“FIDC”). 
 
Para melhor organização, esta manifestação está dividida nos seguintes capítulos: 
(I) Introdução; (II) Considerações Preliminares; (III) Sugestões de Alteração da 
Instrução CVM nº 356/01; (IV) Sugestões de Alteração da Instrução CVM nº 476/09; e 
(V) Considerações Finais. 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
1.1 A ANFIDC é associação composta, preponderantemente, por pessoas 
jurídicas que exercem a atividade de análise e seleção de direitos creditórios para 
aquisição por segmento específico de FIDC que realizam a aquisição de direitos 
creditórios originados por múltiplos cedentes, devidos por múltiplos devedores (“FIDC 
Multi”). A indústria desse setor, em 31 de março de 2018, era composta por cerca de 249 
fundos, que acumulam operações em montante superior a R$16 bilhões – sendo que a 
ANFIDC representa 48% desses fundos, correspondente a 68% do volume de operações. 
 
1.2 Entre os objetivos da ANFIDC, destaca-se o desenvolvimento da indústria 
dos FIDC Multi, assim como a adoção e o aperfeiçoamento de práticas que fortaleçam a 
confiabilidade e a transparência da indústria desses fundos. 
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1.3 Tendo conhecimento da intenção de a CVM reformar as normas relativas 
aos FIDC, em especial a Instrução CVM nº 356/01 e a Instrução CVM nº 444/06, a 
ANFIDC vem apresentar sugestões específicas para alteração de tais normas, o que será 
realizado no Capítulo III e no Capítulo IV, abaixo. Antes, porém, apresentamos nossas 
considerações preliminares. 
 
II. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 Representantes da ANFIDC participaram de duas reuniões com 
integrantes da Superintendência de Investidores Institucionais (SIN), da CVM, nos 
últimos meses. A primeira delas, realizada em 2 de outubro de 2017, contou com a 
presença, pelo lado da CVM, do Daniel Maeda e do Bruno Gomes. Já na segunda, ocorrida 
em 22 de fevereiro de 2018, estiveram presentes o Danilo Feitosa e o Thiago Ferraz. 
Nessas oportunidades, foram apresentados alguns questionamentos, em especial sobre a 
atuação dos consultores especializados e sobre a conveniência de manutenção da 
possibilidade de constituição de fundos abertos. Esses temas foram objeto de amplos 
debates dentro da ANFIDC. As principais considerações da associação em relação a eles 
se encontram, de forma resumida, abaixo. 
 
2.2 Também se encontram abaixo as considerações da ANFIDC sobre a 
possível inclusão de restrições ao direito de voto de cotistas que sejam partes relacionadas 
de prestadores de serviços do FIDC. Optou-se por abordar esse tema uma vez que foi 
objeto de regulação nas recentes normas que tratam de outros fundos, como o fundo de 
investimento em participações (“FIP”) e o fundo de investimento imobiliário (“FII”). 
 
Consultor Especializado 
 
2.3 Da perspectiva da ANFIDC, que representa os gestores e consultores 
especializados de crédito dos FIDC Multi, uma das principais alterações promovidas pela 
Instrução CVM nº 531/13 foi indicar, de forma clara e expressa, que a atuação do consultor 
especializado, no que se refere à gestão dos FIDC Multi, estaria limitada ao auxílio na 
análise e seleção de direitos creditórios pelo administrador ou, sendo o caso, pelo gestor1. 
 
2.4 A ANFIDC entende que tal segregação de atividades foi positiva e tem 
contribuído para o desenvolvimento do mercado. Não obstante, acredita que o consultor 
especializado continua a desempenhar papel essencial para a indústria dos FIDC Multi, e 
que esse papel não se confunde com a atividade privativa de gestor de carteiras, regulada 
pela Instrução CVM nº 558/15. 
 
2.5 O gestor de fundos de investimento, que é necessariamente um gestor de 
carteiras, tem como principal atividade a análise e seleção de ativos. Cabe a ele, observado 
diversos fatores, como o perfil dos investidores, a política de investimentos, a composição 
da carteira, a situação de mercado, os ativos disponíveis e os respectivos preços, entre 
outros, definir quais ativos serão adquiridos ou alienados, sempre buscando o melhor 
interesse dos cotistas. 

                                                        
1 Artigo 39, inciso I, da Instrução CVM nº 356/01. 
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2.6 Como regra geral, o gestor de fundos de investimento não tem uma função 
ativa na originação dos ativos a serem adquiridos. Tais ativos estão disponíveis para 
aquisição no mercado de bolsa ou de balcão organizado (como as ações e diversos títulos 
de renda fixa), são oferecidos no contexto de ofertas públicas (como as cotas de fundos de 
investimento), ou são de emissão ou coobrigação de instituições financeiras (como os 
certificados de depósito bancário e as letras de câmbio). A atividade do gestor tende a se 
concentrar na análise e seleção de ativos de um cardápio que já está disponível. A sua 
diferenciação dos demais gestores está, justamente, na qualidade dessa seleção. 
 
2.7 Nos FIDC Multi que contam tanto com um gestor como com um consultor 
especializado2, a atribuição do gestor não é diferente daquela desempenhada pelos 
gestores da maioria dos fundos de investimento. Isso é, o foco central de sua atividade é a 
análise e seleção de ativos para composição da carteira do fundo. No entanto, 
diferentemente dos demais casos, para os FIDC Multi os ativos que podem ser objeto de 
investimento não estão disponíveis em bolsa ou mercado de balcão, tampouco são 
ofertados publicamente. É nesse contexto que se insere o papel essencial do consultor 
especializado. 
 
2.8 O consultor especializado é o principal responsável pela “originação” dos 
direitos creditórios. É ele quem entra em contato e constrói o relacionamento com os 
cedentes, de modo que os direitos creditórios passem a estar disponíveis para aquisição 
pelos FIDC Multi. O consultor também desempenha uma importante e intensiva função 
ao auxiliar o gestor na análise e seleção dos ativos. Essa função é desempenhada por meio 
da verificação prévia e detalhada do crédito, abrangendo o cedente, os sacados e/ou as 
garantias. É dever do consultor, portanto, municiar o gestor com as informações 
necessárias, inclusive no que se refere à higidez do crédito, para que este tenha condições 
de fazer uma análise crítica e consistente para fins de seleção daqueles que serão 
adquiridos pelos FIDC Multi. 

 
2.9 O trabalho do consultor especializado muitas vezes também inclui o auxílio 
ao gestor no monitoramento da performance dos créditos da carteira dos FIDC Multi, em 
especial em razão do seu relacionamento próximo com os cedentes. 
 
2.10 Além da seleção de créditos, o gestor, por sua vez, deve acompanhar e 
fiscalizar as atividades do consultor especializado, de modo a se certificar de que os 
processos adotados são adequados e, em última análise, de que as informações que está 
recebendo para desempenhar sua função são confiáveis e consistentes. É nesse cenário 
que a clara segregação das atividades do gestor e do consultor especializado foi positiva 
para a indústria dos FIDC Multi. A responsabilização dos gestores pela análise e seleção 
dos créditos os têm forçado a desempenhar essa atividade com maior rigor e a fiscalizar e 
acompanhar, de forma mais próxima, a atuação dos consultores. 
 

                                                        
2 Existem FIDC Multi que contam apenas com o gestor de carteira. Nesses casos, as atividades de 
gestão e de consultoria especializada são concentradas no gestor. 
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2.11 Os créditos adquiridos pelos FIDC Multi costumam ter baixo valor unitário, 
prazo médio de aproximadamente 45 dias, e centenas de cedentes e sacados. Por conta 
dessas características, a atuação do consultor demanda um alto volume de investimento 
em tecnologia e mão de obra, especialmente na ponta da originação dos créditos, o que 
justifica o valor expressivo que costuma receber. Trata-se de uma atividade altamente 
especializada, que se difere em muito daquela desempenhada pelos gestores de carteira 
tradicionais. 
 
2.12 Pelas razões expostas acima, a ANFIDC sugere que a CVM mantenha o 
consultor de crédito subordinado aos gestores no processo de análise e seleção de créditos. 
Se exercidas de forma adequada, há complementaridade entre as atividades 
desempenhadas por ambos os prestadores de serviço e potenciais ganhos para os 
investidores. Aqueles consultores que desejarem exercer, de forma direta, a gestão de 
carteiras, permaneceriam com a faculdade de se registrarem perante a CVM, nos termos 
da Instrução CVM nº 558/15. 
 
Fundos Abertos 
 
2.13 Nas interações de diretores da ANFIDC com a CVM, questionou-se sobre a 
conveniência de se manter a possibilidade de constituição de FIDC como condomínios 
abertos. Ficou-se com a percepção de que o questionamento da CVM teria duas 
motivações principais. 
 
2.14 A primeira delas se relacionaria ao fato de que os direitos creditórios que 
compõem a carteira da maioria dos FIDC não teriam liquidez. Assim, em caso de se 
verificar um volume significativo de resgates, não seria possível ao gestor alienar os ativos 
de modo a fazer frente aos resgates solicitados. 
 
2.15 A segunda estaria relacionada ao risco adicional a ser enfrentado pelos 
investidores que acompanham de forma mais distante o mercado e o desempenho dos 
FIDC. Em caso de estresse no FIDC aberto, é possível que os investidores mais bem 
informados solicitassem o resgate no primeiro sinal de turbulência e o recebesse de forma 
integral. Por outro lado, os investidores menos informados permaneceriam como cotistas 
de um FIDC com ativos ilíquidos ou estressados e, como consequência, absorveriam a 
maior parte das perdas. 
 
2.16 No entendimento da ANFIDC, pelos motivos a seguir expostos, na nova 
norma, deveria ser mantida a faculdade de constituição de FIDC abertos. 
 
2.17 Primeiramente, é obrigação do gestor e do administrador estruturarem o 
FIDC de forma adequada às características dos créditos que integrarão a respectiva 
carteira. Acredita-se que as distorções verificadas no mercado nos últimos anos decorrem, 
em grande medida, de incentivos inadequados ao investimento em FIDC aberto, em 
especial por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Tais incentivos foram 
eliminados com a recente alteração da Resolução nº 3.922/10, do CMN, promovida pela 
Resolução nº 4.604/17, também do CMN. 
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2.18 Embora, como regra geral, os ativos dos FIDC não sejam líquidos, essa não 
é uma verdade absoluta. Existem carteiras adquiridas por FIDC com alta revolvência, e 
curto prazo de duração, o que lhes confere uma natural liquidez. As carteiras do FIDC 
Multi, com prazo médio de aproximadamente 45 dias, são um exemplo. Um outro 
exemplo são as carteiras dos FIDC Chemical, com prazo máximo de vencimento de 90 
dias, que têm a Braskem S.A. como cedente3. 
 
2.19 Um dos objetivos do legislador é conferir à regulamentação um certo grau 
de flexibilidade, de modo a não se engessar o desenvolvimento do mercado, bem como 
garantir que a norma não se torne obsoleta em um curto espaço de tempo. O fato de os 
FIDC poderem adquirir uma imensa gama de créditos, que exigem diferentes estruturas, 
faz com que essa flexibilidade deva ser buscada ainda com maior intensidade. 
 
2.20 No que se refere à liquidez da carteira de créditos, embora o mercado 
secundário continue restrito e limitado, em determinados segmentos, houve um aumento 
considerável no volume de negociações. O segmento de créditos inadimplidos é um bom 
exemplo. Atualmente, há inúmeros fundos e investidores dispostos a adquirir créditos 
inadimplidos das mais diversas naturezas. No segmento dos créditos comerciais, por sua 
vez, há um projeto de lei em tramitação avançada que tem como objeto a criação das 
duplicatas eletrônicas4. Se convertido, é possível que haja, em um curto espaço de tempo, 
um desenvolvimento exponencial do mercado secundário desses títulos de crédito. 
 
2.21 O risco de saída precoce dos investidores mais bem informados é comum a 
todos os fundos abertos que adquiram ativos de menor liquidez e maior risco. Nesse 
sentido, podemos citar os fundos de renda fixa regulados pela Instrução CVM nº 555/14 
que investem predominantemente em créditos privados. 
 
2.22 Ainda, entendemos que há outras formas de mitigar o mencionado risco 
adicional enfrentado pelos investidores menos informados em fundos abertos. Como 
exemplo, poderia se estabelecer no regulamento uma previsão de fechamento do FIDC 
para resgates, e convocação imediata de assembleia geral de cotistas para deliberar sobre 
o tema, sempre que houver um volume de solicitação de resgates acima de certo 
percentual (p.ex., 20%) em um determinado período (p.ex., nos 30 dias antecedentes). 
 
2.23 Conforme exposto acima, a ANFIDC entende que há inúmeros motivos 
para se manter a possibilidade de constituição de FIDC como condomínios abertos. Os 
eventuais riscos existentes em relação a essa forma condominial poderiam ser mitigados, 
por exemplo: (a) com uma maior exigência e fiscalização da CVM sobre o gestor e 
administrador no que se refere à adequação do prazo de carência à natureza dos créditos 
que integram a carteira do FIDC; e (b) por meio de disposições no regulamento dos FIDC 
que melhor protejam os investidores. 
 

                                                        
3 Conforme item 8.1 (III) do regulamento do Chemical IX – FIDC – Indústria Petroquímica (datado 
de 20.8.2014) e do regulamento do Chemical X – FIDC – Indústria Petroquímica (datado de 
18.5.2018). 
4 Projeto de Lei nº 9.327/17, em tramitação na Câmara dos Deputados. 
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Restrição ao Direito de Voto 
 
2.24 Nota-se uma tendência em normas da CVM recentemente editadas – como 
aquelas sobre os FIP e os FII5 - de impor restrições ao direito de voto dos prestadores de 
serviços desses fundos e de suas partes relacionadas. No entanto, entendemos que, caso 
se deseje replicar tais restrições também aos FIDC, algumas questões particulares a esses 
fundos devem ser levadas em consideração. 
 
2.25 Nos FIDC é comum a existência de cotas subordinadas, as quais muitas 
vezes são detidas pelos consultores, pelos gestores dos fundos ou suas partes relacionadas. 
A existência dessas cotas subordinadas impacta diretamente a dinâmica de qualquer 
restrição de direito de voto que venha a ser imposta.  

 
2.26 Os gestores, consultores ou suas partes relacionadas que figuram como 
cotistas subordinados assumem certos riscos e compromissos, sendo que, por esse 
motivo, devem contar com alguma forma de proteção caso seu direito de voto venha a ser 
restringido. De outra forma, os demais cotistas teriam plena liberdade para deliberar, por 
exemplo, sobre o aumento da remuneração das cotas seniores e mezanino, sendo que o 
ônus dessa mudança seria arcado exclusivamente pelos cotistas subordinados. 
 
2.27 No contexto acima, sugerimos que seja prevista a possibilidade de os 
cotistas subordinados, independentemente de serem prestadores de serviço do FIDC ou 
suas partes relacionadas, terem direito de veto em relação a determinadas deliberações 
que os afetem direta ou indiretamente. 
 
2.28 Passamos, a seguir, a apresentar nossas sugestões de alteração à Instrução 
CVM nº 356/01, seguidos de uma sugestão de ajuste pontual na Instrução CVM 
nº 476/09. 
 
III. SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO CVM Nº 356/01 
 
3.1 Sugestão: esclarecer a definição do lastro dos direitos creditórios. 
 

3.1.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 

Sugerimos a inclusão de novo parágrafo ao artigo 38: 
 
“Art. 38. [...] 
 
§[⦁⦁⦁⦁] O lastro dos direitos creditórios deve ser aquele, necessário e 

suficiente, para efetuar a cobrança do crédito em uma eventual 

cobrança forçada, seja judicial ou extrajudicial, inclusive para fins 

da documentação tratada nos incisos V e VI do caput.” 
 

                                                        
5 Artigo 31, §1º, da Instrução CVM nº 578/16 e artigo 24, §1º, da Instrução CVM nº 472/08 (com a 
redação dada pela Instrução CVM nº 571/15). 
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3.1.2 Justificativa: nos termos do Ofício-Circular/CVM/SIN nº 05/14, "o 
lastro dos direitos creditórios deve ser aquele, necessário e suficiente, para 
efetuar a cobrança do crédito em uma eventual cobrança forçada, seja judicial 
ou extrajudicial." 
 
Apesar desse posicionamento da SIN, o fato de a Instrução CVM nº 356/01 não 
trazer previsão clara a esse respeito ainda gera dúvidas na indústria. Essa falta de 
segurança pode levar custodiantes ou administradores de fundos de investimento 
a adotar posições mais conservadoras e fazer com o que os níveis de guarda de 
documentos adotados não sejam compatíveis com a natureza dos direitos 
creditórios, gerando custos adicionais aos FIDC e seus investidores. 
 
Nesse sentido, sugere-se que a interpretação da SIN expressa no Ofício-
Circular/CVM/SIN nº 05/14 seja incorporada na Instrução CVM nº 356/01. 
 

3.2 Sugestão: rever os procedimentos de verificação trimestral do lastro dos 
direitos creditórios. 
 

3.2.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 

Sugerimos a exclusão do §13 do artigo 38, ajustes de redação no inciso III do caput 
e no §14 do artigo 38, bem como a inclusão de novo parágrafo ao artigo 38: 

 
"Art. 38. [...] 
 
III – durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral na 
periodicidade prevista no regulamento do fundo, verificar a 
documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por 
operações financeiras, comerciais e de serviços; 
 
§ 13. A verificação de que trata o inciso III do caput deve contemplar: 

I – os direitos creditórios integrantes da carteira do fundo; e 

II – os créditos inadimplidos e os substituídos no referido trimestre, 

para a qual não se aplica o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 38. 

 

§ 14. Fica dispensado da obrigação de verificação periódica do lastro dos 
direitos creditórios, de que trata o inciso I do § 13 o inciso III do caput, desde 
que tal dispensa esteja prevista no regulamento do fundo, o custodiante que 
receber e verificar a documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios 
de forma individualizada e integral, nos termos do disposto no § 12, ou que a 
realizar por amostragem se utilizando de metodologia com critérios 

que estabeleçam nível de confiança superior ou igual a 90% (noventa 

por cento). 
 
§ [⦁⦁⦁⦁]. O regulamento do fundo deverá estabelecer a periodicidade da 
verificação do lastro de que trata o inciso III do caput, considerando-
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se a revolvência e o prazo médio da carteira de direitos creditórios do 

fundo.” 
 
3.2.2 Justificativa: a verificação do lastro dos direitos creditórios, 
procedimento importante, embora custoso, deve ser realizado no momento da 
entrada dos direitos creditórios no FIDC, seja de forma individualizada e integral, 
seja por amostragem nos casos em que haja significativa quantidade de créditos 
cedidos e expressiva diversificação de devedores. 
 
Atualmente, se a verificação de lastro é realizada de forma individualizada na 
aquisição do crédito pelo FIDC, está dispensada a verificação de lastro a posteriori, 
exceto no caso de créditos inadimplidos ou substituídos. 
 
Nossa proposta é que a verificação a posteriori seja também dispensada nos casos 
em que a verificação por amostragem no momento de aquisição de créditos for 
realizada com critérios que garantam um nível de confiança superior a 90%. 
Também propomos que se elimine a exigência de verificação individualizada, em 
qualquer caso, dos créditos inadimplidos ou substituídos. Entendemos que o 
procedimento de verificação a posteriori é custoso e pouco eficiente, agregando 
muito pouco à verificação realizada no momento do ingresso dos direitos 
creditórios na carteira do FIDC. Note-se, ainda, que tanto os créditos inadimplidos 
como substituídos também têm os respectivos lastros verificados quando 
adquiridos pelos FIDC. 
 
Nas hipóteses em que a verificação do lastro a posteriori seja mantida, 
entendemos que predeterminá-la como trimestral não seria adequado para todas 
as estruturas de FIDC. No caso da carteira de créditos dos FIDC Multi, por 
exemplo, tem-se, como regra geral, uma carteira pulverizada e com um prazo 
médio de aproximadamente 45 dias. A cada trimestre, portanto, é possível que a 
carteira de um FIDC Multi seja integralmente substituída. Há outros casos em que 
a carteira de créditos pode ser estática, com prazo médio de vencimento superior 
a um ano, também não se justificando uma auditoria trimestral. Dessa forma, 
entendemos que, nos casos em que se mantenha a necessidade de verificação a 
posteriori do lastro, a periodicidade dessa verificação seja determinada pelo 
administrador e gestor e prevista no regulamento de cada FIDC, considerando-se 
a revolvência e o prazo médio da carteira. 

 
3.3 Sugestão: dispensar expressamente o custodiante das obrigações de 
verificação de lastro e guarda dos documentos comprobatórios com relação aos direitos 
creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo registrados ou depositados 
em entidades registradoras ou depositárias supervisionadas pelo Banco Central do Brasil 
(“BACEN”) ou pela CVM. 
 

3.3.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos a inclusão de novo parágrafo ao artigo 38: 
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“Art. 38. [...] 
 
§[⦁] ⦁] ⦁] ⦁] O custodiante fica dispensado das obrigações de verificação do 

lastro e guarda dos documentos comprobatórios referentes aos 

direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo 

objeto de registro ou de depósito centralizado em entidades 

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de 

Valores Mobiliários, no âmbito das respectivas competências, 

devendo o custodiante confirmar o seu devido registro ou depósito 

centralizado e conciliar as posições mantidas nas respectivas contas 

de custódia com aquelas fornecidas pelas referidas entidades.”  
 
3.3.2 Justificativa: entendemos que seria preciso esclarecer os limites da 
responsabilidade dos custodiantes em relação aos ativos que se encontrem 
depositados ou registrados em entidades supervisionadas pelo BACEN ou pela 
CVM, nas suas respectivas áreas de competência, nos termos do artigo 28 da Lei 
nº 12.810/13. 
 
O depósito centralizado corresponde à “imobilização” dos ativos financeiros e é 
constituído com a transferência de sua titularidade fiduciária para o depositário 
central6. A partir dessa transferência, o depositário central passa a ser o 
responsável direto pela guarda dos ativos depositados, bem como pelo controle de 
sua titularidade e pelo tratamento dos eventos sobre eles incidentes7. 
 
No caso dos ativos depositados, uma vez que sua titularidade fiduciária é detida 
pelo depositário central, passa a existir uma sobreposição entre certas obrigações 
dos custodiantes de FIDC e aquelas que são inerentes ao exercício da atividade de 
depósito centralizado. 
 
Na qualidade de titular fiduciário dos ativos depositados, o depositário central 
assume, perante os investidores – que são seus efetivos titulares –, a 
responsabilidade por assegurar a guarda e a existência desses ativos, inclusive, no 
caso de ativos não escriturais, dos documentos que lhes dão suporte. Faz sentido, 
portanto, que a atuação dos custodiantes de FIDC atenha-se à adoção das medidas 
que lhes permitam certificar que as posições nas contas mantidas no depositário 
central, em nome dos fundos custodiados, correspondem adequadamente àquelas 
registradas nas respectivas contas de custódia. 
 
O registro de ativos financeiros compreende o armazenamento e a publicidade de 
informações a respeito dos ativos registrados, bem como das operações com eles 
realizadas8, servindo como uma base confiável de dados consolidados para os 

                                                        
6 Artigo 24 da Lei nº 12.810/13, artigo 3º, inciso I, alínea “d”, do regulamento anexo à Circular do BACEN nº 
3.743/15 e artigo 26 da Instrução CVM nº 541/13. 
7 Artigo 23 da Lei nº 12.810/13, artigo 4º do regulamento anexo à Circular do BACEN nº 3.743/15 e artigo 1º, 
§1º, da Instrução CVM nº 541/13. 
8 Artigo 28 da Lei nº 12.810/13 e artigo 10 do regulamento anexo à Circular do BACEN nº 3.743/15. 
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titulares desses ativos, os órgãos reguladores e o mercado em geral. 
 
De modo semelhante ao que ocorre no depósito centralizado, verifica-se uma 
sobreposição entre o papel efetivamente exercido pela instituição financeira 
registradora, ou, conforme o caso, pelo escriturador ou custodiante dos valores 
mobiliários registrados – todos, entidades supervisionadas pelo BACEN ou por 
essa CVM –, e as obrigações atribuídas aos custodiantes de FIDC com relação à 
guarda e à verificação do lastro dos direitos creditórios integrantes das carteiras 
dos fundos custodiados. 

 
Da mesma forma, faz sentido que a responsabilidade dos custodiantes de FIDC, no 
tocante à verificação e à guarda dos ativos de sua titularidade, também se limite a 
assegurar o registro desses ativos em entidade registradora devidamente 
autorizada e a verificar se as posições fornecidas pelas respectivas instituições 
financeiras registradoras ou, conforme o caso, pelos escrituradores ou 
custodiantes dos valores mobiliários registrados, correspondem àquelas mantidas 
em seus sistemas internos. 
 

3.4 Sugestão: autorizar expressamente a contratação pelo custodiante de 
terceiros que sejam instituições financeiras ou instituição de pagamento para realizar a 
liquidação física e financeira dos direitos creditórios, bem como para manter contas para 
recebimento de recursos dos FIDC. 
 

3.4.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos os seguintes ajustes de redação nos itens “a)” e “b)” do inciso VII, bem 
como no § 6º, ambos do artigo 38: 
 
“Art. 38. [...] 
 

VII (...) 

a) conta de titularidade do fundo mantida em instituição financeira ou 
instituição de pagamento; ou 

b) conta especial instituída pelas partes junto a instituições financeiras ou a 
instituições de pagamento, sob contrato, destinada a acolher depósitos a 
serem feitos pelo devedor e ali mantidos em custódia, para liberação após o 
cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo custodiante (escrow 
account).  

 
 
§ 6º Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para a 
verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e, para 
guarda da documentação de que tratam os incisos V e VI, e, desde que sejam 
instituições financeiras ou instituição de meios de pagamento, para 
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realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios 

prevista no inciso IV, sem prejuízo de sua responsabilidade.” 
 
3.4.2 Justificativa: entendemos que se deve permitir, de forma expressa, 
a utilização pelo FIDC de contas mantidas em instituições de pagamento, bem 
como a contratação pelo custodiante de terceiros que sejam instituições 
financeiras ou instituição de pagamento para realizar a liquidação física e 
financeira dos direitos creditórios – por exemplo, com a emissão de boletos 
bancários. O custodiante permaneceria responsável por supervisionar esses 
serviços.  

 
3.5 Sugestão: flexibilizar a forma de divulgação de informações relativas aos 
FIDC. 
 

3.5.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos a exclusão do §3º do artigo 46, bem como as seguintes alterações da 
redação do artigo 28; do artigo 30, parágrafo único; do artigo 34, inciso IV; do 
artigo 37; e do artigo 46, §2º: 
 
“Art. 28. A convocação da assembleia geral deve ser feita mediante anúncio 
publicado no periódico utilizado para a divulgação de informações do 

fundo ou por meio de carta com aviso de recebimento endereçada a 

cada condômino, do qual devem constar na forma estipulada no 
regulamento do fundo, devendo ser informados aos condôminos dia, 
hora e local de realização da assembleia e os assuntos a serem tratados.” 
 
“Art. 30. [...] 
 
Parágrafo único. A divulgação referida no caput deve ser providenciada 
mediante anúncio publicado no periódico utilizado para a divulgação 

de informações do fundo ou por meio de carta com aviso de 

recebimento endereçada a cada condômino na forma prevista no 
regulamento do fundo para divulgação de informações.” 
 
“Art. 34. [...] 
 
IV – divulgar, na periodicidade e na forma prevista no regulamento do fundo, 
no periódico referido no inciso anterior, além de manter disponíveis em 
sua sede e agências e nas instituições que coloquem cotas desse, o valor do 
patrimônio líquido do fundo, o valor da cota, as rentabilidades acumuladas no 
mês e no ano civil a que se referirem, e, quando aplicável, os relatórios das 
agências classificadoras de risco contratadas pelo fundo;” 
 
“Art. 37.  A instituição administradora, mediante aviso divulgado no 
periódico utilizado para a divulgação de informações do fundo ou por 

meio de carta com aviso de recebimento endereçada a cada 
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condômino comunicação na forma estipulada no regulamento do 

fundo para divulgação de informações, pode renunciar à administração 
do fundo, desde que convoque, no mesmo ato, assembleia geral para decidir 
sobre sua substituição ou sobre a liquidação desse, nos termos desta instrução.” 
 
“Art. 46. [...] 
 
§2º A divulgação das informações previstas neste artigo deve ser feita por meio 
de publicação no periódico utilizado para a divulgação de 

informações do fundo na forma estipulada no regulamento do fundo 

e mantida disponível para os condôminos na sede e agências da instituição 
administradora e nas instituições que coloquem cotas do fundo. 
 
§3º A instituição administradora deve fazer as publicações previstas 

nesta instrução sempre no mesmo periódico e qualquer mudança 

deve ser precedida de aviso aos condôminos.” 
 
3.5.2 Justificativa: a forma de divulgação de informações do fundo 
prevista na Instrução CVM nº 356/01 permanece inalterada desde sua edição, em 
dezembro de 2001. 
 
Porém, com a evolução dos meios de comunicação, a exigência de publicação em 
periódico ou de envio de carta registrada a cada cotista, além de ultrapassada, 
passa a gerar custos relevantes e não mais justificáveis ao fundo e, 
consequentemente, aos próprios investidores. 
 
Dessa forma, sugerimos alterar os dispositivos que tratam do tema na norma, em 
linha com a redação da norma que trata dos FIP9, na qual se flexibiliza a forma de 
divulgação de informações relativas a esses fundos. 

 
3.6 Sugestão: extinguir o limite de concentração de 20% em coobrigados dos 
direitos creditórios, mantendo-o apenas em relação aos devedores. 
 

3.6.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos a seguinte alteração no artigo 40-A: 
 
“Art. 40-A. O fundo poderá adquirir direitos creditórios, observada a vedação de 
que trata o § 2º do art. 39, e outros ativos de um mesmo devedor, ou de 
coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, no limite de 20% (vinte 
por cento) de seu patrimônio líquido.” 
 
3.6.2 Justificativa: entendemos que a coobrigação se trata de uma 
garantia adicional – e não obrigatória – prestada ao FIDC, relativa a um direito 
creditório. 

                                                        
9 Artigo 9º, inciso IX, da Instrução CVM nº 578/16. 
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O limite de concentração por devedor tem o racional de diminuir o risco de crédito 
do FIDC, diversificando os responsáveis diretos pelo adimplemento do direito 
creditório. 
 
Porém, limitar a concentração também dos coobrigados dos créditos não traria 
esse efeito, visto se tratar de garantia adicional ao FIDC. Na redação atual da 
norma, enquanto se permite que um FIDC opere sem qualquer coobrigação sobre 
seus créditos, não se permite que se constitua garantias adicionais sobre esses 
créditos por meio da coobrigação caso os limites de concentração ultrapassem o 
previsto no artigo 40-A – o que, caso permitido, diminuiria o risco de 
inadimplência desses créditos. 
 
Suponha-se, por exemplo, que um determinado FIDC tenha uma carteira 
pulverizada, e que não haja devedor que represente mais de 5% dessa carteira. Se 
algum terceiro tivesse a intenção de figurar como coobrigado em relação a um 
percentual superior a 20% dessa carteira, a atual redação do artigo 40-A impediria 
que essa coobrigação fosse oferecida. Tal impedimento iria contra os interesses 
dos cotistas. 
 
Dessa forma, sugerimos a exclusão do limite de concentração em relação a 
coobrigados dos direitos creditórios. 

 
3.7 Sugestão: excluir a obrigação de apresentar classificação de risco das 
cotas do FIDC. 
 

3.7.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos a exclusão do inciso III do artigo 3º, do Artigo 23-A e do inciso VIII do 
artigo 34: 
 
"Art. 3º. [...] 
 
III – cada classe ou série de cotas de sua emissão destinada à 

colocação pública deve ser classificada por agência classificadora de 

risco em funcionamento no País." 
 
"Art. 23-A. Será dispensada a classificação das classes ou séries de 
cotas por agência classificadora de risco em funcionamento no País 

nas ofertas públicas de distribuição de cotas em que: 

I – as cotas, ou séries de cotas, emitidas pelo fundo sejam destinadas 

a um único cotista, ou grupo de cotistas vinculados por interesse 

único e indissociável; 

II – o cotista, ou grupo de cotistas vinculados por interesse único e 

indissociável, subscreva termo de adesão declarando ter pleno 

conhecimento dos riscos envolvidos na operação, inclusive da 
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possibilidade de perda total do capital investido, e da ausência de 

classificação de risco das cotas subscritas; e 

III – seja estabelecido no regulamento do Fundo que, na hipótese de 

sua posterior modificação, visando permitir a transferência ou 

negociação das cotas no mercado secundário, será obrigado o prévio 

registro nesta CVM, nos termos do art. 2º, §2º da Instrução CVM nº 

400/03, com a consequente apresentação do relatório de 

classificação de risco ora dispensado." 
 
"Art. 34. [...] 
 
VIII – providenciar trimestralmente, no mínimo, a atualização da 

classificação de risco do fundo ou dos direitos creditórios e demais 

ativos integrantes da carteira do fundo;" 
 
3.7.2 Justificativa: a exigência de classificação de risco das cotas de FIDC 
gera custos relevantes ao FIDC e a seus investidores, os quais, lembre-se, devem 
ser ao menos investidores qualificados. 
 
Ainda, nota-se que essa exigência não se repete nas normas referentes a outros 
produtos de securitização. A norma que regula os Certificados de Recebíveis 
Imobiliários – CRI demanda a apresentação de relatório de classificação de risco 
apenas em ofertas para investidores não qualificados10. A norma proposta pela 
CVM para regulamentar os Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA11, por 
sua vez, não faz essa exigência nem mesmo para as ofertas destinadas a 
investidores não qualificados. 
 
Dessa forma, sugerimos a exclusão da obrigação de apresentar classificação de 
risco das cotas do FIDC, permitindo que esta seja apresentada apenas quando as 
características da oferta justifiquem os custos de contratação de agências de 
rating. Caberia ao estruturador e/ou ao coordenador líder da oferta avaliar, em 
cada caso, considerando a estrutura da oferta e os objetivos da captação, se as cotas 
ofertadas devem ou não contar com classificação de risco. 

 
3.8 Sugestão: incluir a possibilidade de o administrador, o gestor, o 
custodiante, o consultor especializado ou suas partes relacionadas adquirir direitos 
creditórios do FIDC, no mínimo, pelo valor de face ou pelo valor do crédito devidamente 
atualizado pela taxa a ele aplicável, dos dois o maior. 
 

3.8.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos a seguinte alteração na redação do §2º do artigo 39, bem como a 
inclusão do §6º no artigo 39: 
 

                                                        
10 Artigo 7º, §6º, da Instrução CVM nº 414/04 
11 Edital de Audiência Pública SDM nº 01/17. 



 
 

15 

“Art. 39 [...] 
 
§ 2º É vedado ao administrador, gestor, custodiante e consultor especializado ou 
partes a eles relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam 
desse assunto, ceder ou, originar ou adquirir, direta ou indiretamente, direitos 
creditórios aos fundos nos quais atuem, observado o disposto no §6º. 
[...] 
§ 6º O administrador, gestor, custodiante e consultor especializado 

ou partes a eles relacionadas, tal como definidas pelas regras 

contábeis que tratam desse assunto, poderão adquirir direitos 

creditórios dos fundos nos quais atuem, no mínimo, pelo valor de face 

ou pelo valor do crédito devidamente atualizado pela taxa nele 

prevista, dos dois o maior.” 
 
Adicionalmente, sugerimos a inclusão do inciso XVII no §4ºdo artigo 8º: 
 
“Art. 8º [...] 
 
§ 3º [...] 
 
XVII – informações sobre as cessões de direitos creditórios realizadas 

ao administrador, ao custodiante, ao gestor, ao consultor 

especializado, ou às partes a eles relacionadas, tal como definidas 

pelas regras contábeis que tratam desse assunto.” 
 
3.8.2 Justificativa: apesar de a vedação da cessão dos direitos creditórios 
do FIDC aos seus prestadores de serviço não estar expressamente prevista na 
Instrução CVM nº 356/01, a interpretação do artigo 39, §2º, expressa pela SIN no 
Ofício-Circular/CVM/SIN nº 05/14 instituiu essa proibição. 
 
No entanto, entendemos que permitir a cessão dos direitos creditórios a esses 
prestadores de serviço poderia trazer benefícios aos investidores dos FIDC. 
 
Isso porque, no cotidiano das atividades de cobrança dos direitos creditórios 
integrantes da carteira de um FIDC Multi, ocorrem situações em que a forma de 
liquidação proposta é não monetária. 
 
Como exemplo, um devedor inadimplente, em situação pré-falimentar, poderia 
oferecer um imóvel em pagamento de crédito devido ao FIDC Multi. Como regra 
geral, um FIDC não poderia aceitar um imóvel em pagamento e, mesmo que 
pudesse, a velocidade do processo decisório do administrador geralmente não 
seria condizente com a dinâmica de uma situação dessa natureza. Nesse caso, seria 
possível que o consultor de crédito ou gestor, que acompanham com proximidade 
a situação do devedor do crédito, entendessem que a aceitação do imóvel seria a 
decisão financeira correta a se tomar. Se esse gestor ou consultor de crédito fosse 
um cotista subordinado do FIDC, teria um incentivo de adquirir esse crédito do 
FIDC de modo a viabilizar a aceitação do imóvel em pagamento. Isso porque, na 
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qualidade de cotista subordinado, reduziria o seu prejuízo. Da perspectiva do 
FIDC, a venda de um crédito em situação de estresse pelo seu valor original 
também seria benéfica (como, na hipótese em questão, o crédito estava 
inadimplente e provavelmente em PDD, a sua venda pelo valor original deveria 
gerar um ganho imediato para o FIDC). 
 
Para mitigar eventuais conflitos e evitar prejuízos aos FIDC, propusemos 
parâmetros claros sobre o preço pelo qual os direitos creditórios poderiam ser 
cedidos a esses prestadores de serviço. 
 
Adicionalmente, para trazer maior transparência ao investidor, sugerimos 
também que as informações sobre essas cessões integrem o demonstrativo 
trimestral do FIDC. 

 
3.9 Sugestão: incluir as despesas com contratação de consultor especializado 
e de gestor como encargos do fundo. 
 

3.9.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos a inclusão do inciso XIII ao artigo 56, bem como o seguinte ajuste ao 
inciso XII do artigo 24: 
 
“Art. 56. [...] 
 
XIII – despesas com a contratação de prestadores de serviço de 

consultoria especializada e de gestão da carteira do fundo’’ 
 
“Art. 24. [...] 
 
XI – quando for o caso, referência à contratação de terceiros, com a identificação 
e qualificação da pessoa jurídica contratada, bem como a respetiva 
remuneração, para prestar os seguintes serviços: [...]’’ 
 
3.9.2 Justificativa: atualmente, visto que as despesas com contratação de 
consultor especializado e de gestor não são enquadradas como encargos do fundo 
pela norma, os custos com a contratação desses prestadores de serviço encontram-
se embutidos no valor da taxa de administração cobrada do FIDC. 
 
Entendemos que essas despesas devem ser classificadas expressamente como 
encargos do fundo, de forma a trazer maior transparência aos investidores sobre 
as taxas e despesas cobradas do FIDC. Nesse mesmo sentido, sugerimos a inclusão 
da remuneração desses prestadores de serviços como um item obrigatório nos 
regulamentos dos FIDC. 

 
3.10 Sugestão: permitir a emissão de séries de cotas de classe subordinada. 
 

3.10.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
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Sugerimos o seguinte ajuste de redação ao inciso XIII do artigo 2º: 
 
“Art. 2º Para efeito do disposto nesta instrução, considera-se: 
 
XIII – séries: subconjuntos de cotas da classe senior ou subordinada dos 
fundos fechados, diferenciados exclusivamente por prazos e valores para 
amortização, resgate e remuneração, quando houver;” 
 
3.10.2 Justificativa: entendemos não haver razão de se permitir a emissão 
de séries apenas de cotas seniores, mas não de cotas subordinadas. Dessa maneira, 
sugerimos incluir a previsão de emissão de séries de cotas também de classe 
subordinada, de forma a ampliar o leque de possíveis estruturas de investimento 
nos FIDC. 

 
3.11 Sugestão: extinguir as hipóteses de não concessão do registro automático 
de funcionamento de FIDC. 
 

3.11.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos a exclusão do §6º do artigo 8º: 
 
“Art. 8º [...] 
 
§6º O registro automático referido no §1º deste artigo não se aplica 

aos fundos: 

 

I – que não observarem o disposto no §8º do art. 40 desta Instrução; 

 

II – nos quais os custodiantes exerçam a faculdade de que trata o §3º 

do art. 38; e 

 

III – que realizem aplicações em direitos creditórios cedidos ou 

originados por empresas controladas pelo poder público.” 
 
3.11.2 Justificativa: considerando o novo procedimento de registro no 
Sistema de Gestão de Fundos Estruturados – SGF da CVM, não há mais razão em 
se prever hipóteses de não concessão do registro automático de funcionamento de 
FIDC. 

 
3.12 Sugestão: alterar a relação mínima de “patrimônio líquido/cotas 
seniores” para “cotas subordinadas/patrimônio líquido”. 
 

3.12.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 356/01: 
 
Sugerimos o seguinte ajuste no inciso XV do artigo 24: 
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“Art. 24. [...] 
 
XV – a relação mínima entre o patrimônio líquido do fundo e o valor das 
cotas seniores o valor das cotas subordinadas e o patrimônio líquido 

do fundo, a periodicidade para apuração e divulgação aos cotistas dessa 
relação e os procedimentos aplicáveis na hipótese de inobservância desse fator; 
e” 
 
3.12.2 Justificativa: entendemos que a redação proposta traria maior 
clareza ao investidor no que se refere à subordinação do fundo. 

 
IV. SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09 
 
4.1 Sugestão: permitir que fundos -especialmente FIDC – abertos possam 
realizar ofertas com esforços restritos. 
 

4.1.1 Alterações no texto da Instrução CVM nº 476/09: 
 
Sugerimos o seguinte ajuste de redação no inciso IV do §1º do artigo 1º: 
 
“Art. 1º [...] 
 
§1º [...] 
 
IV - cotas de fundos de investimento fechados, ou de fundos de investimento 
aberto cuja oferta de cotas dependa de registro perante a CVM;” 
 
4.1.2 Justificativa: um FIDC constituído sob a forma de condomínio 
aberto com prazo para pagamento do resgate de suas cotas superior a 30 dias a 
contar da data de sua solicitação, nos termos do artigo 21, §1º, II, da Instrução 
CVM nº 356/01, está obrigado a submeter a oferta de suas cotas a prévio registro 
na CVM independentemente das particularidades da oferta pública que pretenda 
realizar. 
 
Assim, ainda que as características da oferta observem termos idênticos àqueles 
estabelecidos na Instrução CVM nº 476/09, o fato de o FIDC ser constituído sob a 
forma de condomínio aberto o impede de se beneficiar do regime de oferta com 
esforços restritos previsto nessa Instrução, incorrendo em elevados custos e 
esforços desproporcionais para a natureza da oferta que pretende realizar (como 
elaboração e atualização do prospecto, divulgação dos anúncios de início e de 
encerramento, além dos custos com o registro da oferta). 
 
Dessa forma, entendemos não ser justificável manter a possibilidade de utilização 
do regime de oferta com esforços restritos apenas aos FIDC constituídos sob a 
forma de condomínio fechado, devendo estendê-la também aos FIDC abertos. 
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Essa sugestão está alinhada com os recentes posicionamentos do Colegiado dessa 
CVM ao conceder a dispensa do registro da oferta pleiteada por FIDC abertos12. 
 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
5.1 Solicitamos a apreciação de nossos comentários preliminares, bem como 
de nossas sugestões de alteração do texto da Instrução CVM nº 356/01 e da Instrução 
CVM nº 476/09. 
 
5.2 Certos de vossa compreensão, colocamo-nos inteiramente à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 

Atenciosamente, 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICEDENTES E 

MULTISSACADOS – ANFIDC 

                                                        
12 Processo CVM nº RJ-2015-9137, julgado em 2.2.2016, e Processo CVM SEI nº 
19957.005989/2017-23, julgado em 8.8.2017. 


