ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS – ANFIDC

REUNIÃO MENSAL
REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2019

1.
Às 17:30 horas do dia 1 de outubro de 2019, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 5º 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.

(a)

Seguiram-se as seguintes discussões:

O primeiro assunto abordado foi referente ao IV Encontro Nacional ANFIDC, além da
discussão dos temas a serem abordados nas palestras. O Encontro será realizado no dia 24
de outubro e serão apresentados dois painéis com 4 integrantes cada e um moderador,
conforme descrito abaixo.
•

1º Painel (Institucional): O foco do primeiro painel será discutir acerca da nova
Instrução CVM 356, trazendo os itens enviados via consulta por parte da ANFIDC
à CVM. Neste painel estarão presentes os seguintes palestrantes: Daniel Doll
(Socopa), Paulo Marins (Banco Finaxis), Daniel Maeda (CVM) e Ricardo Mizukawa
(ANBIMA), além do moderador que será o Vice-Presidente Claudio Halaban.

•

2º Painel (Jurídico): Serão tratados os temas da nova Lei das duplicatas eletrônicas
e recebíveis de Instituição de Pagamento. Neste painel estarão presentes os
seguintes palestrantes: Bruno Balduccini (Pinheiro Neto Advogados), Fernando
Fontes (CERC), Fernando Kalleder (CRDC), sendo o Sr. Rubens Vidigal o
moderador do painel. Pelo Banco Central foi confirmada a presença do Sr.
Mardilson Queiroz, consultor do Departamento de Regulação do Sistema
Financeiro.

Ademais foi confirmada a participação do Sr. Rodrigo Maia (Presidente da Câmara dos
Deputados), sendo que a entrevista será conduzida pelo jornalista e apresentador Milton
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Jung. Foi alinhado que a entrevista terá foco no cenário brasileiro e perspectivas
econômicas, vez que os dois painéis anteriores já abordarão o tema de crédito.
O grupo entendeu ser importante o alinhamento prévio dos painéis, sendo assim serão
realizadas discussões prévias entre os temas a serem debatidos.
Encerrando o primeiro assunto da pauta foram ajustados alguns itens da programação e
agenda do evento, que serão encaminhados à agência externa que está realizando a
organização do evento.
(b)

O segundo assunto abordado foi sobre a amicus curiae referente ao Direito de Regresso.
Conforme já relatado anteriormente, a decisão dos ministros que o FIDC pode comprar
créditos com coobrigação e cobrar juros acima da Lei de Usura atendeu a expectativa da
indústria, porém entende-se que a equiparação dos FIDCs com instituições financeiras,
não foi ideal. O Sr. Rubens Vidigal relatou que foi apontada essa inconsistência de
entendimento e que no momento há a necessidade de aguarda os ministros pautarem o
assunto para uma manifestação formal, instruindo a diferenciação dos FIDCs com as
instituições financeiras.

(c)

Outro assunto relatado pelo Sr. Rubens foi com relação à Lei das duplicatas escriturais
eletrônicas. O mercado está aguardando a regulamentação da Lei para que haja a
divulgação e entendimento dos novos processos.

(d)

Foi mencionado também o processo realizado para novas filiações. Hoje a empresa que
possui interesse em se filiar necessita enviar 3 (três) cartas de recomendação de empresas
já filiadas à Associação. Além disso, foi acordado que empresas que não possuem o selo
ANBIMA para as atividades que exercem não estão aptas a se associarem a ANFIDC.

(e)

Por fim, a Diretoria informou que no próximo Comitê Executivo será discutido quais
iniciativas serão tomadas a partir do caixa disponível que a entidade possui hoje e sobre a
possível sede nova.

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, Luis Eduardo Carvalho,
Alexandre Silveira, Klever Lairana, Marcelo Berger, Tiago Schuelter, Paulo Marins e Samuel
Garson. CONVIDADOS: Bruno Ligiera Bulgareli, Janaina Pedroso de Moraes e Rubens Vidigal.

São Paulo, 3 de outubro de 2019.
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Mesa:

Paulo Schonenberg
Presidente

Claudio Halaban
Secretário
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