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Assunto:

MEMO /C VM/SIN/GIE/Nº 298/2014
Data: 05/11/2014

Pe dido de Dispe nsa de R e quisito Norm ativo – Proce sso C VM nº R J-2014-8513, Proce sso C VM nº R J2014-8678, Proce sso C VM n° R J-2014-8677.

Analista da GIE re sponsáve l pe lo proce sso: Danilo Vie ira Fe itosa
Se nhor Supe rinte nde nte ,
Trata-se de pe didos de dispe nsa de re quisitos da Instrução C VM nº 356/01 (IC VM 356), com
alte raçõe s introduzidas pe la Instrução C VM nº 531/13 (IC VM 531), apre se ntados por dois adm inistradore s – Planne r
C orre tora de Valore s S/A (“Planne r”) e Banco Pe tra S/A (“Banco Pe tra”) – para alguns FIDC -NP sob suas re spe ctivas
adm inistraçõe s, te ndo e m vista o prazo de 1º de fe ve re iro de 2014 para a adaptação dos FIDC e FIDC -NP ao
disposto na IC VM 531.
O ponto com um e ntre os trê s pe didos é a obte nção de dispe nsa ao cum prim e nto do disposto no
art. 38, §7º, II, da IC VM 356, de form a a pe rm itir que os ce de nte s e fe tue m a guarda da docum e ntação dos dire itos
cre ditórios.
Adicionalm e nte , a Planne r solicita dispe nsa ao cum prim e nto do disposto no art. 39, §2º, da IC VM
356, de form a a pe rm itir que o custodiante de se us fundos, o Banco Santande r, pe rm ane ça tam bé m com o um dos
ce de nte s dos dire itos cre ditórios inve stidos pe los FIDC . Alé m disso, solicita a dispe nsa do cum prim e nto do art.38,
§13, da IC VM 356, de m odo a e x im ir o custodiante da ve rificação trim e stral do lastro dos dire itos cre ditórios, nos
te rm os do §3° do art. 38 da m e sm a instrução.
Abaix o se gue m os ite ns da IC VM 356, alte rado pe la Instrução C VM nº 531/01 (IC VM 531), obje to
do pe dido de dispe nsa:
Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:
(...)
V – fazer a custódia e a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes
da carteira do fundo;
VI – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem a documentação
dos direitos creditórios, com metodologia pré-estabelecida e de livre acesso para auditoria independente,
agência de classificação de risco de crédito contratada pelo fundo e órgãos reguladores; e
(...)
§3º Nos casos descritos no §1º, se o reduzido valor médio dos direitos creditórios não justificar a realização
de verificação por amostragem ali referida, o regulamento do fundo poderá eximir o custodiante de tal
responsabilidade.
(...)
§ 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, sem prejuízo de sua responsabilidade.
§ 7º Os prestadores de serviço contratados de que trata o § 6º não podem ser:
I – originador;
II – cedente;
III – consultor especializado; ou
IV – gestor.
(...)
§ 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.
(...)
Art. 39. A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e do diretor ou sóciogerente designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde que previsto no
regulamento do fundo, contratar serviços de:
(...)

§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, direta ou
indiretamente, direitos creditórios aos fundos nos quais atuem.
R e lação dos fundos para os quais foram solicitadas as dispe nsas:
FUNDO

A DMINISTRA DOR

ATLÂNTIC O FIDC NP

PLANNER

O ESTE FIDC NP

PLANNER

LIVO R NO FIDC NP

BANC O PETR A

CUSTODIA NTE
BANC O SANTANDER
(BR ASIL) S.A.
BANC O SANTANDER
(BR ASIL) S.A.
BANC O PETR A

NÚMERO DE COTISTA S
1
1
1

Para facilitar o e nte ndim e nto das dispe nsas solicitadas, be m com o das conclusõe s da GIE, foi
e laborada a se guinte tabe la:
FUNDO
ATLÂNTIC O FIDC NP
O ESTE FIDC NP
LIVO R NO FIDC NP
1)

DISPENSA S
SOLICITA DA S
Art. 38, Inciso II do §7°
e Inciso II do §13, e
Art.39, §2°, todos
dispositivos da IC VM
356/01.
Art. 38, Inciso II do §7°
da IC VM 356/01.

PRECEDENTES DO
COLEGIA DO
Proce ssos C VM R J-20134911,
nº R J-2013-11017 e n°
R J-2012-1961.

CONCLUSÕES DA GIE
C once de r a dispe nsa do
cum prim e nto do Inciso II
do §7° do art. 38 da IC VM
356/01.

OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (PROCESSO Nº RJ-2014-8677) E
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (PROCESSO Nº RJ-2014-8678)

O O ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR EITO S C R EDITÓ R IO S NÃO -PADR O NIZADO S (“O ESTE FIDC
NP”) possui as se guinte s pe culiaridade s:
a)

É re strito a inve stidore s de m ontante igual ou supe rior a R $ 1.000.000,00 (um m ilhão de
re ais), usualm e nte re fe ridos com o inve stidore s supe rqualificados;

b)

É re strito a inve stidore s não-re side nte s no Brasil;

c)

Se us inve stidore s de ve m pe rte nce r ao Grupo C re digy;

d)

Possui cotista único;

e)

Se u inve stidor, Have rtane Acquisitions, LTD., e x plora profissionalm e nte a aquisição de dire itos
cre ditórios inadim plidos e de té m patrim ônio significativo;

f)

Está obrigado a adquirir dire itos cre ditórios se le cionados pe la consultora im obiliária inte grante
do Grupo C re digy;

g)

O s dire itos cre ditórios de ve m se r pre viam e nte aprovados e m Asse m ble ia Ge ral;

h)

Não pe rm ite a ne gociação de suas cotas e m bolsa de valore s ou m e rcado de balcão
organizado;

i)

Não pe rm ite o inve stim e nto e m cada dire ito cre ditório de valor igual ou supe rior a 1% (um por
ce nto) do valor nom inal total dos dire itos cre ditórios de um a carte ira; e

j)

Possui, ne sta data, carte iras de inve stim e ntos corre sponde nte ao saldo contábil de R $
20.538.082,05, se ndo o valor m é dio individual dos cré ditos que com põe m re fe ridas carte iras,
todos ve ncidos e inadim plidos de sde a sua aquisição pe lo Fundo, de R $ 66,45, totalizando
aprox im adam e nte 309.060 cré ditos;

O ATLÂNTIC O FUNDO DE INVESTIMENTO
(“ATLÂNTIC O FIDC NP”) possui as se guinte s pe culiaridade s:

EM

DIR EITO S

C R EDITÓ R IO S

NÃO -PADR O NIZADO S

a) É re strito a inve stidore s de m ontante igual ou supe rior a R $ 1.000.000,00 (um m ilhão de re ais),
usualm e nte re fe ridos com o inve stidore s supe rqualificados;
b) É re strito a inve stidore s não-re side nte s no Brasil;
c)

Se us inve stidore s de ve m pe rte nce r ao Grupo C re digy;

d) Possui cotista único;
e)

Se u inve stidor, C re digy Am e ricas, LTD., e x plora profissionalm e nte a aquisição de dire itos
cre ditórios inadim plidos e de té m patrim ônio significativo;

f)

Está obrigado a adquirir dire itos cre ditórios se le cionados pe la consultora im obiliária inte grante
do Grupo C re digy;

g) O s dire itos cre ditórios de ve m se r pre viam e nte aprovados e m Asse m ble ia Ge ral;

1.1)

h)

Não pe rm ite a ne gociação de suas cotas e m bolsa de valore s ou m e rcado de balcão
organizado;

i)

Não pe rm ite o inve stim e nto e m cada dire ito cre ditório de valor igual ou supe rior a 1% (um por
ce nto) do valor nom inal total dos dire itos cre ditórios de um a carte ira; e

j)

Possui, ne sta data, carte iras de inve stim e ntos corre sponde nte ao saldo contábil de R $
71.636.061,36, se ndo o valor m é dio individual dos cré ditos que com põe m re fe ridas carte iras,
todos ve ncidos e inadim plidos de sde a sua aquisição pe lo Fundo, de R $ 5,77, totalizando
aprox im adam e nte 12.401.518 cré ditos;

Pedido de Dispensa

A Planne r re que r (a) a dispe nsa da obrigação de ve rificação do lastro dos dire itos cre ditórios; (b) a
autorização para que os ce de nte s e fe tue m a guarda da docum e ntação com probatória dos dire itos cre ditórios; e (c)
pe rm issão para a ce ssão de cré ditos aos fundos pe lo C ustodiante .
1.2)

Considerações da Administradora

De acordo com o e nte ndim e nto da Planne r, as se guinte s caracte rísticas dos Fundos justificam a
dispe nsa do cum prim e nto da se guinte form a:
a)

A e x istê ncia de cotista único e não re side nte no te rritório nacional lim ita a disse m inação de
riscos a inve stidore s no m e rcado de valore s m obiliários brasile iro;

b)

A e x ploração profissional da atividade de inve stim e nto e m dire itos cre ditórios inadim plidos
confe re ao cotista a sofisticação finance ira e o ace rvo inform acional ne ce ssários para a
avaliação de riscos, e prox im idade aos ce de nte s para a de fe sa de se us inte re sse s;

c)

A dim e nsão patrim onial confe re ao cotista capacidade de absorve r im pactos finance iros
re sultante s de e ve ntual dive rgê ncia e ntre o de se m pe nho proje tado para a carte ira e o
e fe tivam e nte ve rificado e , ainda, de se ce rcar de pre stadore s de se rviços capaze s de lhe
m uniciar com inform açõe s ne ce ssárias e suficie nte s para sua de cisão de inve stim e nto;

d)

A obrigatorie dade de que os dire itos cre ditórios se jam pre viam e nte aprovados por e ntidade
inte grante do Grupo C re digy, e aprovados e m Asse m ble ia Ge ral, im pe de que conflitos de
inte re sse s façam com que os pre stadore s de se rviços fiduciários tom e m de cisõe s de
inve stim e nto de salinhadas com o inte re sse do prove dor do capital;

e)

A im possibilidade de ne gociação das cotas no m e rcado organizado im pe de que os riscos do
inve stim e nto e m dire itos cre ditórios assum idos pe los Fundos se jam transfe ridos a te rce iros nos
m e rcados nos quais a poupança pública de té m fácil ace sso;

f)

O unive rso gigante sco de cré ditos que com põe m a carte ira dos Fundos e o re duzido valor
de sse s dire itos cre ditórios tornam e statiscam e nte im prováve l que a inadim plê ncia individual de
qualque r de sse s títulos im pacte o patrim ônio dos Fundos e prom ova a dispe rsão ne ce ssária
para que o risco e spe cífico dos dire itos cre ditórios se ja e lim inado.
1.2.1) Dispensa da obrigação de verificação do lastro dos direitos creditórios

O Artigo 20, Parágrafo 1º do R e gulam e nto, e stabe le ce que o C ustodiante e stá “eximido da obrigação
de verificação por amostragem de que trata o Artigo 38 da Instrução CVM 356”.
A ise nção foi inse rida de conform idade com o §3º do Artigo 38, que pe rm ite aos fundos e m dire itos
cre ditórios e x im ir o custodiante de tal re sponsabilidade quando se u valor m é dio for de m asiadam e nte re duzido.
O corre que o novo §13º do Artigo 38 da Instrução C VM n.º 356 proíbe a dispe nsa da obrigação de
ve rificação trim e stral do lastro dos dire itos cre ditórios e da docum e ntação re lativa aos dire itos cre ditórios no
m om e nto de sua aquisição com re spe ito aos “créditos inadimplidos e os substituídos no referido trimestre”.
C om o os Fundos são ve ículos de inve stim e nto e m dire itos cre ditórios não padronizados
constituídos para, e x atam e nte , inve stir e m cré ditos inadim plidos, o dispositivo introduzido pe la Instrução C VM nº
356 os e x põe ao risco de de scum prim e nto à norm a.
A Planne r e nte nde que o dispositivo não lhe se ria aplicáve l, ou a ve ículos de inve stim e nto não
padronizados com caracte rísticas se m e lhante s. Afinal, conform e o R e latório de Audiê ncia Pública SDM 05/12, o
dispositivo foi re conhe cidam e nte inse rido na norm a para pe rm itir o m onitoram e nto e a ‘ide ntificação de e ve ntuais
proble m as’ sobre os dire itos cre ditórios de m ane ira te m pe stiva, pe rm itindo que de svios ocorridos, m as não
re ve lados, se jam transpare nte m e nte consignados e m docum e nto e scrito.
Mas no caso dos Fundos, tal circunstância já é de conhe cim e nto de se us cotistas, visto que
som e nte pode m inve stir e m cré ditos inadim plidos, be m com o porque e sse s foram se le cionados pe la consultora
e spe cializada de se u grupo, e aprovados e m Asse m ble ia Ge ral. Vale re ssaltar, inclusive , que o capítulo de “Fatore s
de R isco” do R e gulam e nto de staca o risco re lacionado à ausê ncia de ve rificação dos lastros dos dire itos cre ditórios
(Artigo 19, (o), do R e gulam e nto), pe lo que o cotista tam bé m te m ciê ncia da im possibilidade de análise do lastro
dos dire itos cre ditórios pe lo custodiante e dos riscos daí de corre nte s.
Finalm e nte , te ndo e m vista que os Fundos foram constituídos para inve stir e m dire itos cre ditórios
inadim plidos, a ne gativa e m dispe nsá-lo do cum prim e nto da obrigação os obrigaria a e fe tuar a ve rificação sobre a
totalidade da carte ira de inve stim e ntos, o que não pare ce te r sido o obje tivo norm ativo visado por e ssa D.
C om issão. O custo de corre nte da ve rificação de quantidade e x traordinária de cré ditos e docum e ntos com probatórios,

no m om e nto da ce ssão e a cada trim e stre , im pactaria se ve ram e nte se u obje tivo de inve stim e nto, não e stando
de scartada sua inviabilização.
Pe lo e x posto, a Planne r re que r a e ssa D. C VM que autorize a m anute nção dos Fundos com sua
re gra atual, pe la qual o C ustodiante fica dispe nsado da obrigação de ve rificação do lastro dos dire itos cre ditórios,
conform e pre visão contida no art. 38, §3º da Instrução C VM n.º 356.
1.2.2) Autorização para que os cedentes efetuem a guarda da documentação comprobatória dos direitos
creditórios
A Instrução C VM n.º 531 incluiu o §6º e o § 7º ao Artigo 38 da Instrução C VM n.º 356 ve dando a
guarda da docum e ntação re lativa aos dire itos cre ditórios pe lo ce de nte dos cré ditos. Nos te rm os da Audiê ncia Pública
citada, o obje tivo da alte ração norm ativa foi e vitar que os conflitos de inte re sse s le vasse m parte inte re ssada na
ce ssão dos dire itos a fazê -lo se m lastro ou m e sm o e m duplicidade .
O corre que os Fundos inve ste m e m cré ditos inadim plidos e m quantidade num e rosa e de baix o
valor individual para os quais a e x istê ncia de lastro é , algum as ve ze s, de ficie nte . O s cotistas tê m conhe cim e nto da
circunstância, avalia-a no m om e nto da aquisição dos dire itos cre ditório no proce sso de se le ção e aprovação e ,
igualm e nte , de té m a sofisticação ne ce ssária para adm inistrar os riscos corre sponde nte s.
Isto é , os Fundos inclue m a e ve ntual ine x istê ncia de lastro na de finição do pre ço e da tax a de
re torno alm e jada e utiliza se u re lacionam e nto re ite rado com os ce de nte s para e vitar ince ntivos ne gativos oriundos
do conflito de inte re sse s. De fato, a m anute nção dos docum e ntos e m pode r do banco ce de nte constitui parte do
m ode lo de ne gócios dos Fundos, para que m os custos associados à guarda, de pósito e adm inistração de
docum e ntação re lativa aos dire itos cre ditórios não se alinham com se u obje tivo de inve stim e nto.
Pe los m otivos e x postos, a Planne r re que r a e ssa D. C VM que os Fundos se jam dispe nsados do
cum prim e nto do §7º do Artigo 38 da Instrução C VM n.º 356, para que os re spe ctivos ce de nte s pe rm ane çam com a
guarda dos docum e ntos com probatórios dos cré ditos já ce didos, be m com o aque le s a se re m futuram e nte ce didos
ao Fundo.
1.2.3) Permissão para a cessão de créditos ao Fundo pelo Custodiante
A Instrução C VM n.º 531 incluiu novo §2º ao Artigo 39 da Instrução C VM n.º 356 ve dando que os
adm inistradore s, ge store s, consultore s e spe cializados e custodiante s, ou parte s a e le s re lacionadas, ce dam ou
origine m , dire ta ou indire tam e nte , cré ditos para os fundos de inve stim e nto e m dire itos cre ditórios e m que atue m . O
obje tivo, nos dize re s de ssa D. C VM no R e latório de Audiê ncia Pública 005/12, consistiu e m :
“Primeiramente, cabe dizer que a vedação imposta pelo §2º do art. 39 buscou também inibir a ocorrência de um dos principais
conflitos existentes na estruturação dos produtos de securitização – originar para distribuir – em que os créditos são
concedidos sem a devida diligência tendo em vista a sua subsequente cessão para terceiros. Dessa forma, de modo a
deixar mais claro que a vedação atinge também a originação dos direitos creditórios, a redação do art. 39, §2º foi alterada.
(...)
Problemas ocorridos devido a conflitos de interesse entre os participantes das estruturas do fundo, sobretudo em
estruturas verticalizadas, afetam não apenas seus cotistas, mas também a imagem das instituições envolvidas e a
credibilidade dos FIDC como um todo.” (grifos acre scidos)
De conform idade com o e x posto no ite m ante rior, os Fundos e se us cotistas são inve stidore s
profissionais e m ativos finance iros de e le vado risco – inadim plidos – e suas e struturas são dotadas dos aparatos
ne ce ssários para a avaliação e tratam e nto dos riscos associados ao se u obje tivo de inve stim e nto.
Espe cificam e nte , os Fundos tê m larga e x pe riê ncia e a e m pre gam na adm inistração das situaçõe s
de conflito de inte re sse s que possam colocar se us obje tivos e m risco, por m e io de proce sso de se le ção e análise
crite riosa dos dire itos cre ditórios inve stidos, incluindo due diligence conduzida por e m pre sa se le cionada por se us
cotistas, inte grante s de se u grupo e conôm ico, be m com o, ainda, pe la aprovação pré via das aquisiçõe s e m
Asse m ble ia Ge ral. O s riscos associados a e ve ntual ne gligê ncia na originação dos dire itos cre ditórios, com o aque le s
ine re nte s ao proce sso de ‘originar para distribuir’, não e x iste m no caso dos Fundos, porque são avaliados,
aprovados pe los cotistas e de scontados no pre ço ofe re cido e m contrapartida.
O s Fundos re que re m a dispe nsa da obrigatorie dade de cum prim e nto do re quisito porque
voluntariam e nte adquire , com habitualidade , dire itos cre ditórios originados de parte s re lacionadas a se u
custodiante , e m proce sso de barganha e ntre parte s inde pe nde nte s e sofisticadas, que pe los m otivos acim a
e x postos, não im putam aos m e sm os os riscos que o dispositivo da Instrução C VM nº 356/02 de claradam e nte visa
e vitar. C aso e ssa D. C VM não os dispe nse da obrigação, os Fundos se rão im pactados, de m ane ira re le vante , por
m e io da re dução do núm e ro de participante s disponíve is do m e rcado de dire itos cre ditórios, e m de svantage m
com pe titiva, se m contrapartida be né fica, se ja ao siste m a, se ja aos cotistas.
De ssa form a, a Planne r re que r a e ssa D. C VM que os Fundos se jam dispe nsados do cum prim e nto
do §2º do artigo 39 da Instrução C VM n.º 356, para que (i) o Banco Santande r (Brasil) S.A. possa se guir atuando
com o custodiante do Fundo, (ii) o Fundo possa m ante r na carte ira os cré ditos ce didos pe lo Banco Santande r (Brasil)
S.A., e (iii) que o Banco Santande r (Brasil) S.A. possa e ve ntualm e nte ce de r novos dire itos cre ditórios ao Fundo.
1.3)

Considerações da GIE

Um a das dispe nsas solicitadas pe la Adm inistradora re fe re -se à aplicação do artigo 38, §§6º e 7º,
da Instrução nº 356/01, alte rados e incluídos, conform e o caso, pe la Instrução nº 531/13, de form a que os Fundos
se jam dispe nsados da re gra de que é ve dada a guarda de docum e ntos com probatórios pe los ce de nte s dos dire itos
cre ditórios.

A dispe nsa ora pre te ndida guarda se m e lhanças com as dispe nsas já conce didas pe lo C ole giado,
e m re união de 15/7/2014, para dois FIDC s adm inistrados pe la BR L Trust e um FIDC adm inistrado pe la Gradual, no
âm bito do proce sso C VM R J-2013-4911, no qual o voto ve nce dor da Dire tora Ana Novae s acom panhou a de cisão da
áre a té cnica, incluindo os condicionante s m e ncionados ne ste m e m orando.
Em se u voto, a Dire tora citou inicialm e nte que “a alteração da Instrução CVM nº 356/2001 pela Instrução
CVM nº 531/2013 veio na esteira de possíveis fraudes em FDICs cujo lastro não existia e nos quais o conflito de interesse
entre o originador, cedente e gestor era irreconciliável. Diante do ocorrido, a CVM buscou aprimorar a regulação dos FDICs e,
entre as medidas adotadas, proibiu o cedente de ficar com a guarda dos documentos comprobatórios dos créditos que deveriam
ser transferidos para um custodiante não relacionado”.
2011-12448:

Em contraponto, de stacou a Dire tora o voto da Ex -pre side nte Maria He le na no proce sso C VM R J“...a aplicação das disposições da Instrução 356 aos FIDCs-NP foi acompanhada, desde o início, da
possibilidade de dispensa prevista no art. 9° da Instrução 444, que permite expressamente que a CVM
exima o FIDC-NP do cumprimento de dispositivos da Instrução 356 se observados o interesse público, a
adequada informação e a proteção ao investidor.
E, entendo que a motivação para tal previsão foi o reconhecimento de que o FIDC-NP é um fundo com
características particulares no qual, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no próprio art. 9º, seria
possível a dispensa das disposições da Instrução 356 após a análise do caso específico.
(...)
19. Entendo ser semelhante o caso da Instrução 444, ou seja, que ao desenvolver o FIDC-NP o regulador
sabia estar diante de uma espécie de fundo de investimento que aplicaria em direitos creditórios especiais, o
que demandaria um regramento próprio, e que, por conta da diversidade de hipóteses para a sua utilização,
preferiu não restringir seu escopo, podendo excepcionar o cumprimento da regra para o caso específico
quando não vislumbrasse prejuízo ao interesse público, ao mercado e aos investidores.”
O art. 9º da Instrução C VM nº 444/06 dispõe sobre :
“Art. 9º A CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a
proteção ao investidor, autorizar procedimentos específicos e dispensar o cumprimento de dispositivos da
Instrução CVM nº 356/01, para os fundos registrados na forma desta Instrução”.

O voto da Dire tora Ana pontua ainda as se guinte s caracte rísticas de sse tipo de FIDC -NP obje to
daque la dispe nsa e com o e le s se dife re nciam dos tradicionais FIDC :
a.

A carte ira de cré dito de ste s fundos é e spalhada por ce nte nas de m ilhare s de contratos
pulve rizados e de baix o tick e t. Alguns de sse s fundos tê m m ilhõe s de contratos e m suas
carte iras.

b.

A cobrança judicial não se justifica e conom icam e nte . O s participante s e stim am que o valor de
face do cré dito te ria que se r supe rior a R $30 m il para que se justifique e conom icam e nte ir
ao judiciário.

c.

O pre ço pago sobre o valor de face varia e ntre 0,1% e 8%, se ndo 3% um a boa e stim ativa.
Assim para cada R $100 de valor de face , os fundos pagam , e m m é dia, ape nas R $3.

d.

O grande de ságio indica que a própria pre cificação do produto incorpora falhas na
docum e ntação dos contratos ce didos.

e.

A lógica e conôm ica de ste s fundos não se base ia na qualidade individual dos cré ditos e dos
re spe ctivos de ve dore s, m as sim na re cupe ração de um de te rm inado pe rce ntual da carte ira,
pe rce ntual e ste que é e stim ado pe los adquire nte s a partir de m ode los e statísticos. Este s
le vam e m conta de sde a situação m acroe conôm ica até a dispe rsão da carte ira
ge ograficam e nte no país, passando pe lo se tor do cré dito, tick e t m é dio e tc.

f.

Assim que o cré dito é com prado pe lo FIDC -NP, o apontam e nto do de ve dor na SER ASA e no
SPC é baix ado pe lo banco ce de nte e um novo apontam e nto é re alizado pe lo FIDC .

g.

O s contratos de ce ssão dos cré ditos e ntre o banco ce de nte e o FIDC -NP pre ve e m que o banco
te m prazo de finido para apre se ntar a docum e ntação de um de te rm inado contrato a pe dido
do ge stor do FIDC . C aso o contrato não se ja apre se ntado no prazo, há pe na de m ulta, e ,
caso a docum e ntação não e x ista ou e ste ja incom ple ta, o ce de nte te m a obrigação de pagar
ao fundo aque le cré dito pe lo valor ce dido corrigido. Em outras palavras, o ce de nte assum e o
risco da não e x istê ncia do cré dito ou de sua docum e ntação falha.

h.

O s docum e ntos com probatórios são im portante s quando o de ve dor que stiona a dívida. Na
e x pe riê ncia de um dos participante s as re clam açõe s giram e m torno de 0,2% a 0,3% dos
de ve dore s de um a carte ira.

i.

Dado o volum e de inform ação e o e le vado custo de transfe rê ncia de todos e ste s contratos
para um custodiante , e m ge ral os contratos de ce ssão pre ve e m que e le s possam ficar sob a
guarda da instituição ce de nte que é contratada para e x e rce r tal função (isto é , de
custodiante ).

A Dire tora obse rva tam bé m que se e ste s cré ditos inadim plidos fosse m pre dom inante m e nte
fictícios, im e diatam e nte os ge store s, inde pe nde nte s aos ce de nte s, ide ntificariam a fraude , um a ve z que a cobrança

dos cré ditos com e ça no dia se guinte e o não ate ndim e nto m assivo de pe didos re alizados pe lo ge stor da
docum e ntação de suporte e m se guida a que stionam e ntos dos supostos de ve dore s dispararia um ale rta de fraude .
Assim , se gundo o voto da Dire tora re fe re ndado pe lo C ole giado não pare ce ria lógico que um participante de m á fé
e scolha e sta form a de fraude que se ria rapidam e nte de te ctada.
A Dire tora discorre u ainda sobre a im portância de ste tipo de fundo para o m e rcado de se curitização
de cré ditos inadim plidos, concluindo que , “do ponto de vista econômico, a recuperação de créditos inadimplidos via FIDCNP, tem um papel na economia de mercado e que cresce de importância na medida em que o crédito se expande na economia
brasileira, tal como ocorreu em outros países”.
Finalm e nte , o C ole giado, por m aioria de votos, de cidiu acatar a dispe nsa do cum prim e nto do art.
38, § 7º, II, da Instrução C VM 356/01 para o caso concre to, e afirm ou que foi obse rvado o inte re sse público e
garantida a ade quada prote ção ao cotista tal com o pre conizado pe lo art. 9º da Instrução C VM 444/06, te ndo e m
vista os se guinte s e le m e ntos:
a.

Q ualificação dos inve stidore s de FIDC s-NP – inve stidore s qualificados que invistam no m ínim o
R $ 1 m ilhão no produto;

b.

Nature za do lastro dos fundos – cré ditos inadim plidos, m assificados, de baix o tick e t e ce didos
ao fundo por baix o pe rce ntual do valor de face ;

c.

C obrança dos cré ditos pre ponde rante m e nte
apre se ntação do contrato de cré dito original;

d.

Incidê ncia de m ulta pe la não apre se ntação do contrato te m pe stivam e nte , caso se ja e x igida
pe lo ge stor do fundo (e m caso de conte stação pe lo de ve dor);

e.

R e com pra do cré dito ce dido pe lo ce de nte e m caso de ine x istê ncia ou falhas na docum e ntação;

f.

C re sce nte re le vância da indústria da re cupe ração de cré dito inadim plidos para a e conom ia
brasile ira;

g.

Ganhos de e ficiê ncia para a e conom ia brasile ira da ce ssão de cré ditos inadim plidos para
age nte s e spe cializados e m sua re cupe ração.

de

form a

e x tra-judicial, que

dispe nsa

a

As ope raçõe s dos Fundos, obje tos das dispe nsas, são se m e lhante s ao caso analisado pe lo
C ole giado e de scrito acim a, conform e de m onstrado no quadro com parativo abaix o:
Fundos analisados pelo Colegiado
Características
Nature za do lastro dos fundos
C obrança dos cré ditos
C aso de ine x istê ncia de
docum e ntação suporte
R e sponsabilidade do C ustodiante
e m re lação à guarda

OESTE FIDC NP E A TLÂ NTICO FIDC
NP

C ré ditos inadim plidos, m assificados, de baix o tick e t e ce didos ao fundo
por baix o pe rce ntual do valor de face .
Pre ponde rante m e nte de form a e x tra-judicial.
R e com pra dos cré ditos pe los
Não há re com pra dos dire itos
ce de nte s.
cre ditórios pe los ce de nte s.
Possibilidade de guarda no ce de nte , sob controle do C ustodiante .

A áre a té cnica e nte nde que o inciso II do §13 do art. 38 da IC VM n° 356/01 é aplicáve l para os
cré ditos a ve nce r adquiridos, no âm bito dos FIDC padronizados, que , após sua ce ssão ao Fundo, fique m
inadim plidos no trim e stre . Portanto, para os cré ditos já e ste jam inadim plidos, ante s da aquisição por FIDC -NP, é
possíve l, e m re gra, a aplicação do disposto nos §§1° e 3° do art. 38 da IC VM n° 356/01.
No e ntanto, conside rando os pre ce de nte s do C ole giado e o pe dido de dispe nsa, a áre a té cnica
e nte nde que os R e gulam e ntos dos Fundos do caso e m te la não pode m pre ve r a dispe nsa de que trata o art. 38,
§3º da IC VM 356/01, de form a que o lastro dos dire itos cre ditórios de ve rá se r ve rificado pe lo custodiante , por
am ostrage m , nos te rm os do art. 38, §1º, da m e sm a instrução.
Ade m ais, para pe rm itir que a guarda dos docum e ntos com probatórios se ja fe ita pe los ce de nte s, é
ne ce ssário que conste m , nos contratos de ce ssão, cláusulas que pre ve e m a re com pra ou inde nização pe lo ce de nte ,
no m ínim o pe lo valor de aquisição pago pe lo Fundo, corrigidos, quando for o caso, na hipóte se de o ce de nte não
conse guir apre se ntar os docum e ntos que com prove m a e x istê ncia do cré dito, ou e rros na docum e ntação que
inviabilize m a cobrança do cré dito ce dido, conform e as re ce nte s de cisõe s do C ole giado, no âm bito dos Proce ssos
C VM R J-2013-4911 e C VM nº R J-2013-11017.
Ne sse conte x to, conside rando que (i) as cotas dos dois Fundos são de stinadas a um único
inve stidor, e (ii) não e stão listadas para ne gociação e m qualque r m e rcado autorizado, o caso e m te la te m
se m e lhanças à de cisão do C ole giado, no âm bito do Proce sso C VM n° R J-2012-1961, no qual foi conce dida ao FIDC NP ZEMA a pe rm issão para a Ele troze m a, consultora e spe cializada e originadora dos dire itos cre ditórios, guardar a
docum e ntação com probatória dos cré ditos. Logo, com base no art. 9° da Instrução C VM n° 444/06, quanto à guarda
dos docum e ntos com probatórios pe los ce de nte s, a áre a té cnica e nte nde que não há contrarie dade ao inte re sse
público no caso e m te la, de sde que os Fundos ate ndam aos re quisitos constante s da de cisão do C ole giado no
âm bito do Proce sso C VM R J-2013-4911.
Não obstante o nosso e nte ndim e nto favoráve l e m re lação a um dos ple itos da Adm inistradora
(dispe nsa do art. 38, §7º, II, da IC VM 356), e se guindo a de cisão do C ole giado m e ncionada acim a, de ix am os claro
que todas as de m ais atribuiçõe s do custodiante re stam m antidas, nos te rm os do art. 38, da IC VM 356, assim com o
a dispe nsa não configura e m ise nção de re sponsabilidade pe lo custodiante . Ne sse se ntido, não som os favoráve is à
dispe nsa do disposto no art. 38, inc. V, da IC VM 356, de form a a m ante r a re sponsabilidade do custodiante pe la

guarda dos docum e ntos com probatórios.
Q uanto à dispe nsa do cum prim e nto do §2° do art. 39 da IC VM n° 356/01, e la já foi ne gada pe lo
C ole giado, no âm bito do Proce sso C VM n° R J-2013-4911. O C ole giado se guiu o e nte ndim e nto da áre a té cnica,
consubstanciado no se guinte pare ce r, e x traído do MEMO /C VM/SIN/GIE/N° 215/2013:
“A dispensa requerida pela instituição administradora diz respeito ao dispositivo que, sem sombra de
dúvidas, ou receio de errar, trata do “coração” das mudanças introduzidas pela ICVM 531, e vale frisar que tal assunto foi
constantemente debatido em todo o processo de Audiência Pública. Ainda, a permanência de tal vedação, foi o principal motivo
que possibilitou a exclusão da proposta do art. 39, §1º, da ICVM 356, onde se pretendia vedar que o administrador ou o gestor
pudessem prestar serviços de custódia aos FIDC”.
“É extremamente importante clarificar mais uma vez o entendimento sobre o tema”.
“Entendemos, como bem mencionado no Relatório de Audiência Pública, que cabe dizer que os conflitos de
interesses em um FIDC se dão quando um participante domina duas pontas dentro de uma estrutura: (i) a originação e cessão
do crédito, para o que poderíamos fazer uma analogia com o lado da venda do ativo (sell-side); e (ii) quando este mesmo
participante trabalha na aquisição desses créditos originados anteriormente (buy-side)”.
“Comparando essas duas questões à forma como está estruturada a indústria de FIDC no Brasil, há alguns
casos em que um mesmo agente atua em ambos os lados, na originação e na aquisição. Nesses casos específicos, esse papel
é exercido pelo originador, consultor e o administrador/gestor do FIDC, ou seja, participantes importantes da estrutura do
FIDC concedem o crédito e fazem a seleção para a posterior aquisição dos mesmos pelos fundos”.
“Observando o papel de alguns agentes, pode-se dizer que o custodiante é o principal participante
dentro da estrutura de um FIDC, pois ele é o responsável pela verificação dos critérios de elegibilidade dos créditos que
estão sendo adquiridos do cedente (aqui representado pelo administrador, gestor, originador, consultor ou partes a eles
relacionadas)”.
“Nesse contexto, para mitigar uma estrutura conflituosa, a nosso ver, seria necessário aperfeiçoar os
controles de apenas um dos lados, deixando o outro independente para exercer o seu papel, ou seja, permite-se que os
agentes prestem serviços a apenas uma das pontas da estrutura: originação/cessão ou aquisição dos direitos de crédito. Temse, então, um controle mútuo exercido entre os agentes, um no momento da originação/cessão e outro no momento da
aquisição dos créditos”.
“A proposta colocada em Audiência Pública atacava os dois lados: o participante que administrava, geria ou
prestava serviço de consultoria não poderia ceder ou originar créditos ao FIDC, ao mesmo tempo em que não exerceria o papel
de custodiante”.
“À época, assim como hoje, entendemos que ao aperfeiçoarmos apenas uma das pontas da estrutura do
FIDC, conseguimos alcançar a independência no exercício das atividades dentro do fundo. Ao proibir que o administrador seja
também a instituição custodiante, a proposta colocada em audiência pública, criava-se, em outras palavras, controles
adicionais como uma medida de reafirmação de que a independência de papéis estaria preservada, dado que todos os
prestadores de serviços ao fundo já estariam proibidos de realizar cessão de créditos ao FIDC, segundo a própria redação do
art. 39, §2º”.
“Considerando que a Minuta, como dito no Edital de Audiência Pública, buscava conciliar algumas exigências
e delimitações entendidas como pertinentes com o necessário grau de flexibilidade na atuação dos participantes da indústria,
provendo mecanismos de segurança, mas sem impor restrições que pudessem ser consideradas excessivas, a CVM decidiu
excluir o art. 39, §1º, da proposta, contudo, manteve a vedação do art. 39, §2º (objeto do pedido de dispensa da BRL Trust),
impossibilitando os prestadores de serviços cederem créditos, direta ou indiretamente, aos FIDC”.
“Não há especificidade no pleito do administrador que enseje uma dispensa, pois certamente outros
participantes teriam direito ao mesmo tratamento caso o Colegiado concordasse com a dispensa pretendida”.
custodiantes?”

“O que seria um tradicional participante do mercado? Sob que métricas poderíamos classificar os

“No processo de construção da minuta de Instrução levada à Audiência Pública, esse assunto foi pautando
em discussões com o mercado, alguns participantes, e até repórteres da mídia especializada, nos indagaram se a vedação não
seria mais eficiente se focasse em instituições financeiras de pequeno porte”.
“Obviamente, em nosso entendimento, caso acolhêssemos tal pleito, estaríamos nada menos do que
institucionalizando a prática do “Cherry Picking”, o que não figuraria um tratamento imparcial”.
“Não há dúvidas de que todos os custodiantes, de alguma forma, consideram-se especiais, tradicionais,
pequenos ou grandes, segundo parâmetros próprios, portanto não parece razoável, sob o nosso ponto de vista, acatarmos o
pleito da BRL Trust, correndo o risco de, ao atender um interesse particular, colocar em cheque toda uma indústria”.
Diante do e x posto, ape sar das ale gaçõe s da Planne r de que (i) as cotas dos dois Fundos são
de stinadas a um único inve stidor, e (ii) não e stão listadas para ne gociação e m qualque r m e rcado autorizado, a
áre a té cnica re com e nda pe lo inde fe rim e nto do re fe rido pe dido de dispe nsa, de m odo a im pe dir que o C ustodiante
possa ce de r dire itos cre ditórios aos Fundos.
2)

LIVORNO FIDC NP (PROCESSO N° RJ-2014-8513)

Livorno Fundo de Inve stim e nto e m Dire itos C re ditórios Não-Padronizados (“Fundo”) é um fundo
constituído sob a form a de condom ínio fe chado, com prazo de duração inde te rm inado. O Fundo é adm inistrado pe lo
Banco Pe tra S.A. (“Adm inistradora”), e ste tam bé m pre sta os se rviços de custódia. Alé m disso, os se rviços de ge stão
do Fundo são pre stados pe la Apoe m a C apital Partne rs Ge stão de R e cursos.

2.1) Pedido de Dispensa
A Adm inistradora re que r que o Fundo se ja dispe nsado do cum prim e nto do § 7° do artigo 38 da
Instrução C VM n° 356, para que o Banco Santande r (Brasil) S.A., ce de nte dos dire itos cre ditórios, pe rm ane ça com a
guarda dos docum e ntos dos cré ditos de tidos pe lo Fundo, se m pre juízo das re sponsabilidade s re gulam e ntare s do
C ustodiante .
2.2.) Considerações da Administradora
C onside rando o volum e dos dire itos cre ditórios que são de tidos pe lo Fundo, e o baix o valor
individual m é dio dos dire itos cre ditórios a se re m adquiridos pe lo Fundo, torna-se e x ce ssivam e nte custosa e
burocrática a im ple m e ntação de um proce dim e nto de transfe rê ncia da guarda dos docum e ntos com probatórios
de ste s cré ditos do re spe ctivo ce de nte , Banco Santande r (Brasil) S.A., para o C ustodiante ou qualque r te rce iro,
m otivo pe lo qual é do inte re sse do Fundo que o Banco Santande r (Brasil) S.A. pe rm ane ça com a guarda dos
docum e ntos com probatórios dos cré ditos de tidos pe lo Fundo, se m pre juízo da re sponsabilidade re gulam e ntar do
C ustodiante .
A Adm inistradora cita com o pre ce de nte s favoráve is a se u ple ito outros dispe nsas ao cum prim e nto
de de te rm inados dispositivos da Instrução C VM n° 356 para FIDC -NP, no âm bito dos Proce ssos N° R J-2007-10666,
12022, 12035, 12117, 12118, 12133, 12222, 12373 e 12850.
Te ndo e m vista os pre ce de nte s citados, a Adm inistradora e le nca as se guinte s particularidade s do
caso e m te la, que justificariam as dispe nsas ora ple ite adas: (i) o Fundo possui ape nas 1 (um ) cotista de sde o início
do funcionam e nto; (ii) o cotista possui e le vado grau de sofisticação, se ndo o e fe tivo e struturador e participante dos
ne gócios e nvolve ndo os dire itos cre ditórios, o Banco Santande r (Brasil) S.A. e o Fundo; (iii) o Fundo foi e struturado
com o inve stim e nto e straté gico para o cotista, não have ndo inte re sse na captação de re cursos no m e rcado com o
Fundo até o m om e nto; (iv) o cotista aprovou as dispe nsas ora ple ite adas, conform e cópia da ata da Asse m ble ia
Ge ral Ex traordinária re alizada no dia 29 de jane iro de 2014; (v) a aprovação do pre se nte pe dido de dispe nsa pe lo
cotista, conform e ite m (iv) acim a, não ise nta o custodiante de duas re sponsabilidade s, ne m re duz de form a algum a
os se us de ve re s; (vi) a contratação de um a e m pre sa e spe cializada te rce irizada para a guarda do volum e de
docum e ntos com probatórios dos cré ditos re pre se ntaria um custo de sne ce ssário para o cotista, e possive lm e nte
im pe ditivo da continuidade da ope ração do Fundo; (viii) as cotas do Fundo “não serão negociadas em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado”, conform e art. 47 do R e gulam e nto; e o Banco Santande r (Brasil) S.A., inclusive , é
instituição finance ira de vidam e nte habilitada para pre star os se rviços de custódia qualificada nos te rm os da
Instrução C VM 89.
2.3) Considerações da GIE
A dispe nsa solicitada pe la Adm inistradora re fe re -se à aplicação dos §§6º e 7º, da Instrução nº
356/01, alte rados e incluídos, conform e o caso, pe la Instrução nº 531/13, de form a que o Fundo se ja dispe nsado da
re gra de que é ve dada a guarda de docum e ntos com probatórios pe los ce de nte s dos dire itos cre ditórios.
A dispe nsa ora pre te ndida guarda se m e lhanças com as dispe nsas já conce didas pe lo C ole giado,
e m re união de 15/7/2014, para dois FIDC s adm inistrados pe la BR L Trust e um FIDC adm inistrado pe la Gradual, no
âm bito do proce sso C VM R J-2013-4911, no qual o voto ve nce dor da Dire tora Ana Novae s, já transcrito ne ste
m e m orando, acom panhou a de cisão da áre a té cnica, incluindo os condicionante s já m e ncionados.
As ope raçõe s do Livorno FIDC NP, obje to da pre se nte dispe nsa, são se m e lhante s ao caso analisado
pe lo C ole giado, no âm bito do Proce sso C VM R J-2013-4911, e de scrito acim a, conform e de m onstrado no quadro
com parativo abaix o:
Fundos analisados pelo Colegiado
Características
Nature za do lastro dos fundos
C obrança dos cré ditos
C aso de ine x istê ncia de
docum e ntação suporte
R e sponsabilidade do C ustodiante
e m re lação à guarda

LIVORNO FIDC NP

C ré ditos inadim plidos, m assificados, de baix o tick e t e ce didos ao fundo
por baix o pe rce ntual do valor de face .
Pre ponde rante m e nte de form a
C obrança e x trajudicial e judicial.
e x trajudicial.
R e com pra dos cré ditos pe los
Não há re com pra dos cré ditos pe los
ce de nte s.
ce de nte s.
Possibilidade de guarda no ce de nte , sob controle do C ustodiante .

Para pe rm itir que a guarda dos docum e ntos com probatórios se ja fe ita pe los ce de nte s, é ne ce ssário
que conste m , nos contratos de ce ssão, cláusulas que pre ve e m a re com pra ou inde nização pe lo ce de nte , no m ínim o
pe lo valor de aquisição pago pe lo Fundo, corrigidos, quando for o caso, na hipóte se de o ce de nte não conse guir
apre se ntar os docum e ntos que com prove m a e x istê ncia do cré dito, ou e rros na docum e ntação que inviabilize m a
cobrança do cré dito ce dido, conform e as re ce nte s de cisõe s do C ole giado, no âm bito dos Proce ssos C VM R J-20134911 e C VM nº R J-2013-11017.
C onside rando que (i) as cotas do Fundo são de stinadas a um único inve stidor, e (ii) não e stão
listadas para ne gociação e m qualque r m e rcado autorizado, os casos e m te la tê m se m e lhanças tam bé m à de cisão
do C ole giado, no âm bito do Proce sso C VM n° R J-2012-1961, no qual foi conce dida ao FIDC -NP ZEMA a pe rm issão
para a Ele troze m a, consultora e spe cializada e originadora dos dire itos cre ditórios, guardar a docum e ntação
com probatória dos cré ditos. Logo, com base no art. 9° da Instrução C VM n° 444/06 e te ndo e m vista o que foi
e x posto, quanto à guarda dos docum e ntos com probatórios pe lo ce de nte , a áre a té cnica e nte nde que não há
contrarie dade ao inte re sse público no caso e m te la, de sde que o Fundo ate nda aos re quisitos constante s da de cisão
do C ole giado no âm bito do Proce sso C VM R J-2013-4911.
Não obstante o nosso e nte ndim e nto favoráve l e m re lação ao ple ito da Adm inistradora (dispe nsa do

art. 38, §7º, II, da IC VM 356), e se guindo a de cisão do C ole giado m e ncionada acim a, de ix am os claro que todas as
de m ais atribuiçõe s do custodiante re stam m antidas, nos te rm os do art. 38, da IC VM 356, assim com o a dispe nsa
não configura e m ise nção de re sponsabilidade pe los custodiante s. Ne sse se ntido, não som os favoráve is à dispe nsa
do disposto no art. 38, inc. V, da IC VM 356, de form a a m ante r a re sponsabilidade do custodiante pe la guarda dos
docum e ntos com probatórios.
CONCLUSÕES
C onside rando o que foi e x posto e para facilitar o e nte ndim e nto das dispe nsas solicitadas, be m
com o das conclusõe s da GIE, foi e laborada a se guinte tabe la:
FUNDO
ATLÂNTIC O FIDC NP
O ESTE FIDC NP
LIVO R NO FIDC NP

DISPENSA S
SOLICITA DA S
Art. 38, Inciso II do §7°
e Inciso II do §13, e
Art.39, §2°, todos
dispositivos da IC VM
356/01.
Art. 38, Inciso II do §7°
da IC VM 356/01.

PRECEDENTES DO
COLEGIA DO
Proce ssos C VM R J-20134911,
nº R J-2013-11017 e n°
R J-2012-1961.

CONCLUSÕES DA GIE
C once de r a dispe nsa do
cum prim e nto do Inciso II
do §7° do art. 38 da IC VM
356/01.

Nos te rm os da de cisão do C ole giado de sta C VM para os Proce ssos C VM n° R J-2012-1961, R J-20134911 e nº R J-2013-11017, re com e ndam os ao C ole giado a conce ssão de dispe nsa ao cum prim e nto do disposto no
art. 38, §7º, II, da IC VM 356, com re dação dada pe la IC VM 531, de form a a pe rm itir que os ce de nte s de todos os
Fundos m e ncionados ne ste m e m orando e fe tue m a guarda dos docum e ntos com probatórios, de sde que ate ndidas,
cum ulativam e nte , às se guinte s e x igê ncias:
(i)

Pré via aprovação pe la unanim idade dos cotistas, re unidos e m asse m ble ia ge ral, independentemente de
qualquer ciência por meio de termo de adesão; e com prom isso do adm inistrador e m adotar proce dim e ntos
que asse gure m , na hipóte se de ocorre r transfe rê ncia de cotas, que o adquire nte se rá pre viam e nte
cie ntificado sobre a dispe nsa do cum prim e nto do art. 38, §7º, II, da IC VM 356.

(ii)

Todos os contratos de ce ssão de dire itos cre ditórios de ve m possuir cláusulas que pre ve e m a re com pra ou
inde nização pe lo ce de nte , no m ínim o pe lo valor de aquisição pago pe lo Fundo, corrigidos, quando for o
caso, na hipóte se de o ce de nte não conse guir apre se ntar os docum e ntos que com prove m a e x istê ncia do
cré dito, ou e rros na docum e ntação que inviabilize m a cobrança do cré dito ce dido.

(iii)

O s R e gulam e ntos não pode m pre ve r a dispe nsa de que trata o art. 38, §3º, da IC VM 356/01, de form a que o
lastro dos dire itos cre ditórios se ja ve rificado pe lo custodiante , nos te rm os do art. 38, §1º, da m e sm a
Instrução.

(iv)

O s Inform e s Trim e strais do Fundo, e stabe le cidos no art. 8º, §3º da IC VM 356, que trata da análise e da
divulgação de inform açõe s sobre a qualidade da carte ira, be m com o os e ve ntos e x traordinários ocorridos no
trim e stre , de ve divulgar a e x posição do FIDC a cada um do(s) ce de nte (s), sim ilar ao que hoje ocorre no
Inform e Me nsal de FIDC no que se re fe re a dire itos cre ditórios adquiridos se m aquisição substancial de
riscos e be ne fícios, divulgando ainda, o m ontante de cré ditos re com prados ou inde nizados conform e o
e stabe le cido no ite m (ii) acim a.

Adicionalm e nte , e nte nde m os que o adm inistrador de ve rá avaliar a ne ce ssidade de divulgação de
fato re le vante , nos te rm os do art. 46, §§ 2º e 3º, da IC VM 356, toda ve z e m que a cláusula contratual de re com pra
for e x e rcida, dado que tal inform ação pode rá influe nciar a de cisão de inve stim e nto dos participante s do m e rcado.
No que se re fe re aos controle s m antidos pe los custodiante s, ale rtam os que e ste s já de ve m possuir
m e canism os que lhe de e m e fe tivo controle sobre os re ce bíve is que com põe m a carte ira do Fundo, a fim de
e x e rce re m m inim am e nte o se u pape l, notadam e nte os se rviços de cobrança e re ce bim e nto de re cursos.
Ne sse se ntido, e spe cialm e nte no conte x to dos FIDC s obje tos da dispe nsa, os custodiante s de ve m
se ate ntar, por e x e m plo, para os controle s sobre os dados cadastrais de cada sacado, inform açõe s re lativas ao
contrato de cré dito original ce dido por sacado, tais com o a data de início e ve ncim e nto, tax a de juros originalm e nte
pactuada para o contrato, be m com o o de sconto aplicado, valor de face do cré dito adquirido, e ntre outros dados
re le vante s. Esse controle é de sum a im portância caso o(s) ce de nte (s) re com pre (m ) ou inde nize (m ) os cré ditos
inicialm e nte adquiridos pe lo FIDC -NP.
R e ssaltam os que e nte nde m os por recompra/indenização de cré ditos o pagam e nto inte gral pe los
ce de nte s, e m m oe da corre nte , pe los cré ditos re com prados/inde nizados, no m ínim o pe lo valor de aquisição pago
pe lo Fundo, corrigido, se for o caso, o que não se confunde com a substituição de dire itos cre ditórios, onde há um a
troca de re ce bíve is.
Vale le m brar, que a pe rm issão da contratação de pre stadore s de se rviço para a guarda da
docum e ntação de que trata o art. 38, da IC VM 356, nos te rm os do §6º, do m e sm o artigo, não ise nta os
custodiante s de sua re sponsabilidade prim ária e m re lação à m até ria, pe rm ane ce ndo inalte radas as
re sponsabilidade s de ste s participante s, ape sar da pe rm issão conce dida e m re lação a guarda dos cré ditos pe los
ce de nte s.
C om re fe rê ncia ao pe dido de dispe nsa do cum prim e nto do art. 39, §2º, solicitado pe la Planne r para
o ATLÂNTIC O FIDC NP E O ESTE FIDC NP, re com e ndam os ao C ole giado não ate nde r o ple ito, te ndo e m vista os riscos
que tal fle x ibilização pode traze r ao m e rcado, fragilizando a plataform a re gulatória e m inando um dos pilare s da
re form a da indústria de FIDC , introduzida pe la IC VM 531. De stacam os, ainda, a falta de substância dos argum e ntos
apre se ntados pe la instituição adm inistradora, conform e de talhadam e nte e x posto no pre se nte m e m orando.
Q uanto ao pe dido de dispe nsa do cum prim e nto do Inciso II do § 13 do artigo 38 da IC VM 356,

solicitado pe la Planne r para o ATLÂNTIC O FIDC NP E O ESTE FIDC NP, e nte nde m os que o dispositivo é inaplicáve l
para os cré ditos já inadim plidos quando da sua aquisição. No e ntanto, conform e já foi re ssaltado, não é possíve l a
dispe nsa da ve rificação do lastro dos dire itos cre ditórios, pre vista no §3° do art. 38 da m e sm a Instrução, te ndo e m
vista a dispe nsa da guarda de docum e ntação conce dida.
conve nie nte .

Finalm e nte , colocam o-nos

à

disposição

para

re latar a

m até ria, caso

o

C ole giado

Ate nciosam e nte ,
DANILO VIEIR A FEITO SA
Ge re nte de Acom panham e nto de Fundos Estruturados – Em Ex e rcício
Ao SGE, de acordo com a m anife stação e o e ncam inham e nto proposto pe la GIE.
FR ANC ISC O JO SÉ BASTO S SANTO S
Supe rinte nde nte de R e laçõe s com Inve stidore s Institucionais

e nte nda

