Para: SGE
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Data: 11/11/2014

Assunto:

Pe dido de Dispe nsa de R e quisito Norm ativo – Proce sso C VM nº R J-2014-8516

Analista da GIE re sponsáve l pe lo proce sso: Danilo Vie ira Fe itosa
Se nhor Supe rinte nde nte ,
Trata-se do pe dido de dispe nsa de aplicação do §2°, do artigo 39, da Instrução C VM n° 356/01,
apre se ntado pe la SO C O PA – SO C IEDADE C O R R ETO R A PAULISTA S.A. (“Adm inistradora”), na qualidade de instituição
adm inistradora do Z1+ Fundo de Inve stim e nto e m Dire itos C re ditórios Não-Padronizados (“Z1+” ou “Fundo”),
inscrito no C NPJ sob o n° 10.214.151/0001-04.
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.
1)

Fundo
O Z1+ é um fundo de inve stim e nto e m dire itos cre ditórios não-padronizados, constituído sob a

form a de condom ínio fe chado, com prazo de duração inde te rm inado. As cotas do Z1+ são de tidas por um único
cotista, qual se ja, Zfac C om e rcial Lim itada. O s se rviços de ge stão da carte ira do Fundo são pre stados pe la Inte gral
Inve stim e ntos S/A.
O riginalm e nte , o Z1+ foi constituído com o fundo de inve stim e nto e m dire itos cre ditórios, se ndo,
portanto, re gulado pe la Instrução C VM n° 356/01. C ontudo, buscando m aior fle x ibilidade e m se us inve stim e ntos, o
único cotista do Fundo de libe rou, e m 20 de de ze m bro de 2013, atravé s de asse m ble ia ge ral, transform á-lo e m um
FIDC -NP, passando o Fundo, assim , a se r re gulado tam bé m pe la Instrução C VM n° 444/06.
De ntre as ope raçõe s que vinham se ndo praticadas pe lo Fundo, e ncontra-se a aquisição de dire itos
cre ditórios da Usina R io Pardo S.A. (“Usina”), um a socie dade anônim a fe chada, que possui de te rm inados acionistas
e adm inistradore s e m com um com a Zfac C om e rcial Ltda. (“Zfac”), e m pre sa contratada para pre star se rviços de
consultoria e spe cializada ao Fundo, nos te rm os do artigo 39, inciso I, da Instrução C VM n° 356/01.
O s dire itos cre ditórios ce didos pe la Usina são originários de suas ope raçõe s com e rciais de
forne cim e nto de cana-de -açúcar e re pre se ntavam parte significante do patrim ônio líquido e da re ntabilidade do
Fundo.
A Adm inistradora asse ve ra que , para fins do disposto no C PC n° 5, a Usina e a C onsultora
Espe cializada são conside radas parte s re lacionadas, de form a que e staria ve dada a ce ssão ou a originação, dire ta
ou indire tam e nte , de

dire itos cre ditórios pe la Usina, ou quaisque r outras parte s re lacionadas à consultora

e spe cializada, ao Fundo, nos te rm os do §2° do artigo 39, da Instrução C VM n° 356/01.
2) Considerações da Administradora
Pre lim inarm e nte , a Adm inistradora de staca que , se ndo um FIDC -NP e , portanto, re gido pe la
Instrução C VM nº 444/06, o Fundo não e stá im pre scindive lm e nte suje ito a todos os re quisitos de funcionam e nto dos
FIDC , e stabe le cidos pe la Instrução C VM nº 356/01.
O artigo 9º da Instrução C VM nº 444/06 pre vê e x pre ssam e nte a possibilidade de dispe nsa da
aplicação de tais re quisitos. Tal possibilidade justifica-se um a ve z que , conform e obse rvado pe la C VM, e m 2012, no

âm bito do Proce sso Adm inistrativo nº R J2011/1448[1], sempre foi reconhecido [no caso dos FIDC -NP] que se pretendia
criar um fundo com tratamento regulatório diferenciado do FIDC, já que o investimento em créditos não-padronizados
apresenta "riscos de natureza jurídica ou operacional relevantes que exijam do investidor mais do que a expertise financeira
usualmente empregada na análise de modalidades de investimento já assimiladas pelo mercado [...] 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.” (g.n.)
Assim , para que se ja possíve l a conce ssão da dispe nsa, é ne ce ssário que , alé m de se r justificáve l
no caso concre to, se jam obse rvados os re quisitos e stabe le cidos no próprio artigo 9º da Instrução C VM nº 444/06, a
sabe r, o inte re sse público, a ade quada inform ação e a prote ção ao inve stidor.
Na ocasião da de cisão m e ncionada acim a, a C VM e nte nde u que tais condiçõe s e stariam
pre e nchidas, um a ve z que e x istia, naque le caso, (a) ple no conhe cim e nto, pe lo único inve stidor, dos inve stim e ntos e
condiçõe s de funcionam e nto do fundo e (b) ve dação à ne gociação de cotas no m e rcado se cundário.
Essas m e sm as condiçõe s são pre e nchidas no caso do Fundo.
O único cotista, Zfac C om e rcial Ltda., que tam bé m é parte re lacionada da ce de nte Usina R io Pardo
S.A., consignou e x pre ssam e nte , por m e io de de claração (Ane x o I), te r conhe cim e nto dos inve stim e ntos do Fundo e
de suas condiçõe s, autorizando a re alização de ope raçõe s com parte s re lacionadas à C onsultora Espe cializada,
afirm ando e star cie nte , e spe cificam e nte , do re lacionam e nto e x iste nte e ntre a Usina e o re fe rido pre stador de
se rviços do Fundo. C um pre le m brar, ne sse âm bito, que o único cotista do Fundo é inve stidor qualificado, te ndo
aplicado m ais de R $1.000.000,00 (um m ilhão de re ais) no Fundo de sde o se u início. O cotista possui, portanto,
capacidade suficie nte para e nte nde r e de cidir, com base nas inform açõe s que lhe foram disponibilizadas, os riscos
dos inve stim e ntos que pre te nde re alizar.
Adicionalm e nte , nos te rm os do artigo 14.18 do re gulam e nto do Fundo (“R e gulam e nto”), é ve dada
a ne gociação se cundária de suas cotas, se ndo que qualque r alte ração do R e gulam e nto que vise a pe rm itir a
transfe rê ncia ou ne gociação das cotas no m e rcado se cundário de ve rá se r pre ce dida do re gistro da ofe rta de C otas
na C VM.
A Adm inistradora aduz que a C VM já pe rm ite a dispe nsa autom ática de dive rsos re quisitos no caso
de FIDC -NP de stinados a um único cotista ou grupo de cotistas com inte re sse indissociáve l, e m que a ne gociação de
cotas e m m e rcado se cundário se ja ve dada, conform e disposto na De libe ração C VM nº 535/08.
Alé m da possibilidade de dispe nsa facultada pe la própria re gulam e ntação, conform e de scrita no
ite m acim a, a não aplicação do §2º, do artigo 39 da Instrução C VM nº 356/01 às ope raçõe s do Fundo,
e x clusivam e nte no que conce rne às ope raçõe s com parte s re lacionadas à C onsultora Espe cializada, justifica-se do
ponto de vista prático, um a ve z que a im posição de ssa ve dação traria poucos be ne fícios m ate riais ao único cotista
do Fundo.
Prim e iram e nte , nota-se que o e ve ntual risco de pre cificação inade quada dos inve stim e ntos
re alizados pe lo Fundo e m ope raçõe s com parte s re lacionadas à C onsultora Espe cializada e staria substancialm e nte
m itigado te ndo-se e m vista que o único cotista, que e ste ve e nvolvido no Fundo de sde sua e struturação, acom panha
de pe rto suas aplicaçõe s, e fe tivam e nte supe rvisionando as de cisõe s de inve stim e nto da ge stora. Ne sse se ntido,
conform e já de stacado pe la C VM, existe uma presunção de influência por parte do cotista único nas decisões de
investimento do administrador[2].
Ade m ais, ape sar de a C onsultora Espe cializada cum prir um pape l re le vante de apoio às análise s de
inve stim e nto do Fundo, de ve -se le m brar que a re sponsabilidade pe la tom ada final das de cisõe s de inve stim e nto é
e x clusivam e nte da ge stora do Fundo, a qual, por sua ve z, e stá subm e tida a de ve re s fiduciários claros e e spe cíficos
aplicáve is aos adm inistradore s de carte ira de valore s m obiliários. A própria Adm inistradora, tam bé m suje ita a tais
de ve re s, é re sponsáve l por supe rvisionar o funcionam e nto do Fundo. De sse m odo, ainda que as ope raçõe s com
parte s re lacionadas à C onsultora Espe cializada pude sse m re pre se ntar conflito de inte re sse s e pote ncial risco para o
único inve stidor, e sse risco e staria m itigado e m face dos m e canism os de controle já e x iste nte s no Fundo.
Não obstante os argum e ntos apre se ntados acim a para fundam e ntação do pre se nte pe dido de
dispe nsa, a Adm inistradora propõe ainda alte rar o R e gulam e nto, de form a a de te rm inar que o Fundo som e nte
pode rá adquirir dire itos cre ditórios ce didos ou originados, dire ta ou indire tam e nte , por parte s re lacionadas à
C onsultora Espe cializada que se jam pre viam e nte aprovadas pe lo único cotista do Fundo. Adicionalm e nte , propõe -se
incluir na se ção de fatore s de risco do R e gulam e nto de scrição e spe cífica dos riscos re lacionados à aquisição de tais
dire itos cre ditórios.
3) Considerações da GIE
A dispe nsa ple ite ada pe la Adm inistradora re fe re -se ao cum prim e nto do §2° do art. 39 da IC VM n°
356/01, dispositivo incluído pe la Instrução C VM n° 531/13, de form a que a Usina R io Pardo S.A., parte re lacionada
da C onsultora Espe cializada, possa ce de r dire itos cre ditórios ao Fundo.
O Fundo possui e strutura próx im a ao FIDC -NP Ze m a, no qual (i) a Ele troze m a é sim ultane am e nte
originadora dos dire itos cre ditórios e consultora e spe cializada; (ii) o Sr. R icardo Ze m a, um dos controladore s da
Ele troze m a, é cotista e x clusivo de sse fundo; (iii) há ve dação à ne gociação se cundária das cotas do fundo; e (iv) o
cotista único tinha conhe cim e nto e ace itava as condiçõe s .

Te ndo e m vista e ssas caracte rísticas, no âm bito do

Proce sso C VM n° R J-2012-1961, foi conce dida ao re fe rido fundo a pe rm issão para a Ele troze m a guardar a
docum e ntação com probatória dos cré ditos, nos te rm os do inciso IV do art.38 da IC VM 356/01, com re dação dada

pe la Instrução C VM n o 393/03 (atual inciso V do art.38 da IC VM 356/01, com re dação dada pe la Instrução C VM n o
531/13).
Ao pe rm itir que a Ele troze m a e x e rce sse um a atividade e x clusiva de custodiante , o C ole giado,
diante das particularidade s do caso concre to, autorizou e x ce pcionalm e nte a situação de conflito de inte re sse s e ntre
a consultora e spe cializada e o FIDC -NP Ze m a, por e nte nde r que não havia afronta ao inte re sse público.
Vale re ssaltar que , com o o §2° do art.39 da IC VM 356/01 foi introduzido poste riorm e nte à re fe rida
de cisão do C ole giado, o cum prim e nto de sse dispositivo não foi obje to da dispe nsa, no âm bito do FIDC -NP Ze m a.
Ape sar de se r próx im a ao FIDC -NP Ze m a, a e strutura do Z1+ apre se nta algum as particularidade s
re le vante s. No FIDC -NP Ze m a, a Ele troze m a é sim ultane am e nte originadora dos dire itos cre ditórios e consultora
e spe cializada, e nquanto que , no Z1+, um a das ce de nte s, R io Pardo S.A. é ape nas parte re lacionada da Zfac,
consultora e spe cializada do Fundo.
Alé m disso, no FIDC -NP Ze m a, a única originadora é a Ele troze m a, já, no Z1+, a R io Pardo S.A. não
é a única ce de nte dos dire itos cre ditórios. Tal situação de m onstra que , dife re nte m e nte do que ocorre no FIDC -NP
Ze m a, as duas pontas da e strutura - a originação/ce ssão e a aquisição dos cré ditos do Z1+ - não e stão
com ple tam e nte sob o dom ínio de um m e sm o grupo e conôm ico, o que am pliaria os riscos de corre nte s do conflito de
inte re sse s, afrontando, assim , o inte re sse público.
A propósito, a dispe nsa do cum prim e nto do §2° do art. 39 da IC VM n° 356/01 já foi ne gada pe lo
C ole giado, no âm bito do Proce sso C VM n° R J-2013-4911, no qual a BR L Trust DTVM S.A. solicitou a dispe nsa do
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 alguns de se us
fundos, o Banco Santande r, pe rm ane ce sse tam bé m com o um dos ce de nte s dos dire itos cre ditórios inve stidos pe los
FIDC . 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. Tem-

se, 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”.
4) Conclusões
Por todo o e x posto acim a, e nos te rm os da de cisão do C ole giado de sta C VM para o Proce sso C VM
n° R J-2013-4911, re com e ndam os ao C ole giado que inde fira a dispe nsa ao cum prim e nto do disposto no §2° do art.
39 da IC VM 356/01, com re dação dada pe la IC VM 531, de form a a ve dar que a parte re lacionada à C onsultora
Espe cializada possa ce de r dire itos cre ditórios ao Fundo.
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Ate nciosam e nte ,

BR UNO BAR BO SA DE LUNA
Ge re nte de Acom panham e nto de Fundos Estruturados

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

1 Proce sso Adm inistrativo nº R J2011/1448.
2 Proce sso Adm inistrativo Sancionador C VM Nº 25/05.
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