PROCES
SSO ADMINISTRAT
TIVO RJ-22014-8516
Reg.. Col. 9460//2014

Interessad
dos:

SOCOPA – Sociedadee Corretoraa Paulista S..A. e Z1+ F
Fundo de In
nvestimentoo
em Direitos Creditórioos Não-Padrronizados

Assunto:

Pedido de reconsiderração de deecisão do Colegiado
C
que negou pedido dee
dispensa de observânccia do disp
posto no artt. 39, § 2º, da Instruçãão CVM nºº
356/2001.

DECLAR
RAÇÃO DE
D VOTO

Breve relaato dos fatoss
1.

Cuiida-se de pedido de diispensa de observância do dispossto no art. 39, § 2º, da
d Instruçãoo

CVM nº 3556/2001 (“IInstrução 3556”), formuulado por SO
OCOPA – Sociedade
S
C
Corretora Paaulista S.A..
(“Socopa”,, “Administtradora” ou “Requerennte”), na quaalidade de instituição
i
aadministrad
dora do Z1+
+
Fundo de Investiment
I
to em Direittos Creditórrios Não-Paadronizados (“FIDC-NP
P Z1+” ou “Fundo”).
“
2.

O Fundo
F
foi constituídoo sob a forma de condomínio fechado,
f
coom prazo de
d duraçãoo

indeterminnado. Originnalmente, tinha
t
natureeza de fundo de inveestimento eem direitos creditórioss
(“FIDC”), sujeitando--se às dispoosições da Innstrução 35
56. No entannto, em 20 de dezembrro de 2013,,
transformoou-se em fuundo de invvestimento em
e direitos creditórios não-padronnizados (“F
FIDC-NP”),,
passando a ser disciplinado também pela Insstrução CVM
M nº 444/20006 (“Instruução 444”).
3.

Enttre outros objetivos,
o
o Fundo desstinava-se à aquisição de créditos da Usina Rio Pardoo

S.A. (“Usiina” ou “Orriginadora”)), companhhia fechada que possuii acionistas e administtradores em
m
comum com
m a ZFAC Comercial Ltda. (“ZFA
AC”, “Conssultora Espeecializada” ou “Cotistaa Única”), a
qual é, aoo mesmo tempo, cotista única do
d Fundo e consultorra especiallizada contrratada pelaa
Administraadora do Fuundo, nos termos do artt. 39, I, da In
nstrução 3556.
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4.

No entanto, a partir da enntrada em vigor
v
da Insstrução CVM
M nº 531/20013 (“Instru
ução 531”),,

f
dee 2014, a aquisição
a
peelo Fundo de
d créditos cedidos peela Usina passou a serr
em 1º de fevereiro
vedada, ex vi o comanndo introduzzido no § 2ºº do art. 39 da
d Instruçãoo 356:

“É vedado
v
ao administraador, gestorr, custodiannte e consu
ultor especiializado ou
u
parttes a eles reelacionadass, tal como definidas pelas
p
regrass contábeis que tratam
m
dessse assunto, ceder
c
ou orriginar, direeta ou indirretamente, ddireitos cred
ditórios aoss
funddos nos quaiis atuem.” (grifou-se)
(
5.

Diaante disso, a Administrradora, na qualidade
q
dee representaante do Fundo, solicitou à CVM o

deferimentto da dispennsa de obseervância aoo mencionad
do preceito normativo,, de modo a continuarr
adquirindoo créditos orriginados ouu cedidos pela Usina, não
n obstante cuidar-se de parte relacionada à
Consultoraa Especializzada.
6.

De acordo com
m a Socopa,, o pedido atenderia
a
pllenamente ao
a disposto no art. 9º da
d Instruçãoo

444, de acoordo com o qual:

A CVM
C
poderrá, a seu critério
c
e sempre
s
obsservados o interesse público, a
adeqquada infoormação e a proteçã
ão ao inveestidor, auttorizar pro
ocedimentoss
espeecíficos e dispensar
d
o cumprimeento de disspositivos dda Instruçã
ão CVM nºº
356//01, para oss fundos reggistrados na
a forma destta Instruçãoo
7.

Arggumentou que
q estariam
m presentess no caso em apreço as condiçõões que a CVM vem
m

exigindo para
p
dispenssar o FIDC--NP de cum
mprir requisiitos normatiivos da Insttrução 356, a saber: (i))
o conhecim
mento, peloo cotista úniico, dos invvestimentoss e condiçõees de funcionamento do
d fundo, e
(ii) a vedaçção à negocciação de cootas no merccado secund
dário. Cita, nessa direção, a decisãão proferidaa
pelo Coleggiado, em 200.3.2012, noo âmbito doo Processo RJ
R nº 2011-12448.1
8.

Desstacou, a propósito,
p
que, por meio
m
da edição
e
da Deliberação
D
o CVM nºº 535/20088

(“Deliberação 535”), o Colegiadoo delegou competênciaa à Superinttendência dee Registros - SRE paraa
r
normativos estabelecido
e
os na Instru
ução 356 noo
dispensar o cumprimeento de deteerminados requisitos
caso de FID
DC-NP destinado a cottista único ou
o grupo dee cotistas coom interessee indissociáv
vel, em quee
a negociação de cotas em mercaddo secundário seja vedaada.

1

Na ocasião,, o Colegiado acompanhou,, por unanimiddade, a manifeestação de votto da Presidennte Maria Heleena Santana.
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9.

No que concerrne especifi
ficamente à norma estaabelecida noo art. 39, § 2º, da Insttrução 356,,

p
de dispensa,
d
a Administrad
A
dora argumeentou que o seu cumprrimento, no caso, trariaa
objeto do pedido
poucos bennefícios à cootista única, que é tambbém a Conssultora Espeecializada do Fundo.
10.

Em
m reunião reealizada em
m 16.12.20114, o Coleg
giado da CV
VM deliberrou, por un
nanimidade,,

indeferir o pedido apresentado
a
o pela Socopa, acomp
panhando, na íntegraa, o entend
dimento daa
Superintenndência de Relações com Inveestidores In
nstitucionais (“SIN”), consubstaanciado noo
Memo/CV
VM/SIN/GIE
E/Nº300/2014.
11.

De acordo coom a SIN, posto quee semelhan
nte, o preseente caso sseria distin
nto daquelee

apreciado pela CVM no âmbito do Processo CVM nºº RJ2012-1961,2 no quual foi con
ncedida, em
m
mprimento do
d requisito normativo pprevisto no art. 38, IV,,
favor do FIIDC-NP Zeema, a dispeensa de cum
da Instruçãão 356 (atuaal art. 38, V,
V com a reddação confeerida pela Innstrução 531), de modo
o a permitirr
que a sociedade origiinadora doss créditos puudesse ser a responsávvel pela guaarda da doccumentaçãoo
comprobattória dos refferidos direiitos.
12.

As diferenças entre os doois casos serriam as seg
guintes: (i) no
n FIDC-NP
P Zema, a originadora
o
a

era também
m a consultoora especiallizada ao paasso que, no
o FIDC-NP
P Z+1, a Coonsultora Esspecializadaa
é apenas parte relacionada à Usinna; (ii) no FIDC-NP
F
Zeema, havia um única originadora de
d créditos,,
que também
m era a connsultora esppecializada, enquanto que,
q no FIDC-NP Z+1, a Usina nãão é a únicaa
originadoraa.
13.

Seggundo a SIN
N, “tal situuação demoonstra que, diferentemeente do quee ocorre no
o FIDC-NP
P

Zema, as duas
d
pontass da estrutuura – a origginação/cesssão e a aquuisição dos créditos do
o Z1+ - nãoo
estão comppletamente sob o dom
mínio de um
m mesmo grrupo econôômico, o quue ampliaria
a os riscoss
decorrentees do conflitto de interessses, afrontaando, assim
m, o interessse público” (fl. 9).
14.

Adeemais, a SIIN ressaltoou que pediido análogo
o já havia sido negaddo pelo Collegiado, noo

âmbito do Processo CVM
C
nº 2013-4911,3 na
n qual a in
nstituição addministradoora BRL Trrust DTVM
M
S.A. haviaa solicitado dispensa dee cumprimeento do requ
uisito norm
mativo previssto no art. 39,
3 § 2º, daa
Instrução 356,
3
de moddo a permittir que a insstituição cu
ustodiante doos FIDC-NP pudesse ser
s também
m
cedente doos créditos a serem adquuiridos peloos fundos.
15.

Em
m 10.3.2015,, a Socopa apresentou
a
p
pedido
de reconsideraç
r
ção da decissão do Coleegiado, com
m

base no incciso IX da Deliberação
D
o CVM nº 463/2003.
4
Em
m síntese, a Administrradora argum
mentou quee
2

Decisão prooferida pelo Colegiado
C
em 10.10.2012.
Decisão prroferida pelo Colegiado em
m 15.7.2015. Por unanimidade, o Coleegiado delibeerou indeferir o pedido dee
dispensa do art.
a 39, § 2º, da
d Instrução 3556.
3
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a decisão havia
h
se basseado “em erro fundam
mental de in
nterpretaçãão dos fatoss bem como
o na análisee
incompletaa e equivocaada dos dois precedenntes desse D.
D Colegiaddo que funddamentaram
m a decisão.
Tais circunnstâncias reesultaram em
m uma deciisão cujos fundamentos
fu
s contradizeem seu resu
ultado” (fls..
16-17).
16.

Seggundo alegaa, o precedeente relativoo ao FIDC-N
NP Zema (P
Processo CV
VM nº RJ-2
2012-1961))

teria sido indevidameente afastaddo pela SIN
N, uma vezz que, diferrentemente do alegado
o pela áreaa
c
naqquele caso seeria maiores do que oss observados no presen
nte caso, em
m
técnica, os riscos de conflito
relação aoo FIDC-NP
P Z+1. Senndo assim, tendo o Colegiado deferido o pedido de
d dispensaa
apresentaddo pela instittuição admiinistradora do FIDC-N
NP Zema, caaberia, com maior razão
o, concederr
a dispensa solicitada em
e favor doo FIDC-NP Z+1.
17.

De outra partee, as circunnstâncias doo segundo precedente
mencionaddo pela SIN
p
N (Processoo

CVM nº 2013-4911),
2
, no qual o Colegiado negou ped
dido de disppensa de cuumprimento
o da normaa
prevista noo art. 39, § 2º, da Instruução 356, seriam
s
signiificativamennte diversass das do preesente caso..
Não apenaas o fundam
mento do pedido seria diferente
d
co
omo também
m as caracteerísticas dos FIDC-NP
P
naquela opportunidade examinadoos se revelarriam distintaas das do FIIDC-NP Z+
+1, ora em apreço.
a
18.

Porr meio do Memorando
M
o nº 18/20115-CVM/SIIN/GIE, a SIN
S recomeendou ao Colegiado
C
o

indeferimeento do peddido de recoonsideraçãoo, por considerar que inexistiam, no caso, fatos
f
novoss
capazes dee alterar a suua convicção.
19.

Em
m sua manife
festação, a área
á
técnicaa destacou que
q o preceddente relativvo ao FIDC
C-NP Zemaa

não teria serventia
s
noo presente caso,
c
uma vez
v que, naq
quela oportuunidade, a C
CVM aprecciou pedidoo
de dispensa diferente do formulaado em favoor do FIDC--NP Z+1. Naquele
N
casoo, examinou
u-se pedidoo
de dispenssa referente ao art. 38, IV, da Insttrução 356 (atual art. 38,
3 V), de m
modo a perrmitir que a
sociedade originadoraa de créditoos adquiridoos pelo fun
ndo pudessee ser responnsável pelaa guarda daa
documentaação dos resspectivos diireitos. Já noo presente caso,
c
solicitta-se dispennsa de cump
primento doo
requisito normativo
n
e
estabelecido
o no art. 399, § 2º, com
m vistas a autorizar o Fundo a continuar
c
a
adquirir créditos cediddos ou origiinados de paartes relacio
onadas à Coonsultora Esspecializadaa.
20.

Ainnda a propósito, a SIN ressaltou quue a decisão
o do Colegiiado relativaa ao caso do
o FIDC-NP
P

Zema haviia sido profferida antes da entrada em vigor da
d Instruçãoo 531, que ppromoveu importantes
i
s
reformas no
n arcabouçço regulatórrio da indússtria de fun
ndos de inveestimento eem direitos creditórios,,
com o fim de estabeleecer tratameento adequaado para o risco
r
de connflito de intteresses quee avulta em
m
razão do accúmulo de funções
f
porr um mesmoo agente inteegrante da estrutura
e
doo FIDC.
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21.

As disposiçõees introduziidas pela Instrução
I
531,
5
que visam
v
impeedir a acum
mulação dee

m, importânccia fundameental para to
oda a indústtria de funddos de investimento em
m
funções, teeriam, assim
direitos crreditórios, tendo
t
por finalidade não apenass inibir prááticas lesivvas aos inteeresses doss
investidorees, mas tam
mbém induziir boas prátiicas no merrcado, que contribuem
c
para sua crredibilidadee
e seu desennvolvimentoo.
22.

Adiicionalmentte, de acorddo com a SIN
N, ainda qu
ue houvessee mérito no ppedido form
mulado pelaa

Socopa, seeria mais addequado diiscuti-lo “noo âmbito de
d aperfeiçooamentos reegulatórios e não porr
meio de dispensas,
d
o que podeeria por em
m cheque as bases e os princíp
ípios que procuramos
p
s
estabelecerr para a inddústria de FIDC”
F
(fl. 35).
23.

Porr fim, quantto ao preceedente relatiivo ao Proccesso CVM
M nº 2013-49911, a áreaa esclareceuu

que a sua intenção
i
ao citá-lo foi a de reforçaar a rigidez dos dispossitivos introduzidos pella Instruçãoo
531 na Innstrução 356, especiallmente daquueles “que fundamenttam a mitiigação do conflito dee
interesses na estruturra dos FIDC
Cs, sendo, assim,
a
essen
nciais para preservaçã
p
ão dessa ind
dústria” (fl..
35).
24.

b
expossição dos faatos abordad
dos neste prrocesso, passso a seguir a examinarr
Feito acima a breve

o pedido de reconsideeração.

Do cabimeento do peddido de reconsideração
25.

A meu
m ver, tem
m razão a Requerente
R
q
quando
aleg
ga que a deecisão do Coolegiado, prroferida em
m

16.12.20144, incorreu em erro ao consideerar que peedido análoogo já havvia sido neegado peloo
Colegiado,, no âmbito do Processo CVM nº 2013-4911.
2
26.

A principal
p
differença entrre os casos – que, a meu
m ver, dessautoriza a iinvocação do
d primeiroo

como preccedente paraa o segundoo – é que, naquele
n
pro
ocesso, os quatros
q
funddos adminisstrados pelaa
BRL Trustt DTVM S.A
A., e em faavor dos quaais a dispen
nsa foi soliccitada, não eeram exclussivos. Além
m
disso, os reespectivos regulamento
r
os não vedaavam a nego
ociação das cotas no meercado secu
undário. Em
m
contrapartiida, o FIDC
C-NP Z+1, em
e apreço no
n presente processo, é fundo excclusivo, cujaas cotas, dee
acordo com
m o respectiivo regulam
mento, não podem
p
ser negociadas.
27.

Esssas caracteerísticas sãão, de fatoo, relevanttes, porquee são usuualmente leevadas em
m

consideraçção pela CV
VM na aprecciação dos pedidos
p
de dispensa
d
dee requisito nnormativo estabelecido
e
o
na Instruçãão 356 paraa os FIDC--NP, como se pode veerificar a paartir da leittura da já mencionada
m
a
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Deliberaçãão 535 e daas decisões proferidas pelo Coleg
giado nos Processos nºº 2011-1244
48 e nº RJ-2012-1961, também jáá referidas neste
n
voto.
28.

Dessta feita, consideradass as peculiaridades do
o caso, nãoo me parecce correto valer-se
v
daa

decisão prroferida no âmbito do Processo CVM
C
nº 20
013-4911 para justificaar o indefeerimento doo
pedido de dispensa
d
forrmulado neeste processoo. Entendo que esse eqquívoco justtifica, à luz do dispostoo
no IX da Deliberação
D
CVM nº 4663/2003, o conhecimen
c
nto do pediddo de reconssideração.
29.

Há ainda outtra razão para
p
conheecer o ped
dido. É que, no Mem
morando nº
n 18/2015--

CVM/SIN//GIE, elaboorado por ocasião daa análise do
o pedido de
d reconsidderação, a SIN expôss
argumentoo inédito, quue não consstava de suaa opinião an
nterior, quee, como visto, embasou
u a decisãoo
proferida pelo
p Colegiaado, ora imppugnada.
30.

Com
m efeito, cotejando as duas manifestaçõe
m
es, verificoo que foi somente na
n segundaa

oportunidaade que a SIN
S procuroou justificarr a sua possição com base
b
no arggumento – a meu ver,,
substanciall – de que a regra esstabelecida no art. 39, § 2º, da Instrução 3556 possui importância
i
a
fundamenttal para a hiigidez da inndústria de FIDC, de sorte
s
que o seu cumpriimento não deveria serr
dispensadoo, em circunnstância alguuma, pela CVM.
C
31.

Esssa novidadee justifica, com
c
maior razão,
r
o con
nhecimento do pedido de reconsid
deração, atéé

mesmo parra que o Colegiado
C
teenha a oporrtunidade de enfrentar o argumennto trazido pela SIN e
esclarecer se continuaa a concordaar, na íntegrra, com a po
osição da área técnica.

Do exame do pedido de
d dispensaa
32.

O caso
c
ora em
m apreço traz à tona o tema relattivo ao trattamento quee cumpre conferir
c
aoss

veículos de investimeento que, appesar de nãão serem deestinados à captação ppública de recursos,
r
see
v
mente, às noormas estabeelecidas pella CVM paara os fundoos de investtimento, dee
sujeitam, voluntariam
modo a dessfrutarem da
d segurançaa jurídica quue tal regulaamentação proporciona
p
a.
33.

A questão
q
gannha contornnos importanntes uma veez que faltaa ao direito brasileiro regramentoo

específico apto a disciplinar,
d
adequadam
mente, a constituição
c
o de veícuulos de in
nvestimentoo
administrados por proofissionais que visam obter recu
ursos de um
m grupo resstrito de peessoas, sem
m
recorrer à distribuição
d
o pública dee valores moobiliários.
34.

O innstituto quee mais se approxima é, sem
s dúvida, o fundo dee investimennto, sujeito à regulaçãoo

da CVM. No entantto, o manddato da auttarquia nesssa matéria, tal como definido pela
p
Lei nºº
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6.385/19766, é dirigidoo aos fundoos que se destinam
d
a distribuiçãoo pública dee cotas e, a rigor, nãoo
alcança os veículos quue captam reecursos privvadamente.
35.

A CVM,
C
conttudo, reconnhece que nada impede os adm
ministradoress, por quallquer razãoo

legítima, de
d obterem o registro de
d fundos juunto à CVM
M, sujeitanddo-se a todoos os ônus inerentes,
i
e
deixarem de
d realizar o esforço de venda das
d cotas. Significa
S
dizer, por ouutras palavrras, que atéé
mesmo o veículo de investimennto que nãoo é destinad
do à captaçção pública de recurso
os pode serr
m o regisstro será exxaminado e concedido como se hhouvesse a intenção
i
dee
registrado na CVM, mas
realizar a distribuição
d
o pública dee cotas, devvendo ser ob
bservada, inntegralmentte, as normaas impostass
4
pela regulaamentação vigente.
v

36.

Em
m vista dessse entendim
mento, parecce que assiistiria razãoo à SIN noo caso ora em apreço..

Embora o FIDC-NP Z+1 seja fuundo exclussivo (cujas cotas, eviddentemente,, não foram
m colocadass
publicamennte), não caaberia dispennsá-lo do cuumprimento
o de qualquer norma quue lhe seja aplicável.
a
37.

Ocoorre, contuddo, que se está diante,, neste caso
o, de um FIIDC-NP, quue, como see sabe, estáá

sujeito à regulamenntação estabbelecida na Instrução
o 444. Coomo este Colegiado já teve a
oportunidaade de esclaarecer, a refferida Instruução foi ediitada com o fim de suubmeter os FIDC-NP
F
a
tratamentoo regulatórioo diferente daquele
d
connferido aos FIDC em geral.
g
Se, dee um lado, a Instruçãoo
restringiu o público investidor
i
a
apto
a adquuirir as cotaas dos FID
DC-NP, tenddo em contta os riscoss
considerávveis presentees nesse tippo de investimento, ela, de outro laado, estabelleceu regram
mento maiss
flexível, em
m reconheccimento às especificidaades dos crréditos não padronizaddos e à diveersidade dee
situações em
e que essees fundos poodem ser utiilizados.
38.

Nesssa direçãoo, a Instruçção 444 coontempla, expressamen
e
nte, a posssibilidade de
d a CVM
M

dispensar determinaddo FIDC-NP
P do cumpprimento dee certos reqquisitos normativos previstos naa
3 É o quee se lê no arrt. 9º, com a seguinte reedação:
Instrução 356.

Art. 9º A CVM
M poderá, a seu critério
o e sempre observadoss o interessee público, a
adeqquada infoormação e a proteçã
ão ao inveestidor, auttorizar pro
ocedimentoss
espeecíficos e dispensar
d
o cumprimeento de disspositivos dda Instruçã
ão CVM nºº
356//01, para oss fundos reggistrados na
a forma destta Instruçãoo.

4

V. nessa dirreção a decisãão do Colegiaddo à consulta formulada pella SRE no âm
mbito da Processo Administrrativo CVM
RJ 2005/2345, Rel. Pres. Marcelo
M
Trinddade, em 21.2..2006.
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39.

A meu
m ver, tal dispositivvo reflete o reconhecim
mento, por parte
p
desta autarquia, de que, em
m

razão da suua vocaçãoo econômicaa, o FIDC-N
NP constitu
ui instrumennto dúctil, qque deve seer capaz dee
ajustar-se às
à mais variiadas necessidades legíítimas dos agentes
a
do mercado,
m
deesde que preeservados o
interesse público, a addequada infoormação e a proteção ao
a investidoor.
40.

Ou seja, dada a impossibiilidade de anntever todass as hipótesses fáticas nnas quais a constituição
c
o

dos FIDC--NP poderiaa revelar-se útil e legítiima, o regulador preferriu não resttringir a suaa utilização,,
prevendo, em sentido diverso, a possibilidadde de dispensar requisiitos normattivos da Instrução 356,,
desde que não se verifique, no caso, prejuuízo ao interesse públlico, à adeqquada inforrmação e à
proteção aoo investidorr.
41.

Nesssa direção,, o Colegiaddo da CVM já dispenso
ou regras prrevistas na IInstrução 35
56 em favorr

de FIDC-N
NP exclusivvos (como é o caso do FIDC-NP Z+1,
Z
ora em
m exame), ddesde que preenchidas,
p
,
no caso cooncreto, duaas condiçõess: (i) pleno conhecimen
nto, pelo únnico investiddor, dos inv
vestimentoss
e condições de funccionamento do fundo e (b) ved
dação à neegociação dde cotas no
n mercadoo
secundárioo.
42.

Aliás, com base na deleggação de coompetência consubstannciada na D
Deliberação 535, a SIN
N

vem conceedendo disppensas de diversos
d
reqquisitos norrmativos prrevistos na referida In
nstrução em
m
favor de FIDC-NP deestinados a um único innvestidor ou a grupo econômico
e
específico, cujas cotass
não possam
m ser negocciadas no seccundário.5
43.

No caso em appreço, o FIDC-NP Z+
+1 preenche as condiçõões acima m
mencionadaas, de modoo

que me parrece cabíveel dispensar o cumprim
mento do dissposto no arrt. 39, § 2º da Instruçãão 356, paraa
que o Funddo continuee a adquirir créditos orriginados ou
u cedidos pela
p Usina, nnão obstantte cuidar-see
de parte relacionada à Consultoraa Especializzada.
44.

3 § 2º, foii
Ressta, contudoo, enfrentar o argumennto da SIN de que a noorma contidda no art. 39,

introduzidaa na Instruçção 356 no âmbito da ampla
a
reforrma promovvida pela Innstrução 531
1, destinadaa
a conferir tratamento
t
adequado aos
a conflitoss de interessses que poddem surgir eem virtude do
d acúmuloo
de funçõess por um mesmo
m
agennte integrantte da estruttura dos funndos de invvestimento em direitoss
creditórioss. Desse moodo, dada a importânciia fundamen
ntal das norrmas sobre conflitos dee interessess

5

A referida Deliberação
D
c
contempla
a deelegação de coompetência paara a dispensaa dos seguintees requisitos normativos: (i))
apresentaçãoo de parecer leegal de advogaado, nos term
mos do art. 7º, § 1º, da Instruução 444; (ii) apresentação e atualizaçãoo
de prospectoo, nos termoss dos arts. 8ºº, 25 e 34, da
d Instrução 356; (iii) verrificação do lastro dos recebíveis peloo
custodiante, nos
n termos doo art. 38, incisso I, da Instruçção 356; e (iv)) não-inclusãoo dos processoos de origem e descrição dee
mecanismos de cobrança, nos termos doo art. 24, X, (bb) e (c), da Insstrução 356.
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para a solidez da indúústria de FID
DC, não serria convenieente nem opportuno dispensar o cu
umprimentoo
a
ntos normaativos deverriam ser anaalisados em
m
de alguma delas. Nesse sentido, eventuais aprimorame
eventual reeforma reguulatória, e nãão por meioo de dispenssas.
45.

O argumento,
a
contudo, não
n me pareece conclusivo, por duuas razões. A primeiraa é que estee

Colegiado,, acompanhhando o enttendimento da SIN, jáá deferiu a dispensa dde requisito
o normativoo
introduzidoo na Instruçção 356 pelaa Instrução 531, que traata, precisam
mente, da vvedação ao acumulo
a
dee
funções poor agente inttegrante da estrutura dee FIDC-NP..
46.

Reffiro-me aoss Processoss CVM RJJ2013-4911; RJ2013-111017 e RJJ2015-2614
4, julgados,,

6
respectivam
mente, em 15.7.2014,
1
23.9.20147 e 26.5.2015,8 nos quaais a CVM eexcepcionou
u, em favorr

de determiinados FIDC
C-NP, o cum
mprimento do disposto
o no art. 38,, § 7º, incisso II, da Instrução 356,,
que proíbee os cedenttes do funddo de presttar determin
nados serviiços relacioonados à attividade dee
custódia dos direitos creditórios (verificaçãão de lastro
o e guarda de
d documenntação), no
os seguintess
termos:

§ 6ºº Os custoddiantes som
mente poderrão contrataar prestadoores de servviço para a
verifficação de lastro dos direitos
d
creeditórios refferidas nos incisos II e III e paraa
guarrda da documentação de que tra
atam os inciisos V e VII, sem preju
uízo de suaa
respponsabilidadde.
§ 7ºº Os prestaddores de serrviço contra
atados de quue trata o § 6º não pod
dem ser:
o
I – originador;
II – cedente;
e
do; ou
III – consultor especializad
IV – gestor.
47.

Ainnda que as circunstânci
c
ias sejam diferentes
d
daas do presennte caso, oss precedentees mostram
m

que a CV
VM continnua a adm
mitir a posssibilidade de dispensar determ
minados FID
DC-NP doo
cumprimennto de requuisitos norm
mativos esttabelecidos na Instruçção 356, innclusive daq
queles que,,
tendo sido introduziddos pela Instrução 531,, visam mittigar a ocorrrência de cconflitos dee interesses..
6

O Colegiaddo, por maioriaa, vencida a Diretora
D
Luciaana Dias, delib
berou concedeer a dispensa aao art. 38, § 7ºº, inciso II, daa
Instrução 3566, nos termos do voto conddutor apresentaado pela Direttora Ana Novaaes, que acom
mpanhou o enttendimento daa
SIN, nos term
mos do MEMO
O/CVM/SIN/GIE/Nº 215/22013.
7
O Colegiaddo, por maioriaa, vencida a Diretora
D
Luciaana Dias, delib
berou concedeer a dispensa aao art. 38, § 7ºº, inciso II, daa
Instrução 356, nos termos do voto conndutor apreseentado pela Diretora
D
Ana Novaes,
N
que novamente accompanhou o
entendimentoo da SIN, mannifestado na ocasião.
8
O Colegiaddo, por maioriaa, vencida a Diretora
D
Luciaana Dias, delib
berou concedeer a dispensa aao art. 38, § 7ºº, inciso II, daa
Instrução 3556, acompannhando o enntendimento da
d SIN, man
nifestado porr meio do Memorando nº 16/2015-CVM/SIN/G
GIE.
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Vale sublinnhar que, noo Processo CVM
C
RJ20013-4911, a Diretora Anna Novaes, em seu votto condutor,,
fez expressa referênciia ao voto manifestado
m
o pela Presidente Maria Helena S
Santana, no
o âmbito doo
Processo CVM
C
RJ 2011-12448, para
p embasaar o cabimento da dispeensa, o que,, a meu ver,, demonstraa
a continuiddade da jurisprudência da CVM neessa matériaa, nada obsttante a ediçãão da Instru
ução 531.
48.

A Diretora
D
Anna Novaes concluiu seuu voto fazen
ndo a seguinnte observaçção sobre o sentido e o

alcance daa reforma promovida pela
p
aludidaa Instrução e o espaçoo ainda reseervado aos pedidos dee
dispensa na regulamenntação vigente:

No meu
m entendeer, a CVM ao
a se deparrar com cassos de frauddes envolven
ndo FIDCs,
atuoou para eliiminar poteenciais conf
nflitos de innteresse. A nova regu
ulação nãoo
adm
mitiu exceçõões. E acho que ela foii positiva neste sentidoo, uma vez que fundoss
maiss complexoss tais como os FIDCs podem
p
semppre apelar à CVM porr um pedidoo
de dispensa
d
dessde que obsservados deeterminadoss critérios. Acho que estamos
e
em
m
um caso
c
particuular e bem circunstanc
c
ciado.
49.

Lonnge de dim
minuir a impportância daas regras so
obre conflitto de intereesses introdu
uzidas pelaa

Instrução 531,
5
essa poostura do reggulador mannifesta a claara percepçãão de que, ddada a incap
pacidade dee
conceber todas
t
as sittuações em que a connstituição de um FIDC
C-NP pode ser legítim
ma, convém
m
permitir a concessão
c
d dispensass ao cumpriimento de reequisitos noormativos, ddesde que, claro,
de
c
sejam
m
atendidas determinada
d
as condiçõees.
50.

A outra
o
razãoo para não concordar com o arrgumento da
d SIN é qque não vej
ejo como o

deferimentto da dispennsa pleiteadda pela Soccopa no preesente casoo possa com
mprometer as
a bases daa
regulação da
d indústriaa de fundos de investim
mento de dirreitos creditóórios.
51.

O Fundo, com
mo já se disse, é deestinado a um únicoo cotista, cconsiderado investidorr

os atuais daa
qualificadoo à luz da regulamenttação vigennte à épocaa de sua coonstituição. Nos termo
Instrução 444,
4
com a redação connferida pelaa Instrução 554/2014, as
a cotas do FIDC-NP são
s restritass
aos investiidores profisssionais, quue, presumiddamente, po
ossuem maiior expertisee para avaliar os riscoss
inerentes a esse tipo de
d investimeento.
52.

De mais a maiis, no presente caso, a Cotista Ún
nica é tambéém a Consuultora Especcializada doo

d interessees ao fato ddesta últim
ma ser partee
Fundo, não sobrevinddo, portantoo, qualquerr conflito de
relacionadaa à Originaddora.
53.

Com
mo se sabe,, as regras relativas
r
aoo conflito dee interessess cuidam doo prestador de serviçoss

que, tendo, na operaçãão, um interesse particcular, não po
ossui a isennção necessária para deesempenharr

Páágina 10 de 11
Processo Adminnistrativo CVM
M RJ-2014-85516

a sua funçção no melhhor interessse da coletiividade de cotistas. Mas,
M se o prestador de serviço forr
também o único cotiista do funddo, como ocorre
o
no caso
c
em annálise, não subsiste o conflito dee
interesses, já que tal figura presssupõe, neccessariamen
nte, a preseença, ao meenos, de du
uas pessoass
distintas.
54.

Com
mo se vê, cuida-se
c
de caso plenaamente circu
unstanciadoo, cujas caraacterísticas específicass

autorizam a dispensa solicitada pela Adminnistradora sem
s
que dissso possa resultar qualquer abaloo
aos avançoos conquistaados com a edição da Innstrução 531.
55.

Tam
mbém não identifico
i
q
qualquer
preejuízo ao in
nteresse púbblico, à adeequada informação e à

proteção do
d investidoor, haja vissta (i) o coonhecimento
o, pela Cottista Únicaa, dos invesstimentos e
condições de funcionnamento doo Fundo, e (ii) a ved
dação à neegociação ddas cotas no
n mercadoo
secundárioo.
56.

Em
m suma, pelaas razões exxpostas acim
ma, voto pella concessão da dispennsa ao cump
primento doo

art. 39, § 2º,
2 da Instruução 356, formulada
f
p
pela
Admin
nistradora do
d FIDC-NP
P Z1+, paraa que possaa
continuar a adquirirr créditos originados ou cedid
dos por paartes relacionadas à Consultoraa
Especializaada.

d 2016
Rio de Janneiro, 16 de fevereiro de

O
Original
assiinado por
PABLO RENTERIA
DIRETTOR
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