
 

 
Página 1 de 2 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2013 
 

OF. DIR – 010/2013 

 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

Superintendência de Desenvolvimento de Mercado  

 

                    Ref.: Audiência Pública SDM nº 02/2013 

 

Prezados Senhores: 

Com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das regras e melhores práticas que tratam das normas 
dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos 
de Investimento em Direitos Creditórios – FICFIDC, sugerimos, abaixo, alteração à minuta de Instrução trazida 
a público por meio do Edital de Audiência Pública SDM nº 02/2013, alteração esta que julgamos de extrema 
importância. 

Gostaríamos de ressaltar a importância das reuniões prévias realizadas entre a ANBIMA, CVM e Banco Central 
do Brasil, que, certamente, contribuíram para melhor entendimento a respeito das informações a serem 
enviadas pelo Sistema Central de Risco. 

Apresentamos a seguir nossa única sugestão de adequação da ICVM nº 504, atendendo ao disposto no Edital 
de Audiência Pública em referência: 

 

Redação Original da Instrução CVM nº 504/11: 

“Art. 4º - Os administradores dos fundos de investimento elencados no art. 1º devem manter em bancos de 
dados as informações necessárias para o atendimento ao disposto nesta instrução, relativas aos direitos 
creditórios adquiridos a partir da sua data de entrada em vigor.” 

 

Proposta de Redação à Instrução CVM nº 504/11: 

Art. 4º - Os administradores dos fundos de investimento elencados no art. 1º devem manter em bancos de 
dados as informações necessárias para o atendimento ao disposto nesta instrução, relativas aos direitos 
creditórios adquiridos pelo fundo. a partir da sua data de entrada em vigor. 
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Justificativa: 

Sugerimos adequar a redação do artigo 4º da Instrução CVM nº 504/11 ao entendimento de que o 
administrador do fundo deverá manter em banco de dados as informações relativas a todos os direitos 
creditórios adquiridos pelo fundo, incluindo o estoque. 

 

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e aproveitamos o 
ensejo para renovarmos nossos votos de mais elevada estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

ORIGINAL ASSINADO POR: 
 
 

Pedro Augusto Botelho Bastos Ricardo Augusto Mizukawa Ricardo Lima Soares 

Diretor da ANBIMA  
 

Presidente do Comitê de FIDC da 
ANBIMA 

 

Presidente do Comitê Serviços 
Qualificados ao Mercado de 

Capitais ao da 
ANBIMA 

 
 
 
 


