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Pioneiro na representação
legal das consultoras especializadas
em fundos de invesümento.
SIN FACRS:

Por Alexandre Fuchs das Neves, Consultor Jurídico do SINFACRS
O SlNFACRSfola

entjdade sindicalpioneira na

ampliação da sua base associatjva, açanrbarcando as
chêmadas Consultorias Especiâlizadas em fundos de

Art. 3e

-

Os FIDC, devefio escalher, de ocordo

con

os

catorte^ãcos do< Dnenas credirotrcs que compoem a
cdrteitu do FIDC, o Tipo ANBIMA e o Faco de Atuãçõa,
co nÍo rne o bo ixo d isposto :

Esta entrdade (Consulroria Especiatizada) é a

que atua abrindo e visitando os cedentês, rêcothendo

I Fonento Mercontil: Fundos que buscam retorno por
meío de invesnnentos em carteift putverizadõ de

cadastros e indicando os titulos ã serem adquiridos,

recebíveis (direitos ou títulos), orisinados e vendidos por

dentrê outras atividades, agindo como o,,châo dê
fábrica" da estrutura chanrada de flndo de investi,

diversos cedentes que dntecipom recurcos otrovés do

ve"do de duplicotos, notas prcmissórias, cheques

e

quoisquer outros títulos possíveis de cessõoetransÍerên

No-rrds pà dv

".

Lz oLr(F tudo q-ê ràlid

d

empresa de fomento comêícial, sob o ponto de vista

A existência da consultoria especializadã está

prevista na Circular53lCVM

prejuízo de suo .esponsabilidode e do dnetor ou
sócio-gerente designãdo, nediante deliberação do

ossembléiã qerol de condôninos ou desde que

previsto no tegulonento do Íundo, controtar

-

.onsultorio especiolizoda, que objetíve dat

supo.te
o

subsidio. o odministtodot e,

se

gestot, em suas anvídodesde ãnálise

e

e

os

antecipoÇão de rcceitos paro pessoosÍísicos

jurídicos,

Íundos
udizodos como veículo no Íomecimenta de rccur5o5 ou

Íot

o coso,

seteçõo de

direitos crcditórios poto integrorcm o cafteho do

e

otruvés de Íirnas de dssessoÍia frndnceiro, cooperãtivos
de c.é di tq

Art. 39. A insütuição odminisúadoft pode, sen

I

cia de títulãtidode. Enquãdrom se nesto apçõo

Íon e nto nerca nn I e Ío cto r i n s.

Muitos dos fundos já constiruÍdos ainda
operam com a emprêsa de fomento mercantj nas
funções de consr.rltoria êspecializada, mas êstas
anvidêdes dêvem ser segregãdãs, com ênjpresas
,epà'àdd' . pdrê ev rà.10: Lo-lito( dp'nte,es(ê<
lsso : o que àpo. á o rerc.oo r.BJ ddo, as(icomo a De iberação 76 Anbinra, recentemênte editada
que, aliás, úaz foseu questionário a pergunta sobrê quat

entidadê de classe

eíá a

consultoria especiatizada

devidamenteatre ada.
E, no caso da base

territorialdo

antevêndoestasituaçãotornou

STNFAC RS,

que

seorepresentantetegãl

de5ta categoriâ ecorômica, as corsultoÍias êspeciatDaEa própriê Anbima -Associação Erasileira dâs

Entidâdes dos Mercados Financeiro e de Câpitais tem

das podem

declif ara rossa Entidâde Sindicat.

Mas a missão não é soírente ega/. Dive6os

conceituação específicâ pala fundos de investimênto

sêrviçosjá prestados são este

do seior dê fomento mercantit, nos termos

dê êmpresária,

De

libêrâção 72, de 2015

|

da

nd

idos para esia modaIda

eoutroscriados, com exemplo da recente

reunião com o Íepresentantêsdo Bânco pautistâ.

