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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante
O trabalho terá como tema a análise da função do agente fiduciário nas ofertas
públicas de certificados de recebíveis imobiliários, notadamente sua atuação enquanto
gatekeeper, recentemente sacramentada no OFÍCIO-CIRCULAR CVM/SRE Nº 02/19, de
27 de fevereiro de 2019, editado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM1 e no Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição
de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários (“Código Anbima”).

É notável o crescimento de estudos que relacionam o desenvolvimento econômico de um
país com o de seu mercado de capitais, e consequente melhoria na governança corporativa
das empresas que o acionam. Diferentemente do mercado financeiro típico, em que o
dinheiro é gerido, intermediado, oferecido e procurado pelos canais de comunicações
usuais, no mercado de capitais a captação é feita diretamente à poupança popular, onde
podemos dispersar os riscos envolvidos na operação.

“Aproveitamos ainda para orientar os agentes fiduciários quanto a procedimentos recomendáveis para o
adequado exercício dos deveres elencados no art. 11 da Instrução CVM n° 583/16, à luz de sua precípua
função de gatekeeper, no âmbito da distribuição, bem como ao longo da vida de valores mobiliários
representativos de dívida. Especial atenção é dada a procedimentos relacionados à verificação das garantias
prestadas em relação a valores mobiliários distribuídos publicamente ou admitidos à negociação em mercado
organizado.”
1
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O financiamento à empresa é feito, no presente caso, mediante a emissão pelas
companhias securitizadoras de instrumentos denominados certificados de recebíveis
imobiliários, constituindo títulos de créditos e valores mobiliários, que serão subscritos e
integralizados por investidores no mercado primário, e negociados no mercado secundário,
ainda tímido em número de operações, comparado com países que possuem mercado de
capitais já desenvolvidos.

A atuação da securitizadora e do agente fiduciário se diferem, portanto, tendo em vista ser
a primeira a proprietária fiduciária do patrimônio separado que o instituiu e, portanto,
administradora dos ativos e passivos que o compõem, enquanto o segundo possui o dever
de fiscalizar a primeira, e promover a proteção dos investidores.

Deve ser observado, entretanto, que ambos se assemelham na natureza fiduciária de suas
funções, sendo certo que sempre que administrarem o patrimônio separado seja a
securitizadora primariamente, ou o agente fiduciário no caso de vacância nas hipóteses que
serão aqui estudadas, terão os poderes e deveres típicos dos titulares fiduciários.

Estabelecida a afetação a um fim, está sujeitará os beneficiários a juízos discricionários da
securitizadora, nos casos em que o termo de securitização que a estabeleceu for silente.
Não é, contudo, de se estranhar tal amplitude de atuação, tendo em vista a função exercida
tanto pela securitizadora quanto pelo agente fiduciário, e que serão abordados aqui,
especialmente a sua caracterização, hoje explicita na autorregulação e regulação
brasileiras, como efetivos gatekeepers das ofertas de certificado de recebíveis imobiliários.
O presente trabalho consistirá em estudo de natureza exploratória sobre uma prática
jurídica já difundida no mercado de capitais brasileiro, porém pouco trabalhada na doutrina
e jurisprudência pátrias.

2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
No âmbito da análise que será realizada no trabalho que resultará deste Projeto,
enfrentaremos, dentre outros, os problemas a seguir. As fontes e métodos de investigação
adotados para esta finalidade constam detalhados logo após os quesitos.
1. O que é o agente fiduciário, quando a sua contratação é exigida e qual a importância
deste participante do mercado de capitais brasileiro?
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2. Qual a origem normativa do agente fiduciário na legislação brasileira? Qual a
experiência normativa e doutrinária no direito comparado para o trust, a fidúcia e o
fideicomisso?
3. Quais as implicações da titulação normativa rasa e esparsa conferida pelo legislador
brasileiro à atuação do agente fiduciário? Em adição, qual o acolhimento concedido
perante o regulador e autorregulador a que ele se submete?
4. Como a insolvência obrigacional do emissor de um título pode afetar a atividade do
agente fiduciário? E a insolvência financeira? Os mecanismos contratuais são
suficientes para garantir o enforcement das obrigações (de fazer e de pagar) nas
ofertas de CRI?
5. Como é assegurada a proteção dos investidores nas ofertas públicas de CRI? Existe
uma clara e transparente delimitação da atuação do agente fiduciário, seja
contratualmente, na regulação da CVM e autorregulação da Anbima?
6. Análise crítica da atividade fiscalizadora da CVM e da Anbima na última década
perante o agente fiduciário. Sanções Administrativas: PAS, Termos de Compromisso
e Indenização, Atuação Cautelar da CVM. Em que momento (e como) a CVM e a
Anbima positivaram a atuação do agente fiduciário como um gatekeeper das ofertas
públicas do mercado de capitais?
7. Qual a validade e eficácia da qualificadora “no melhor conhecimento” e do
cumprimento de obrigações mediante o uso exclusivo de declarações por parte do
devedor final? Como se aplicam as clausulas de representações e garantias nos
contratos que regulamentam a atuação do agente fiduciário?
8. Quais as melhores práticas recomendáveis ao agente fiduciário? Como se aplicam
as normas e orientações da autorregulacao ao regime informacional e mandatory
disclosure system, dever de fidúcia e de lealdade, mitigação de conflitos de
interesses, boa fé e dever de informar?
2.1. Fontes e métodos de investigação
As fontes objeto de pesquisa e estudo serão: legislativa (pátria e estrangeira),
jurisprudencial e bibliográfica (nacional e estrangeira), incluindo artigos e papers de
relevância nacional e estrangeira. As principais obras de referência a serem consultadas
estão indicadas no item Bibliografia deste Projeto.
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Para a fonte legislativa, serão levantadas não somente as leis específicas sobre a atuação
do agente fiduciário, mas também normas de mercado de capitais aplicáveis à matéria.
Ainda, utilizaremos as disposições de autorregulação editadas pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, B3 S.A. - BRASIL,
BOLSA, BALCÃO e American Bankers Association, entre outras.
Outra fonte de informação utilizada para este trabalho serão as decisões administrativas
tomadas pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, assim como pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN e pela BSM - Supervisão
de Mercados.
Analisaremos, também, a existência e o conteúdo de decisões judiciais que enfrentem o
tema tratado no trabalho que será elaborado, embora esparsas. Consultaremos, ainda,
textos bibliográficos obtidos em bibliotecas privadas e públicas, especialmente as
seguintes: a) da Fundação Getúlio Vargas; b) da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo - FADUSP; c) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; e e) de fontes
públicas e repositários eletrônicos.
O levantamento de doutrina sobre o tema é complexo, pois não há praticamente nada
específico, o que se constitui em obstáculo, ainda que transponível, para a presente
dissertação. Assim, a pesquisa bibliográfica envolverá também o levantamento de doutrina
mais ampla sobre o assunto, para identificar os principais argumentos de autoridade
relacionados ao tema, seja para validá-los ou refutá-los.
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
O presente trabalho de conclusão será o primeiro estudo no Brasil a abordar de forma
aprofundada a atuação dos agentes fiduciários, cujas produções literárias brasileiras ainda
são incipientes ou quase inexistentes. O estudo permitirá analisar e fazer recomendações
sobre as melhores práticas para exercício da atividade de agente fiduciário.

O potencial inovador é facilmente justificado considerando a relevância garantida pelo
regulador e autorregulador do mercado de capitais ao agente fiduciário na última década,
introduzindo novos marcos regulatórios com a edição da Instrução CVM 583, de 20 de
dezembro de 2016, a inclusão de um capítulo sobre este participante no Código Anbima,
entre diversos outros normativos editados para orientar a atividade.
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A atenção que foi dada ao agente fiduciário resulta, certamente, do avanço das ofertas de
renda fixa neste mesmo período, especialmente das emissões de debêntures, certificados
de recebíveis imobiliários e do agronegócio, multiplicando de forma exponencial o número
de emissões ativas vigentes no comparativo histórico entre 2008 e 2018.

Em relação ao potencial de impacto, entre as consequências da maior adoção da
securitização temos a intensificação da concorrência no mercado imobiliário, com a
possível redução do custo de imóveis, a transferência do financiamento imobiliário do
mercado financeiro para o de capitais, reduzindo descompassos financeiros de ativos e
passivos do setor, gerados pelos altos juros exigidos das instituições financeiras.

No que se refere ao acesso à informação, amplamente disseminado pelos agentes
fiduciários, teremos em mente não apenas a divulgação qualitativa e quantitativa para fins
contábeis em atendimento às normas e critérios estabelecidos, mas também com respeito
ao à divulgação de toda e qualquer informação que possa ser importante para determinar
o valor de um ativo.

Em se tratando da ocorrência de atos de conflito de interesse ou de fraude a credores, que
de alguma forma ocasionem a má administração de um patrimônio separado e não atuação
seja da securitizadora ou do agente fiduciário em fiscalizá-la, será fundamental que tanto a
CVM quanto o poder judiciário estejam aptos a tutelar os interesses de minoritários de forma
tempestiva. Nem também é sempre possível a demanda via arbitragem, dado o alto custo
para um minoritário de uma emissão de securitização.

Dessa forma, fica evidente que a acertada atuação do agente fiduciário como um
gatekeeper de tais ofertas, vai de encontro à redução de riscos e solução dos problemas
que temos enfrentado na securitização imobiliária brasileira, que se mostra ainda em fase
bastante inicial comparada aos países onde seu desenvolvimento amadureceu, como no
mercado americano e inglês. Assim, muitos desafios serão superados durante este
processo, tanto pelo mercado de capitais e seus participantes privados, quanto pelo
regulador e autorregulador.

4. Familiaridade com objeto da pesquisa

Tendo iniciado a minha trajetória profissional no departamento jurídico e de
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compliance do Banco CR2 (2005-2007) e no departamento jurídico do Banco BBM (20072008). Fui sócia e diretora jurídica da Pentágono S.A DTVM (2008 – 2018). Em meu
mandato, conquistamos a posição de liderança absoluta em todos os rankings da atividade
de agente fiduciário, sendo o maior player brasileiro da última década, atingindo mais de
1500 ofertas públicas ativas, tais como: debêntures, notas promissórias comerciais, letras
financeiras e securitização de créditos imobiliários, do agronegócio e financeira,
participando de forma contínua em incontáveis operações pioneiras.

Durante a minha gestão, desenvolvi ativamente e dirigi de forma permanente e
contínua todos os departamentos de controle não financeiro da instituição, tais como:
Jurídico, Compliance, Originação e Estruturação, Reestruturação e Insolvência, Novos
Produtos, Centro de Documentação e Relacionamento com o Mercado, entre tantos outros.
Posteriormente, em 2018, fui convidada a sócia de um escritório boutique de
mercado de capitais, conduzindo a abertura da sua base em São Paulo, como resultado da
minha prática profissional de mais de 15 anos em transações envolvendo o mercado
financeiro e de capitais, possuindo vasta experiência em crédito privado, nas mais diversas
modalidades, lastros e garantias, em captações públicas e privadas, tendo sido
reconhecida pelo Legal 500 na publicação General Counsel Powerlist Brazil em 2017. Em
2019, co-fundei uma securitizadora imobiliária, exercendo a função de membro do conselho
e diretora de relações com investidores, para atuarmos exclusivamente como agente
fiduciário de letras imobiliárias garantidas.

Desde 2005, fui membro titular em inúmeros comitês, forças-tarefa e grupos de
trabalho no mercado financeiro e de capitais da Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais - Anbima, do Centro de Custódia e Liquidação
Financeira de Valores Mobiliários - Cetip e da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa,
atualmente B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A convite da Anbima, fui Presidente do Grupo
de Trabalho Conjunto entre Anbima e CETIP sobre produtos imobiliários de renda fixa (CRI
e CCI). Desde 2019, sou membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Mestranda em Direito dos Negócios pela FGV-SP e mestranda em Finanças pelo
IMD Business School – Suíça (EMBA), é pós-graduada em Direito Societário e Mercado de
Capitais pelo IBMEC e graduada em Direito pela PUC-RIO, tendo recebido nota máxima e
menção honrosa em ambos os trabalhos de conclusão de curso.
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Por fim, possuo amplo acesso à documentação das operações de que participou,
sendo que a grande maioria dos documentos que as integra possui natureza pública em
virtude de sua utilização no âmbito de ofertas públicas conduzidas no mercado de capitais
brasileiro.
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7. Cronograma de execução

