PA RECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO A DMINISTRA TIVO SA NCIONA DOR CVM Nº RJ 2011/10878
R ELATÓ R IO
1.
Trata-se de proposta de Te rm o de C om prom isso apre se ntada por Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A .,
adm inistradora de fundos de inve stim e nto e m dire itos cre ditórios – FIDC ’s -, Daniel Doll Lemos, se u dire tor re sponsáve l,
e Banco Paulista S.A ., custodiante , nos autos do Te rm o de Acusação C VM nº R J 2011/10878 instaurado pe la
Supe rinte ndê ncia de R e laçõe s com Inve stidore s Institucionais – SIN. (Te rm o de Acusação às fls. 488 a 504)
2.
Em de corrê ncia de inspe ção re alizada no pe ríodo de 19.11.09 a 30.08.10 junto à C orre tora Socopa e ao Banco
Paulista por solicitação da Ge rê ncia de Acom panham e nto de Fundos Estruturados – GIE, foram apuradas dive rsas
irre gularidade s na adm inistração e na custódia dos se guinte s fundos de inve stim e nto e m dire itos cre ditórios: Andrôm e da
FIDC Multisse torial, Bancon I FIDC Multisse torial, C orpal FIDC Multisse torial, Fundo Fe de ral I de IDC Indústria, Grancre d
SP FIDC Multisse torial, Multi Asse t FIDC Multisse torial, FIDC Multisse torial Múltiplo-NP, Porto Forte FIDC Multisse torial,
Soldi FIDC Multisse torial e FIDC Multisse torial Valor.[1] (parágrafos 2º e 3º do Te rm o de Acusação)
3.
De acordo com o art. 8º, § 3º, da Instrução C VM nº 356/01, o adm inistrador de FIDC ’s, atravé s de se u dire tor,
de ve e laborar de m onstrativo trim e stral conte ndo dive rsas inform açõe s que de ve rão se r e ncam inhadas à C VM e e star à
disposição dos cotistas, se ndo que na inspe ção ve rificou-se que nove dos de z fundos m e ncionados apre se ntavam nos 3º
e 4º trim e stre s de 2008 e nos trê s prim e iros trim e stre s de 2009 de ficiê ncias no que se re fe re à ve rificação de lastro e
se us re sultados. (parágrafos 8º e 9º do Te rm o de Acusação)
4.
O s de m onstrativos do te rce iro trim e stre de 2008 do Porto Forte e do se gundo trim e stre de 2009 do Valor não
continham tais inform açõe s que são obrigatórias nos fundos e m que o custodiante adota proce dim e ntos de ve rificação
de lastro por am ostrage m , com o no pre se nte caso. Ao se r que stionada a re spe ito, a Socopa ale gou que a ve rificação de
lastro do quarto trim e stre de 2008 do Porto Forte e do te rce iro trim e stre de 2009 do Valor tam bé m abrange u os dire itos
de cré dito adquiridos no trim e stre ante rior. (parágrafos 11 e 12 do Te rm o de Acusação)
5.
O s de m onstrativos do te rce iro trim e stre de 2009 do Andrôm e da inform avam ape nas que o fundo não re alizara
auditoria de lastros, com ciê ncia de se u único cotista. A Socopa inform ou a re spe ito que , de fato, a ve rificação do lastro
não havia sido re alizada porque o cotista não concordara com a proposta apre se ntada por e m pre sa de auditoria
inde pe nde nte , m as que a auditoria se ria iniciada com e m pre sa de auditoria de vidam e nte autorizada pe la C VM.
(parágrafos 13 e 14 do Te rm o de Acusação)
6.
A Socopa tam bé m não apre se ntou no de m onstrativo do se gundo trim e stre de 2009 do Soldi as inform açõe s
e x igidas, sob a justificativa de que a prim e ira aquisição de dire itos de cré dito havia sido re alizada som e nte 15 dias ante s
de 30.06.09 e que tais dire itos haviam sido incluídos no te rce iro trim e stre pe la auditoria de lastro. (parágrafos 15 e 16
do Te rm o de Acusação)
7.
O s de m onstrativos do te rce iro trim e stre de 2009 do Grancre d SP I e do Multi Asse t não continham igualm e nte as
de claraçõe s pre vistas na Instrução m as ape nas a inform ação de que a auditoria de lastro não havia sido re alizada com a
concordância dos cotistas. A Socopa inform ou, ainda, que os fundos e ram re ce nte s, que a quantidade de títulos ce didos
aos fundos re pre se ntava m ontante re duzido e m re lação ao se u patrim ônio líquido e que as inform açõe s re fe re nte s ao
re sultado da ve rificação do lastro se riam incluídas no quarto trim e stre . Ve rificou-se , contudo, que , e m bora no Multi Asse t
os dire itos de cré ditos re pre se ntasse m ape nas ce rca de 20% do patrim ônio líquido, no Grancre d SP re pre se ntavam m ais
de 90%. (parágrafos 17 a 19 do Te rm o de Acusação)
8.
O de m onstrativo do te rce iro trim e stre de 2009 do Múltiplo NP tam bé m não continha as inform açõe s e x igidas,
sob o argum e nto de que a ve rificação do lastro dos dire itos de cré dito havia sido re alizada no m om e nto de sua aquisição
por se tratar de FIDC não padronizado e que não have ria a ne ce ssidade de ve rificação poste rior por am ostrage m .
Entre tanto, a Socopa adm itiu que a não inclusão te ria ocorrido por um e quívoco no m om e nto da e laboração do
de m onstrativo. (parágrafo 20 do Te rm o de Acusação)
9.
As inform açõe s re lativas aos proce dim e ntos de ve rificação de lastro e se us re sultados, no caso do Bancon I, não
foram apre se ntadas nos de m onstrativos do quarto trim e stre de 2008 e no prim e iro e se gundo trim e stre s de 2009 e , no
caso do Fe de ral I de IDC Indústria, nos dois últim os trim e stre s de 2008 e nos dois prim e iros trim e stre s de 2009, se ndo
que no te rce iro trim e stre de 2009 constou ape nas a inform ação de que a conclusão da ve rificação de lastro e staria
pre vista para o dia 23.11.09. A Socopa ale gou com o justificativa para não apre se ntar as inform açõe s pre vistas o fato de
que os únicos cotistas e ram pe ssoas re lacionadas à e m pre sa de consultoria contratada para re alizar a análise e se le ção
dos dire itos e que os cotistas haviam ratificado a dispe nsa da ve rificação por am ostrage m e m asse m ble ia ge ral, cujas
atas foram apre se ntadas à C VM se m assinatura e qualque r tipo de re gistro. (parágrafos 21 e 22 do Te rm o de Acusação)
10.
Em bora afirm e que ve m aprim orando os proce dim e ntos adotados e re alizando trim e stram e nte a ve rificação de
lastro, a própria Socopa adm itiu que no pe ríodo e m que foi re alizada a inspe ção não adotava tais práticas. Assim , com o
não há qualque r pre visão de dispe nsa de re alização de proce dim e ntos de ve rificação de lastro e m razão de vontade dos
cotistas ou m e sm o pe lo fato do cotista se r a e ntidade que pre sta se rviços de consultoria e spe cializada para o fundo ou
pe ssoas físicas e jurídicas que te nham re lação com tal e ntidade , re stou caracte rizado o de scum prim e nto do pre visto nos
incisos III e IV do § 3º do art. 8º da Instrução C VM nº 356/01[2] no pe ríodo com pre e ndido e ntre julho de 2008 e
se te m bro de 2009. (parágrafos 23 a 25 do Te rm o de Acusação)
11.
Na inspe ção re alizada na Socopa, tam bé m foi apurado que a ge stão da carte ira do Bancon I e do Fe de ral I
havia sido te rce irizada, e m bora não tive sse sido tom ada qualque r de libe ração e m asse m ble ia de cotistas, be m com o
nada constasse nos re gulam e ntos dos fundos. Ape sar de a Socopa te r inform ado que na nova ve rsão do re gulam e nto do
Bancon I já constava e x pre ssam e nte a ide ntificação da ge stora e que o Fe de ral I e ncontrava-se e m liquidação, a
ve rdade é que houve a atuação de ge stora se m form alização no re gulam e nto e se m pré via aprovação dos cotistas e m
asse m ble ia ge ral, e m infração ao disposto nos arts. 24, inciso XI, alíne a “a”, e 39, inciso II, da Instrução C VM nº
356/01[3]. (parágrafos 26 a 29 do Te rm o de Acusação)
12.
Na re fe rida inspe ção, obse rvou-se , ainda, que os FIDC ’s pagavam dire tam e nte ao Banco Paulista, alé m da
custódia de ativos pre vista no art. 56, inciso VIII, da Instrução C VM nº 356/01, re m une ração re lativa aos se rviços de
controladoria e de spe sas re lacionadas aos custos dos proce dim e ntos de ve rificação de lastro. (parágrafo 30 do Te rm o de

Acusação)
13.
O corre que a Instrução não pre vê o pagam e nto dire tam e nte pe lo FIDC de ssas de spe sas com o obje tivo de
pe rm itir que os participante s do m e rcado possam com pre e nde r e com parar as tax as de custódia praticadas pe los
dife re nte s pre stadore s de se rviço. (parágrafo 34 do Te rm o de Acusação)
14.
Portanto, é ce rto que as
e ntre os e ncargos que pode riam
inde vidos tais pagam e ntos, tanto
de scum prim e nto do disposto no
Acusação)

de spe sas com se rviços de controladoria ou de ve rificação de lastro não e stão pre vistas
se r pagos dire tam e nte pe los fundos, se ndo que a própria Socopa re conhe ce u com o
que adm itiu incorporar e ssas de spe sas à tax a de custódia, re stando claro, portanto, o
art. 56, § 1º, da Instrução C VM nº 356/01[4]. (parágrafos 35 e 36 do Te rm o de

15.
A Socopa inform ou que os cotistas do Bancon I e Fe de ral I te riam de libe rado e m asse m ble ias ge rais re alizadas
e m 30.11.09 dispe nsar o proce dim e nto de ve rificação por am ostrage m do lastro dos fundos. C ontudo, a fiscalização da
C VM ve rificou que as atas das re fe ridas asse m ble ias e stavam se m assinatura e se m re gistro e m cartório de títulos e
docum e ntos. (parágrafo 37 do Te rm o de Acusação)
16.
Ao se r que stionada a re spe ito, a Socopa, e m re lação ao Bancon I, apre se ntou cópia da re fe rida ata
de vidam e nte assinada e re gistrada e m cartório e m 07.01.10, ou se ja, m ais de um m ê s após a sua re alização e após te r
sido solicitada pe la inspe ção, m as e m re lação ao Fe de ral I, que e staria e m liquidação, nada foi inform ado. Assim , re stou
configurada infração ao disposto no art. 34, inciso I, alíne a “c”, da Instrução C VM nº 356/01[5]. (parágrafos 38 a 40 do
Te rm o de Acusação)
17.
O Banco Paulista, na qualidade de custodiante de todos os fundos, tinha a incum bê ncia de re ce be r e analisar a
docum e ntação que e vide nciasse o lastro dos dire itos cre ditórios inte grante s das re spe ctivas carte iras. Entre tanto, com o
ve rificado ante riorm e nte , a própria Socopa adm itiu que os proce dim e ntos de ve rificação de lastro do fundos Andrôm e da,
Grancre d e Multi Asse t re fe re nte s ao te rce iro trim e stre de 2009, be m com o do Bancon I e Fe de ral I re fe re nte s ao te rce iro
e quarto trim e stre s de 2008 e aos prim e iros trê s trim e stre s de 2009, não haviam sido re alizados. (parágrafos 41 a 43 do
Te rm o de Acusação)
18.
Por sua ve z, o Banco Paulista, e m bora afirm e e star re alizando os proce dim e ntos de ve rificação de lastro e m
conform idade com a Instrução C VM nº 356/01, não re futou as irre gularidade s praticadas, sob a ale gação de que não
re alizou os proce dim e ntos e m razão de os FIDC ’s possuíre m pe que no núm e ro de cotistas, ligados à própria e m pre sa
que pre stava se rviços de consultoria e spe cializada ou com atividade s iniciadas durante o trim e stre obje to da ve rificação
de lastro. (parágrafos 44 a 46 do Te rm o de Acusação)
19.
C om o não e x iste qualque r pre visão le gal dispe nsando a instituição custodiante de re alizar proce dim e ntos de
ve rificação de lastro dos dire itos cre ditórios que inte gram a carte ira do FIDC , o Banco Paulista de scum priu o disposto no
art. 38, inciso I, da Instrução C VM nº 356/01[6]. (parágrafo 47 do Te rm o de Acusação)
20.
O custodiante é tam bé m re sponsáve l pe la guarda da docum e ntação re lativa aos dire itos cre ditórios inte grante s
da carte ira do fundo, se ndo que , no caso, os re gulam e ntos e contratos de custódia e stabe le ciam que a e m pre sa
e spe cializada, alé m de atuar na análise e se le ção dos dire itos cre ditórios, se ria tam bé m re sponsáve l pe la guarda dos
docum e ntos com probatórios de tais dire itos. (parágrafos 48 a 52 do Te rm o de Acusação)
21.
O corre que , e m bora o Banco Paulista fosse de vidam e nte autorizado pe la C VM para pre star se rviço de custódia
fungíve l, o que é e x igido pe la Instrução C VM nº 356/01, no caso, as e m pre sas de análise e spe cializada, para as quais
foram de le gados se rviços que de ve riam se r pre stados pe lo custodiante , não possuíam qualque r autorização da C VM para
e x e rce r tal atividade . Alé m disso, os contratos de custódia pe rm itiam que as e m pre sas e spe cializadas subcontratasse m o
se rviço de de pósito, inclusive com as ce de nte s dos dire itos cre ditórios, o que se constitui e m pote ncial conflito de
inte re sse e ntre as duas atividade s. (parágrafo 57 do Te rm o de Acusação)
22.
Assim , com o a re sponsabilidade pe la guarda dos dire itos cre ditórios dos FIDC ’s adm inistrados pe la Socopa foi
de le gada pe lo Banco Paulista a e m pre sas de análise e spe cializadas, com inte iro conhe cim e nto do adm inistrador, re stou
caracte rizada infração pe lo custodiante ao disposto no art. 38, inciso IV, da Instrução C VM nº 356/01[7]. (parágrafo 58
do Te rm o de Acusação)
23.
A Socopa, ao se r que stionada a re spe ito, inform ou que ve m tom ando m e didas para asse gurar o ade quado
cum prim e nto de guarda de docum e ntos pe las e m pre sas e spe cializadas. C ontudo, ao pe rm itir a adoção de tal prática,
de ix ou de cum prir se u de ve r de fiscalizar os se rviços pre stados pe lo Banco Paulista, instituição contratada para pre star
se rviços de custódia. (parágrafos 59 e 60 do Te rm o de Acusação)
24.
Em bora o art. 34 da Instrução C VM nº 356/01 não e stabe le ça de form a e x pre ssa a obrigação do adm inistrador
do fundo de fiscalizar os se rviços pre stados pe lo custodiante , e le não e sgota o assunto e não im pe de que se aplique o
disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução C VM nº 409/04[8] que , por força do se u art. 119-A, se aplica a todo e
qualque r fundo de inve stim e nto naquilo e m que não conflitar com a norm a e spe cífica. (parágrafos 61 a 63 do Te rm o de
Acusação)
25.

Ante o e x posto, a SIN propôs a re sponsabilização de : (parágrafo 75 do Te rm o de Acusação)

a) Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A . e se u dire tor re sponsáve l pe la adm inistração dos fundos Daniel Doll Lemos,
por infração ao disposto nos arts. 8º, § 3º, incisos III e IV, 24, inciso XI, alíne a “a”, 34, inciso I, alíne a “c”, e 56, § 1º, da
Instrução C VM nº 356/01 e no art. 65, inciso XV, da Instrução C VM nº 409/04, aplicáve l por força do se u art. 119-A; e
b) Banco Paulista S.A ., por infração ao disposto no art. 38, incisos I e IV, da Instrução C VM nº 356/01.
26.
De vidam e nte intim ados, os acusados apre se ntaram suas razõe s de de fe sa, be m com o proposta de ce le bração
de Te rm o de C om prom isso.
27.
Na re fe rida proposta (fls. 564 a 568), os acusados ale gam que as irre gularidade s já ce ssaram e de las não
de corre u ne nhum pre juízo que ne ce ssite se r re ssarcido e que ate nde ram prontam e nte a todas as e x igê ncias da
fiscalização ante s m e sm o de iniciado o proce sso. Ale gam , ainda, que o próprio re latório de inspe ção re conhe ce u que
foram adotadas m e didas de boas práticas de gove rnança e de compliance. Alé m disso, afirm am que os cotistas dos
fundos e ram os próprios originadore s dos dire itos cre ditórios. Diante disso, propõe m pagar à C VM o valor total de R $

150.000,00 (ce nto e cinque nta m il re ais).
28.
Em razão do disposto na De libe ração C VM nº 390/01 (art. 7º, § 5º), a Procuradoria Fe de ral Espe cializada junto à
C VM – PFE/C VM apre ciou os aspe ctos le gais da proposta de Te rm o de C om prom isso, te ndo se m anife stado nos
se guinte s te rm os: (MEMO Nº 142/2012/GJU-1/PFE-C VM/PGF/AGU e re spe ctivos de spachos às fls. 571 a 580)
“O Termo de Acusação de fls. 488/504 baseia-se em 4 (quatro) principais ilicitudes, discriminadas como “IIA” (Verificação de
Lastros – fls. 489/493); “IIB” (Contratação de serviço de gestão de carteiras – fls. 493/497); “IIC” (Assembleia Geral – fls.
497); e “IID” (Da custódia – fls. 497/502).
Para facilitar a compreensão da análise do atendimento aos incisos I e II da Deliberação CVM nº 390/01, enfrentaremos
individualmente tais itens:
1) No que se refere ao item “IIA”, verificou a CVM que a SOCOPA, relativamente a determinados exercícios financeiros (3º e
4º trimestre de 2008; e aos três primeiros trimestres de 2009, de nove fundos), não cumpriu integralmente os deveres
relativos aos demonstrativos trimestrais, especificamente no que se refere à verificação de lastro e seus resultados.
Tratando-se, portanto, de descumprimento de dever objetivo referente a determinados exercícios (omissões pretéritas), não
há que se aplicar, in casu, a norma do inciso I da Deliberação CVM nº 390/01, que prevê a cessação do ilícito, pois, de fato,
já se de u o e x aurim e nto da infração.
Quanto ao inciso II (correção das irregularidades), nos termos do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 006/2010 – fls.
92/93, constatou a autarquia que as providências corretas acerca das demonstrações financeiras passaram a ser cumpridas a
partir dos exercícios seguintes, o que sugere a compreensão de que aquelas omissões ocorridas anteriormente e objeto da
investigação destes autos, teriam sido corrigidas, visto que, s.m.j., a análise atual relativa à verificação de lastro e seus
resultados teria o condão de saneá-las. De todo modo, a área técnica ou o próprio CTC, se for o caso, poderão ratificar tal
entendimento.
2) No tocante à contratação dos serviços de gestão de carteiras (item IIB), duas (2) sub irregularidades foram detectadas,
referentes aos fundos “Bancon FIDC” e “Federal FIDC”. A “terceirização” não teria sido precedida de aprovação em
assembleia ou de previsão no regulamento. No que se refere à norma do inciso I, igualmente não há que se aplicá-la neste
caso concreto, visto que o negócio jurídico realizado (contratação) deu-se, efetivamente, sem as referidas previsões legais,
esgotando a execução do ilícito. Quanto ao atendimento ao inciso II, conforme o próprio termo de acusação afirma – fls. 494,
item 29, a SOCOPA, posteriormente, quanto a um dos fundos investigados (Bancon FIDC), corrigiu a irregularidade, ao fazer
constar na nova versão do regulamento a identificação da empresa “J&M Investimentos LTDA.” como gestora do fundo.
Relativamente ao fundo “Federal FIDC”, estaria o mesmo em fase de liquidação.
Sendo assim, a irregularidade relativa ao fundo “Bancon” já estaria corrigida. Referentemente ao outro fundo, por estar em
liquidação, parece-me, s.m.j., não haver necessidade atual de se aprovar a referida alteração no regulamento, podendo tal
análise confirmatória, se for o caso, ser realizada pela área técnica. Se, entretanto, tal fundo já estiver liquidado,
naturalmente não deverá haver exigência alguma por parte da autarquia.
No que diz respeito àquele mesmo item IIB, verificou a CVM também que a SOCOPA teria cobrado diretamente dos FIDC’s
que administra encargos não previstos no artigo 56 da Instrução CVM nº 356, tais quais os de controladoria e de verificação de
lastro. Em sua defesa, os proponentes afirmaram que iriam incorporar tais despesas às taxas de administração e de custódia,
respectivamente.
Quanto a essas irregularidades, portanto, deveria a CVM comprovar a cessação efetiva das cobranças isoladas e sua
consequente correção (incorporação às taxas legais), bem como verificar se os fundos, eventualmente, tiveram algum prejuízo
com aquele método de cobranças independentes.
3) Identificou a CVM, nos termos do item IIC, que as atas das assembleias que deliberaram pela dispensa do procedimento
de verificação por amostragem dos lastros dos fundos “Bancon” e “Federal” não estavam assinadas, tampouco registradas em
cartório de títulos e documentos. Quanto àquele primeiro fundo, a SOCOPA apresentou posteriormente à notificação da CVM,
cópia devidamente assinada e registrada. Relativamente ao fundo “Federal FIDC”, a proponente não se manifestou. Assim,
caso seja confirmada a liquidação desse último fundo, e considerando o saneamento dos atos relativos ao primeiro, não
haveria o que se exigir dos proponentes, no que diz respeito à correção própria das irregularidades.
4) Finalmente, conforme relatos do item IID, os proponentes foram também acusados de contratar uma empresa
especializada em análise e guarda física dos direitos creditórios, não autorizada a exercer tal atividade, em contrariedade ao
disposto nos artigos 2º, X; e § 2º do artigo 39, ambos da Instrução CVM 356.
Nos termos da defesa e da própria proposta de acordo apresentada pelos acusados, verifica-se que permanece a situação
relatada, razão pela qual, relativamente a esta ilicitude, os proponentes não atenderam os incisos I e II da Deliberação CVM
nº 390/01, ao não interromper o referido contrato de “terceirização”, tampouco corrigi-lo, com a manutenção da custódia física
no próprio Banco Paulista ou a partir de uma nova contratação com uma empresa autorizada pela CVM.
5) Assim sendo, nos termos do acima exposto, não há possibilidade jurídica imediata de se lavrar o termo de compromisso
sugerido pelos proponentes, lembrando-se, naturalmente, do poder de negociação do CTC capaz de providenciar a perfeita
adaptação da proposta conforme os marcos legais aplicáveis, resumidos acima.
Quanto ao valor sugerido à CVM como forma de indenização dos danos imateriais e difusos ao mercado, caberá também ao
CTC a verificação de sua adequação.”
NEGO C IAÇ ÃO DA PR O PO STA DE TER MO DE C O MPR O MISSO
29.
Em re união re alizada e m 16.05.12, ape sar de conside rar a proposta pe cuniária de R $ 150.000,00 (ce nto e
cinque nta m il re ais) quantia suficie nte para a ce le bração do Te rm o de C om prom isso, o C om itê de cidiu se r ne ce ssário
e lucidar dúvidas ace rca das providê ncias adotadas com re lação à te rce irização, pe lo Banco Paulista, dos se rviços de
custódia fungíve l. Assim , e m 13.06.12, e m re união com os propone nte s, o C om itê indicou a ne ce ssidade de
ape rfe içoam e nto dos proce dim e ntos adotados, quanto à custódia dos dire itos cre ditórios, a fim de e vitar conflitos de
inte re sse e de aum e ntar os controle s, ate nde ndo, e ntão, ao disposto nos incisos I e II do art. 7º da De libe ração C VM n.º
390/01.
30.

Em 30.07.12, os propone nte s protocolaram proposta de Te rm o de C om prom isso ape rfe içoada conform e

solicitado pe lo C om itê , nos se guinte s te rm os (fls. 583 a 598):
“O s PR O PO NENTES se com prom e te m a im ple m e ntar os se guinte s ape rfe içoam e ntos na rotina de funcionam e nto
dos FIDC s, a sabe r:
1) O C ustodiante ( BANC O PAULISTA) criará um siste m a inform atizado ace ssíve l via inte rne t, que cham are m os de
“Portal E-FIDC ” no corpo de ssa proposta, para re ce bim e nto, validação e guarda e le trônica da docum e ntação
re lativa aos dire itos cre ditórios.
2) A docum e ntação re lativa aos dire itos cre ditórios se rá e ncam inhada ao C ustodiante (BANC O PAULISTA) por
m e io do Portal E-FIDC , e m arquivos e le trônicos criptografados e aute nticados por m e io de ce rtificação digital
conte ndo inform açõe s suficie nte s para a validação de acordo com os crité rios de e le gibilidade e stabe le cidos no
re gulam e nto do fundo.
3) O s arquivos e le trônicos re ce bidos no Portal E-FIDC se rão ve rificados pe lo C ustodiante (BANC O PAULISTA), que
re alizará a análise pre lim inar de C onsistê ncia dos dire itos cre ditórios para a sua validação. Após o proce sso de
ve rificação, o C ustodiante (BANC O PAULISTA): (i) e m itirá um a notificação ao Ge stor inform ando os dire itos
cre ditórios que não fore m aptos para a validação, indicando as inconsistê ncias apuradas para que possam se r
e ve ntualm e nte sanadas; (ii) e m itirá um a notificação a cada um dos C e de nte s dos títulos aptos para validação
para que form alize m a ce ssão para o fundo adquire nte m e diante assinatura do Te rm o de C e ssão.
4) A ce ssão dos dire itos cre ditórios se rá form alizada junto aos C e de nte s m e diante a assinatura e le trônica do
Te rm o de C e ssão, que se rá e ncam inhado e m form ato e le trônico juntam e nte com a notificação acim a de scrita no
ite m 1.3. (ii) R e fe rida notificação se rá acom panhada de um link e x clusivo de ace sso ao Te rm o de C e ssão e m
form ato e le trônico no Portal E-FIDC , pe lo qual o C e de nte pode rá ve rificar todas as inform açõe s re lacionadas aos
dire itos cre ditórios e as condiçõe s de ce ssão e pode rá form alizar a ce ssão utilizando sua assinatura digital e m itida
por autoridade ce rtificadora cre de nciada pe rante o IC P- Brasil e que e ste ja válida no m om e nto da ce ssão. O
ce de nte e stará re alizando o e ndosso da duplicata e le trônica no m om e nto da ope ração, com o obje tivo de validar o
ativo de cré dito a se r adquirido pe lo fundo.
5) O C ustodiante (BANC O PAULISTA) ve rificará a inte gridade e aute nticidade da assinatura e le trônica utilizada para
a ce ssão, se guindo para tanto as norm as té cnicas de finidas pe lo IC P-Brasil, de ve ndo proce de r da se guinte form a:
(i) no caso de não validação da ce ssão, e m itirá nova notificação ao ce de nte para que re gularize a ce ssão no prazo
de 48 (quare nta e oito) horas, sob pe na de a ce ssão não se r conside rada ape rfe içoada; (ii) no caso de validação
da ce ssão, m ante rá sob sua custódia a docum e ntação re lativa aos dire itos cre ditórios ce didos, organizada e m
arquivos e le trônicos no Portal E-FIDC .
6) O Portal E-FIDC contará com os se guinte s re cursos de se gurança, cujo obje tivo é asse gurar a inte gridade ,
aute nticidade e disponibilidade das ope raçõe s re alizadas:
1.

C riptografia de todas as trocas de inform ação e ntre os participante s do proce sso e se rvidore s

2.

Me canism os para de te cção e bloque io de ataque s cibe rné ticos iniciados de form a re m ota

3.

R e gistro de todos os ace ssos e fe tuados ao siste m a, conte ndo no m ínim o as se guinte s inform açõe s:
3.1) Data/Hora de ace sso com pre cisão de ce nté sim o de se gundo
3.2) Autor do ace sso
3.3) O pe ração Efe tuada
3.4) Ende re ço IP de orige m
3.5) Se rvidor utilizado para e x e cutar a ope ração

4.

Me canism o de aute nticação de dois fatore s para ide ntificação de utilizadore s do siste m a

5.

Infra-e strutura física de se rvidore s e siste m a de arm aze nam e nto re plicada e m m ais de um a localidade

6.

C ontrole de ace sso às instalaçõe s físicas utilizadas para acom odar os e quipam e ntos utilizados

7.

Me canism o de re gistro de todos os ace ssos fe itos aos se rvidore s por té cnicos

8.

Utilização de dupla custódia para cre de nciais críticas do siste m a, tais com o as utilizadas para ace sso a
se rvidore s e às base s de dados.

O s proce dim e ntos acim a indicados pode rão se r im plantados pe los PR O PO NENTES no prazo de até 06 (se is)
m e se s, conside rando condiçõe s norm ais de im plantação.”
31.
Entre junho e outubro de 2012, houve re uniõe s dos propone nte s com a áre a té cnica e com a PFE-C VM. Após as
conve rsaçõe s, tanto a áre a té cnica quanto a procuradoria avaliaram que os novos te rm os apre se ntados pe los
propone nte s – e x postos no ite m acim a – e stavam aptos a se re m re avaliados pe lo C om itê .
32.
Em re união de 05.12.12, com a concordância da PFE-C VM, o C om itê de libe rou pe la ace itação da proposta
apre se ntada de im ple m e ntação de ape rfe içoam e ntos na rotina de funcionam e nto dos FIDC ’s. Entre tanto, com o a nova
proposta não fazia m e nção à obrigação pe cuniária original, o C om itê solicitou aos propone nte s que confirm asse m a
m anute nção da proposta de pagam e nto à C VM no m ontante de R $ 150.000,00 (ce nto e cinque nta m il re ais). Em
14.01.13, os propone nte s m anife staram sua concordância com os te rm os do C om itê . (fl. 599)
33.
Em re união de 05.02.13, o C om itê ace itou a proposta, indicando a SIN para o ate sto. Na ocasião, o ate sto
consistia e m re ce be r dos propone nte s um cronogram a e um contrato para e laboração do novo siste m a, be m com o um a
com provação de que o siste m a e staria e m ope ração.

34.
Durante os trâm ite s de aprovação do m ate rial do C om itê para e ncam inham e nto da proposta e re spe ctivo
pare ce r à apre ciação do C ole giado, sobre ve io, e m 28.05.13, a apre ciação de proposta de Te rm o de C om prom isso no
âm bito do PAS C VM nº SP2011/99[9]. Na ocasião, após ne gociação conduzida pe lo R e lator do proce sso, Dire tor R obe rto
Tade u, os propone nte s se com prom e te ram a apre se ntar re latório e laborado por auditor inde pe nde nte re gistrado na C VM,
a fim de ate star a ade quação dos controle s inte rnos adotados pe la TO V.
35.
Na avaliação do C om itê , aque la de cisão se ria ade quada tam bé m ao caso ora sob análise , dadas as dificuldade s
de ate sto te ndo com o base principal a avaliação de um contrato para e laboração do siste m a, com o inicialm e nte pre visto.
Assim , e m 01.12.13, o C om itê e nviou novo com unicado aos propone nte s, re abrindo a ne gociação nos se guinte s te rm os:
(fl. 600).
“A C VM possui algum as dificuldade s e m ope racionalizar o ate sto de Te rm os de C om prom isso que ve rsam
sobre m e lhorias e ape rfe içoam e ntos nos controle s de adm inistrados;
Em 2013, por duas ve ze s, o C ole giado apre ciou um a proposta de sse gê ne ro, te ndo de cidido que , no lugar de
um com prom isso de ape rfe içoam e nto na rotina de um adm inistrado, o m ais apropriado é a apre se ntação de um
re latório e laborado por auditor inde pe nde nte re gistrado na C VM, a fim de ate star a ade quação dos controle s
inte rnos adotados pe lo com prom ite nte , de ve ndo constar ainda a com provação da ce ssação da prática das
atividade s conside radas irre gulare s pe la áre a té cnica. C om prom issos de ssa nature za foram adotados no âm bito
do PAS SP2011/99 (TO V – apre ciado e m 28/05/2013) e do PAS R J2010/17292 (Be m DTVM – apre ciado e m
12/11/2013);
Em virtude de stas re ce nte s de cisõe s do C ole giado, o C om itê suge re : (a) a m anute nção do com prom isso
pe cuniário de R $ 150 m il; e b) a apre se ntação, no prazo de 90 (nove nta) dias a contar da assinatura do Te rm o de
C om prom isso, de re latório e laborado por auditor inde pe nde nte re gistrado na C VM, a fim de ate star a ade quação
dos controle s inte rnos adotados pe la Socopa, e m e spe cial no que diz re spe ito a im ple m e ntação e
ape rfe içoam e ntos na rotina de funcionam e nto dos FIDC ’s, de ve ndo constar ainda a com provação da ce ssação da
prática das atividade s conside radas irre gulare s pe la áre a té cnica.”
36.

Te m pe stivam e nte , os propone nte s ade riram aos novos te rm os apre se ntados pe lo C om itê .

FUNDAMENTO S DA DEC ISÃO DO C O MITÊ DE TER MO DE C O MPR O MISSO
37.
O parágrafo 5º do artigo 11 da Le i nº 6.385/76 e stabe le ce que a C VM pode rá, a se u e x clusivo crité rio, se o
inte re sse público pe rm itir, suspe nde r, e m qualque r fase , o proce dim e nto adm inistrativo instaurado para a apuração de
infraçõe s da le gislação do m e rcado de valore s m obiliários, se o inve stigado ou acusado assinar te rm o de com prom isso,
obrigando-se a ce ssar a prática de atividade s ou atos conside rados ilícitos pe la C VM e a corrigir as irre gularidade s
apontadas, inclusive inde nizando os pre juízos.
38.
Ao norm atizar a m até ria, a C VM e ditou a De libe ração C VM nº 390/01, alte rada pe la De libe ração C VM nº 486/05,
que dispõe e m se u art. 8º sobre a com pe tê ncia de ste C om itê de Te rm o de C om prom isso para, após ouvida a
Procuradoria Fe de ral Espe cializada sobre a le galidade da proposta, apre se ntar pare ce r sobre a oportunidade e
conve niê ncia na ce le bração do com prom isso, e a ade quação da proposta form ulada pe lo acusado, propondo ao
C ole giado sua ace itação ou re je ição, te ndo e m vista os crité rios e stabe le cidos no art. 9º.
39.
Por sua ve z, o art. 9º da De libe ração C VM nº 390/01, com a re dação dada pe la De libe ração C VM nº 486/05,
e stabe le ce com o crité rios a se re m conside rados quando da apre ciação da proposta, alé m da oportunidade e da
conve niê ncia e m sua ce le bração, a nature za e a gravidade das infraçõe s obje to do proce sso, os ante ce de nte s dos
acusados e a e fe tiva possibilidade de punição, no caso concre to.
40.
Diante das caracte rísticas que pe rm e iam o caso concre to, conside rando a nature za e gravidade da acusação
form ulada, be m com o o ate ndim e nto dos propone nte s a todas as conside raçõe s apre se ntadas pe la autarquia ao longo
de um a e x te nsa cade ia de ne gociaçõe s, e nte nde u o C om itê que a nova proposta apresentada, nos term os do item 35
deste parecer[10], se m ostra suficiente para o desestím ulo de práticas assem elhadas e para bem nortear a conduta dos
agentes de m ercado, em pleno atendim ento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida.
41.
Em razão de todo o narrado, o C om itê e nte nde que a ace itação da proposta se re ve la conve nie nte e oportuna e
suge re a fix ação do prazo de 10 (de z) dias, contados da data de publicação do Te rm o no Diário O ficial da União, para o
cum prim e nto da obrigação pe cuniária assum ida. Suge re ainda a de signação da Supe rinte ndê ncia Adm inistrativoFinance ira – SAD para o ate sto da obrigação pe cuniária e da Supe rinte ndê ncia de R e laçõe s com Inve stidore s
Institucionais – SIN para o ate sto do com prom isso não pe cuniário. De ve rá a SIN avaliar se o re latório e laborado por
auditor inde pe nde nte re gistrado na C VM a se r apre se ntado pe los propone nte s com provará (i) a ade quação dos controle s
inte rnos da Socopa e (ii) a ce ssação da prática das atividade s conside radas irre gulare s pe la áre a té cnica.
C O NC LUSÃO
42.
Em face do acim a e x posto, o C om itê de Te rm o de C om prom isso propõe ao C ole giado da C VM a ace itação da
proposta conjunta de Te rm o de C om prom isso apre se ntada e m conjunto por Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A .,
Daniel Doll Lemos e Banco Paulista S.A .
R io de Jane iro, 14 de jane iro de 2014.
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EM EXER C ÍC IO

[1] Trata-se de fundos de stinados ao inve stim e nto e m cré ditos originados de ope raçõe s de fom e nto m e rcantil, m ais
conhe cidas com o factoring, cuja principal caracte rística é a contratação pe lo adm inistrador de consultor e spe cializado para
analisar e se le cionar os dire itos cre ditórios que irão inte grar a carte ira do fundo, o qual é norm alm e nte um a e m pre sa de
factoring. (parágrafo 4º do Te rm o de Acusação)
[2] Art. 8º. O funcionam e nto dos fundos re gulados por e sta Instrução de pe nde do pré vio re gistro na C VM.
§ 3º O dire tor ou sócio-ge re nte de ve e laborar de m onstrativo trim e stral que e vide ncie , e m re lação ao trim e stre a que se
re fe re :
(...)
III – os proce dim e ntos de ve rificação de lastro por am ostrage m adotados pe lo custodiante , incluindo a m e todologia para
se le ção de am ostra ve rificada no pe ríodo, se for o caso;
IV – os re sultados da ve rificação do lastro por am ostrage m ou não, re alizada pe lo custodiante , e x plicitando, de ntre o
unive rso analisado, a quantidade e a re le vância dos cré ditos ine x iste nte s porve ntura e ncontrados;
[3] Art. 24. O re gulam e nto do fundo de ve pre ve r, no m ínim o, o se guinte :
(...)
XI – quando for o caso, re fe rê ncia à contratação de te rce iros, com a ide ntificação e qualificação da pe ssoa jurídica
contratada, para pre star os se guinte s se rviços:
a) ge stão da carte ira do fundo;
Art. 39. A Instituição adm inistradora pode , se m pre juízo de sua re sponsabilidade e do dire tor ou sócio-ge re nte
de signado, m e diante de libe ração da asse m blé ia ge ral de condôm inos ou de sde que pre visto no re gulam e nto do fundo,
contratar se rviços de :
(...)
II – ge stão da carte ira do fundo com te rce iros de vidam e nte ide ntificados, nos te rm os do Ane x o II de sta instrução;
[4] Art. 56. C onstitue m e ncargos do fundo, alé m da tax a de adm inistração e da tax a de de se m pe nho ou de pe rform ance
pre vista no re gulam e nto re spe ctivo:
(...)
§ 1º Q uaisque r de spe sas não pre vistas ne ste artigo com o e ncargos do fundo de ve m corre r por conta da instituição
adm inistradora.
[5] Art. 34. Inclue m -se e ntre as obrigaçõe s da instituição adm inistradora:
I – m ante r atualizados e e m pe rfe ita orde m :
(...)
c) o livro de atas de asse m blé ias ge rais;
[6] Art. 38. O custodiante é re sponsáve l pe las se guinte s atividade s:
I – re ce be r e analisar a docum e ntação que e vide ncie o lastro dos dire itos cre ditórios re pre se ntados por ope raçõe s
finance iras, com e rciais e de se rviços;
[7] Art. 38. O custodiante é re sponsáve l pe las se guinte s atividade s:
(...)
IV – faze r a custódia, adm inistração, cobrança e /ou guarda de docum e ntação re lativos aos dire itos cre ditórios e de m ais
ativos inte grante s da carte ira do fundo;
[8] Art. 65. Inclue m -se e ntre as obrigaçõe s do adm inistrador, alé m das de m ais pre vistas ne sta Instrução:
(...)
XV – fiscalizar os se rviços pre stados por te rce iros contratados pe lo fundo.
[9] Nova proposta de Te rm o de C om prom isso apre se ntada por TO V C orre tora de C âm bio, Títulos e Valore s Mobiliários
Ltda. e pe lo Sr. Fe rnando Francisco Brochado He lle r.
[10] De cisão sim ilar foi aprovada pe lo C ole giado no âm bito dos proce ssos SP2011/99 (TO V) e R J2010/12792 (BEM
DTVM), re spe ctivam e nte e m 28/05/2013 e 12/11/2013.

