COMISSÃO DE VALORES
S MOBILIÁ
ÁRIOS

PAR
RECER DO
O COMITÊ
Ê DE TERM
MO DE CO
OMPROMIISSO
PR
ROCESSO
O ADMINIS
STRATIVO
O SANCIO
ONADOR CVM
C
Nº RJJ 2014/13902
1.

T
Trata-se
de propostas de Termoo de Com
mpromisso apresentadaas por BA
ANCOOB

DISTRIB
BUIDORA DE TÍT
TULOS E VALORE
ES MOBIL
LIÁRIOS LTDA. (d
doravante
denominado “BAN
NCOOB DT
TVM”) e seus direto
ores responnsáveis pella administtração de
carteiras de valorres mobiliáários, FEL
LIPE GOM
MES DA SILVA BA
ARROS (d
doravante
denominado “ FELIPE GOMES”) e GUST
TAVO BEZ
ZERRA DE
E ALBUQU
UERQUE (d
doravante
denominado “GUS
STAVO BE
EZERRA”)), no perío
odo, respeectivamente,, de 01.09
9.2005 a
04.03.2008 e de 044.03.2008 a 13.11.20088, nos auto
os do Term
mo de Acusaação instau
urado pela
Superinteendência dee Relações com Investtidores Insttitucionais – SIN. (Terrmo de Acu
usação às
fls. 01 a 40)
4

DOS FA
ATOS

2.

O presente processo
p
suurgiu a parrtir de insp
peção realizzada no perríodo de 25
5.06.08 a

29.07.11, com a finalidade de esclarecer possíveis
p
irrregularidaddes em relaçção à precifficação de
ativos peertencentes às carteirass do Coopm
mútuo Fund
do de Invesstimento M
Multimercado
o Crédito
Privado, Diamante Fundo de Investimennto Multimeercado Crédito Privaddo e FCC Fundo
F
de
Investimento Multim
mercado, addministradoos e geridoss pela BAN
NCOOB DT
TVM e desstinados a
investidoores qualificcados.

Segregaçção de ativiidades e con
ntroles interrnos

3.

N inspeção realizada, verificou-se um poten
Na
ncial conflitto de intereesses no pro
ocesso de

precificação das opçções de juroos e de dóllar, tendo em
m vista quee a própria área da BA
ANCOOB
DTVM atuava
a
de um
u lado neggociando oss ativos (árrea de gestãão de recursos) e do outro
o
lado
também era
e a responnsável pela sua precificcação.

4.

D acordo com
De
c
inform
mação presttada pelo diretor
d
respponsável peela administtração de

carteiras de valoress mobiliáriios, no perríodo de 01.09.05 a 04.03.08,
0
F
FELIPE GO
OMES, a
precificação das opçções negociadas na BM
M&F, opçõees de juros e dólar, era efetuada em
m planilha
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em Excel que era uttilizada porr ele e sua equipe
e
de gestão que, diariamente
d
e, ao final do
d pregão,
gerava os
o preços teeóricos de mercado
m
paara as opções nas carteeiras dos fuundos, send
do que as
variáveiss contidas na planilhha eram allimentadas por ele ou
o pelo opperador GU
USTAVO
BEZERR
RA.
5.

A
Após
a saídaa de FELIPE
E GOMES, o processo de precificcação dos attivos não see alterou e

o próprioo GUSTAV
VO BEZERR
RA, que o sucedeu,
s
passsou a ser o responsável pelo forn
necimento
dos preçoos com basee na planilhha que haviaa sido monttada por FE
ELIPE GOM
MES. Tal processo de
precificação foi adotado até meados
m
de julho de 2008, quanndo as opçções passaram a ser
precificadas com base no prêmio
p
de referênciaa divulgadoo pela BM
M&F, aten
ndendo à
determinnação da CV
VM de “marrcação a mercado”.
6.

O Relatório da Auditorria Interna, de setembrro 2008, tam
mbém aponntava deficiiências na

segregação de ativiidades relaacionadas, principalme
p
ente, à preccificação dde ativos fiinanceiros
pertencenntes a essees fundos de
d investim
mento que estavam
e
em
m desacordoo com o manual
m
de
marcaçãoo a mercaddo da próppria BANC
COOB DTVM e apoontava, com
mo consequ
uência, a
valorizaçção na preciificação dessses ativos e falhas no
o acompanhhamento de riscos na gestão
g
dos
fundos.
7.

A BANCOO
OB DTVM
M alegou, ao ser qu
uestionada, especialm
mente em relação
r
à

precificação das opçções de juroos e de dólarr negociadaas na BM&F
F, que as fallhas elencad
das foram
ooperativas investidoraas. O ajuste das cotas
corrigidaas, inclusivee com indennização inteegral das co
ocorreu em
e 30.06.088. O recursoo para a inddenização veio
v
do própprio Sistema Sicoob, bem
b
como
foram addotadas providências para
p
o aperffeiçoamento
o dos contrroles da gesstão e admiinistração
dos funddos e da preestação dos serviços coontratados com o Bannco Cooperaativo do Brrasil S.A.,
seu contrrolador.
8.

A
Assim,
a parrtir de 30.006.08, foi adotado
a
o procediment
p
to de marccação a merrcado das

opções de
d juros e dólar
d
dos fundos
fu
de innvestimento
o com basee nos prêm
mios de refeerência da
BM&F, divulgados
d
em seu Bolletim Diárioo.
9.

Ficou constaatado nas innvestigaçõess que a seg
gregação dee atividades só existia no papel,

pois, na prática,
p
as atividades
a
d back-offi
de
fice, precificcação e gesttão dos ativvos, que ocaasionaram
perda finnanceira dos fundos dee investimeento, estavam
m reunidas numa únicca pessoa, ou
o seja, o
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diretor responsável
r
pela adm
ministração de carteiraa de valorees mobiliárrios da BA
ANCOOB
DTVM. Isso, entreetanto, só ocorreu deevido a fallhas na segregação dde atividad
des e nos
mecanism
mos de conttroles internnos da distriibuidora.
10.

É oportuno esclarecer
e
q o ressarcimento inttegral das coooperativass cotistas do
que
os fundos,

bem com
mo a reestruuturação da BANCOOB DTVM, inclusive com a substtituição da equipe
e
de
profissionnais, ocorreeu somente após a veriificação pela CVM de diversas fallhas, entre outras,
o
na
segregação das ativiidades da geestora.
11.

O artigo 15,, inciso I, da
d Instrução CVM nº 306/991 exxige a com
mpleta segreegação de

atividadees do adminnistrador de carteira de
d valores mobiliárioss, não senddo suficientte a mera
segregação física daa atividade, como no caso, pois os relatóriios de valorr de risco que eram
entreguess pela gerênncia de riscco do banco à área dee gestão daa BANCOO
OB DTVM não eram
confrontaados com ass avaliaçõess produzidas internameente.
12.

D
Dentre
as reesponsabiliddades do addministrado
or de fundoos de investtimento preevistas no

artigo 655, inciso VI,
V da Instrrução CVM
M nº 409/04
4, há a obrrigação de elaborar e divulgar
diariamennte o valorr da cota e do patrimôônio líquido do fundoo e o envioo mensal à CVM do
demonstrrativo da coomposição e diversificcação da caarteira, por exigência, respectivam
mente, do
artigo 688, inciso I e do artigo 711, inciso II, alínea “b”, ambos da referida
r
Insttrução.
13.

N presente caso, a BA
No
ANCOOB DTVM
D
era ao
a mesmo tempo
t
adm
ministradora e gestora

dos funddos e, comoo o próprio diretor respponsável ad
dmitiu, tambbém selecioonava as op
pções que
integravaam a carteirra dos funddos e depoiss estabeleciia o preço que
q não eraa objeto de qualquer
revisão ou
o crítica poor parte da área
á de backk-office do Bancoob.
B
14.

D
Diante
dos faatos apuraddos, não há dúvida
d
de que
q a área dee gestão da BANCOOB
B DTVM

não podeeria ter assuumido atribuuições do back-office,
b
incumbindoo-se da elabboração doss cálculos
de precifficação dos ativos sobb sua gestãoo, por contrrariar o dispposto no arrtigo 15, incciso I, da

1

Art. 15. Na administrração de carteira de valores mobiliários deve ser asssegurada a ccompleta segrregação das
demais ativvidades exerccidas pela pesssoa jurídica, devendo
d
ser adotados proceedimentos opeeracionais, dentre outros,
objetivanddo:
I – a segrregação físicaa de instalaçõões entre áreaas responsáveis por diferenntes atividadees prestadas relativas
r
ao
mercado de capitais, ou definição clarra e precisa dee práticas que assegurem o bom uso de innstalações, eq
quipamentos
e arquivos comuns a maais de um setorr da empresa.
3/13

COMISSÃO DE VALORES
S MOBILIÁ
ÁRIOS
Instruçãoo CVM nº 306/99
3
c/c o artigo 65, inciso
i
VI c//c artigo 68, inciso I c/c artigo 71, inciso II,
alínea “bb”, todos da Instrução CVM
C
nº 4099/04.
15.

T
Também
nãoo há dúvida de que a BANCOOB
B
DTVM nãoo possuía coontroles inteernos que

permitisssem identifficar as fallhas que estavam
e
ocorrendo, reelativas à segregação de suas
atividadees e à precifficação doss ativos inteegrantes dass carteiras dos
d fundos de investim
mento que
administrrava, em inffração ao arrtigo 14, Parrágrafo Úniico, da Instrrução CVM
M nº 306/992.

Metodoloogia de preccificação doos ativos
16.

C
Como
visto, as opções de
d juros e de
d dólar segu
uiam um prrocedimentoo de precificcação que

consistia na utilização de uma planilha
p
de Excel, usad
da pelo direetor responssável da BA
ANCOOB
DTVM, na
n qual, diaariamente, ao
a final do pregão
p
eram
m gerados preços
p
teóriccos de merccado e, ao
final do dia, importados pela área
á
de backk-office direetamente paara o sistem
ma de proceessamento
de carteirras dos funddos.

17.

A variáveiss contidas na planilhaa eram insseridas por FELIPE G
As
GOMES ou
u, na sua

ausência,, pelo operaador GUSTA
AVO BEZE
ERRA e som
mente os doois tinham acesso paraa atualizar
e alimenttar citada pllanilha de precificação
p
o que, inclussive, estavaa protegida ppor senha para
p evitar
que terceeiros ou outrros funcionáários não auutorizados tivessem
t
aceesso ao seu conteúdo.
18.

O modelo de
d precificação continuuou sendo utilizado no
n período em que GU
USTAVO

BEZERR
RA assumiuu a responsaabilidade dee diretor até o momennto em que a SIN deteerminou o
ajuste naas contas dos três fundoos de investiimento em 2008.
2
19.

A maioria daas precificaações realizaadas pela BANCOOB
B
DTVM nãão guardavaa qualquer

relação com
c
a preciificação dissponibilizadda pela BM
M&F, “bencchmark” adootado pelo mercado,
bem com
mo não guarrdava relaçãão com os preços
p
praticcados por outros
o
particcipantes do mercado,
conformee constatadoo pela Fiscaalização.
2

Art. 14. A pessoa naatural ou juríddica responsávvel pela adm
ministração da carteira de vvalores mobilliários deve
observar ass seguintes reggras de conduuta:
(...)
Parágrafo único. O addministrador deve garantirr, através dee mecanismoss de controlee interno ad
dequados, o
permanentte atendimentoo às normas e regulamentaçções vigentes, referentes às diversas alternnativas e mod
dalidades de
de carteira e aos
investimennto, à própria atividade
a
de administração
a
a padrões dee conduta éticca e profission
nal.
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20.

E
Embora
a metodologia de precificaação tenha sido implanntada por F
FELIPE GO
OMES, ele

certamennte não era o únicoo responsávvel pelas irregularida
i
ades praticaadas em relação
r
à
precificação das oppções de juuros e de dólar
d
perten
ncentes às carteiras
c
doos fundos, pois se a
BANCOOB DTVM
M possuíssee segregaçãoo de ativid
dades e conntroles interrnos adequaados, tais
práticas não
n teriam sido
s
adotadas por várioos anos.
21.

N verdade,, a metodoologia adotaada pela BANCOOB
Na
B
DTVM nãão só não guardava

qualquer relação com
m os preçoss de referênncia da BM&
&F e com o praticado ppelos demaiis agentes
q
rellação com os
o preços doos ativos neegociados
de mercaado como taambém não guardava qualquer
pela próópria gestoora por meio
m
de opperações cursadas
c
na bolsa, o que ressultou na
sobrevaloorização das cotas dos fundos.
22.

A
Assim,
é inconteste a reesponsabiliddade da BAN
NCOOB DTVM pela iinfração ao inciso II,

do item 1.2.4.2,
1
do Anexo
A
à Insstrução CVM nº 438/0
063, uma vezz que não reealizou a marcação
m
a
mercado dos contraatos de opçções de juroos e de dólar futuro que
q compunham a carrteira dos
fundos paara que reflletissem o seeu valor proovável de reealização.
23.

A BANCOO
OB DTVM também
t
nãoo atendeu às normas dee conduta, ppois não em
mpregou o

devido cuuidado e diiligência noo exercício de suas ativ
vidades, aoo permitir a sobrevalorrização da
cota doss fundos noo período em que mantiveram
m
em carteira opções ssobre juros e dólar,
ensejando, inclusivee, a eventuual transferrência de riqueza
r
entrre cotistas que movim
mentaram
recursos no exercíciio de 2005 até 30.06.008, em função de falhaas na metoddologia utilizada para
precificarr aqueles coontratos, ferrindo a relaçção fiduciárria mantida com os cottistas, em in
nfração ao
artigo 65-A, inciso I,
I da Instruçção CVM nºº 409/044.

3

As operaações com insttrumentos finaanceiros derivvativos, realizaadas pelos funndos de investtimento especcificados no
item 1.1.1.2, devem ser registradas coom observânciia dos seguintes procedimenntos:
(...)
II – diariam
mente: avaliarr pelo valor dee mercado, observando-se o critério estabbelecido no iteem 1.2.2.6.
4
Art. 65-A
A. O administrrador e o gestoor estão obrigaados a adotar as seguintes normas
n
de connduta:
I – exerceer suas atividaades buscanddo sempre as melhores con
ndições para o fundo, emppregando o cuidado
c
e a
diligência que todo hom
mem ativo e probo
p
costum
ma dispensar à administraçãão de seus próóprios negócios, atuando
com lealdaade em relaçãão aos intereesses dos cotiistas e do fun
ndo, evitandoo práticas quee possam feriir a relação
fiduciária com
c
eles manntida, e responndendo por quuaisquer infraçções ou irreguularidades quee venham a serr cometidas
sob sua adm
ministração ouu gestão;
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24.

A
Ante
o expoosto, a SIN propôs a reesponsabilizzação da BA
ANCOOB DISTRIBU
UIDORA

DE TÍTU
ULOS E VALORES
V
MOBILIÁ
ÁRIOS LT
TDA. e de seus
s
diretorres responsááveis pela
administrração de caarteiras de valores
v
mobbiliários FE
ELIPE GO
OMES DA S
SILVA BA
ARROS e
GUSTAV
VO BEZER
RRA DE ALBUQUE
A
RQUE, no período, reespectivameente, de 01.0
09.2005 a
04.03.2008 e de 04.003.2008 a 13.11.2008, por infração aos seguinntes disposiitivos: (§129, TA)
d Instruçãoo CVM nº 30
06/99;
a) artigo 14, parágraafo Único, da
b) artigo 15, inciso I, da Instruução CVM nº 306/99 c/c o artigoo 65, incisoo VI c/c o artigo
a
68,
inciso I c/c
c o artigo 71, inciso III, alínea “b””, todos da Instrução
I
C
CVM
nº 4099/04;
c) artigo 65-A, incisso I, da Instrrução CVM
M nº 409/04; e
d) inciso II, do item 1.2.4.2, do Anexo à Innstrução CV
VM nº 438/006.

DAS PR
ROPOSTAS
S DE CELE
EBRAÇÃO
O DE TERM
MO DE CO
OMPROMIISSO

25.

D
Devidamente
e intimadoss, os acusaddos apresen
ntaram suass razões dee defesa, bem como

propostass de celebraação de Term
mo de Com
mpromisso.

26.

A BANCOO
OB DISTR
RIBUIDOR
RA DE TÍT
TULOS E VALORE
ES MOBIL
LIÁRIOS

LTDA. (fls.
(
705 e 706)
7
se comppromete a:
(i) comprrovar que contratou em
mpresa especializada paara (a) verifficar a aderêência aos manuais
m
da
distribuiddora e aos códigos
c
e diiretrizes de autorregulaação da Anbbima; (b) attestar a apliccação dos
manuais às práticas da distribuuidora; e (c)) apontar ass inconsistêências ou nãão conform
midades às
d distribuiddora; e
práticas da
(ii) pagaar à CVM o valor dee R$ 100.0000,00 (cem
m mil reaiss), descontaado do valo
or de R$
20.000,00 (vinte mil
m reais) pagos à Anbima
A
po
or ocasião da celebraação de Termo
T
de
Comprom
misso, em 30.09.2009, relativo às mesmas oco
orrências dee que se tratta.

27.

G
GUSTAVO
A DE ALB
BUQUERQ
QUE (fls. 7444 a 756) aalegou ter exercido
e
a
BEZERRA

função de
d gestor doos fundos no
n período de 04.03.2
2008 a 21.008.2008, ouu seja, por apenas 5
meses, quando
q
ocorrreu o seu desligamennto da BAN
NCOOB DT
TVM, tendoo ressaltado
o que não
ficou na gestora atéé 13.11.20008 e que as irregularidades aponntadas tiverram início na
n gestão
anterior.
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28.

A
Alegou,
aindda, que as medidas
m
paara a correção dos probblemas se iiniciaram no
n mês de

março dee 2008, messmo mês em
m que assum
miu a gestão
o dos fundos, fato que foi confirm
mado pelas
investigaações realizaadas pela CVM,
C
e marrcaram todo
o o períodoo em que peermaneceu no cargo.
Informa também quue exerceu somente
s
a função
fu
de geestor e que nunca foi o diretor ressponsável
ministrador.
pela preccificação doos ativos, funnção exerciida pelo adm
29.

D
Diante
disso,, propõe paggar à CVM o valor de R$
R 10.000,000 (dez mil reais).

30.

F
FELIPE
GO
OMES DA SILVA BA
ARROS (flss. 757) propõe:

a) pagar à CVM o valor de R$ 50.000,00
5
(cinquenta mil
m reais); e
b) a susppensão peloo prazo de 2 (dois) anos
a
do seu
u registro de
d administtrador de caarteira de
valores mobiliários.
m

DA MAN
NIFESTAÇ
ÇÃO DA PROCURAD
DORIA FE
EDERAL ESPECIAL
E
LIZADA - PFE
P

30.

E razão doo disposto na Deliberação CVM
Em
M nº 390/01 (art. 7º, § 5º), a Pro
ocuradoria

Federal Especializad
E
da junto à CVM
C
– PFE/CVM apreciou os aspectos
a
leggais das pro
opostas de
Termo dee Comprom
misso, tendoo concluído pela inexisttência de óbbice à sua aanálise pelo Comitê e
posteriorrmente peloo Colegiadoo para proferir a deccisão final sobre a acceitação ou não dos
Termos. (PARECER
R nº 00124//2015/GJU – 2/PFE-CV
VM/PGF/A
AGU e respeectivos Desp
pachos às
fls. 761 a 765)

NEGOC
CIAÇÃO DA
A PROPOSTA DE TERMO DE
E COMPRO
OMISSO

31.

O Comitê dee Termo dee Comprom
misso, em reeunião realizzada em 266.01.2016, consoante
c

faculta o §4º, do arttigo 8º, da Deliberação
D
o CVM Nº 390/01,
3
e em
m razão de solicitação realizada
por Reppresentante da BANC
COOB DT
TVM (fls. 766) juntto ao Com
mitê de Termo
T
de
Comprom
misso, se reuniu com os represeentantes leg
gais da prooponente e decidiu neegociar as
condiçõees da propossta de Term
mo de Comprromisso antteriormente apresentada.

32.

Findos os agradecim
mentos iniciais, os Representan
R
ntes da B
BANCOOB DTVM

inicialmeente destacaaram a preeocupação com
c
o riscco de imagem da PRO
OPONENT
TE com o
7/13

COMISSÃO DE VALORES
S MOBILIÁ
ÁRIOS
prosseguuimento do presente prrocesso, tenndo ratificad
do o interesse em enccerrá-lo. Jusstificaram
ainda a inntenção ressaltando o fato
f da num
meração do processo
p
serr nova (proccesso de 20
014) e não
existir, atualmente,
a
na proponnente quaisqquer pessoaas que tenhham atuado na época dos fatos
imputadoos. Alegaram
m ainda, quue não houvve prejuízo a nenhum cootista, pois todos já hav
viam sido
ressarciddos.
33.

A contínuuo, acrescenntaram quee o valor da
Ato
d propostaa de Term
mo de Com
mpromisso

apresentaando à CVM
M, no montaante de R$ 80.000,00 (oitenta
(
mil reais), levoou em consiideração a
penalidadde pecuniárria aplicadaa ao Bancooob S.A., preestador de serviços
s
àB
BANCOOB
B DTVM,
pelo Bannco Central do Brasil (“BC”)5, e que
q descontou o valor já
j pago à A
ANBID – Associação
A
Nacionall dos Bancoos de Investtimento, atuual ANBIM
MA, por ocassião da celeebração de Termo
T
de
Comprom
misso6, firm
mado em 300.09.2009 coom aquela instituição, tendo em vvista a exisstência do
Convênioo relativo à aplicação de penalidaades e celeb
bração de teermos de coompromisso
o firmado
entre a CVM
C
e a AN
NBIMA, em
m 20.08.20088.
34.

E
Encerradas
as alegações, o Com
mitê, após tecer considerações ssobre o Paarecer da

Procuraddoria Federral Especiaalizada da CVM — PFE/CVM e sobre o cumprim
mento dos
requisitos de legalidade, bem como escllarecer aos representanntes da PR
ROPONENT
TE que o
instituto do Termo de
d Compromisso é um
m acordo co
onsensual e discricionáário que, ocorrendo e
sendo cuumprido, põee fim ao proocesso administrativo. E, tendo o Comitê
C
tam
mbém esclarecido que
a sua avaaliação não adentra o mérito
m
das teeses de acusação ou deefesa, sob pena de conv
volar-se o
instituto do Termo de
d Comprom
misso em verdadeiro ju
ulgamento antecipado,
a
o que extraapolaria a
sua comppetência, teendo em viista que soomente o Colegiado
C
d CVM tem
da
m competência para
proferir decisão
d
em sede de juulgamento final.
f
E quee, em conseequência dissso, seu aco
olhimento
não impoorta confissãão quanto à matéria de fato.
35.

A
Aclarou
aindda o Comitê que, quanndo da apreeciação da proposta,
p
suua análise é pautada

pela reallidade fática manifestaada nos auttos e no Teermo de Acusação
A
e os critérioss a serem
consideraados, além da oportunnidade e da conveniência em sua celebraçãoo, são a nattureza e a

5

No âmbitto de processoo administratiivo relativo às mesmas oco
orrências, ondde o BC aplicoou multa no valor
v
de R$
100.000,000 (cem mil reaais).
6
Termo dee Compromissso firmado coom a ANBID, referente aos mesmos fatos, no valor dee R$ 20.000,00
0 (vinte mil
reais).
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gravidade das infrrações objeeto do proocesso, os antecedenttes dos acusados e a efetiva
possibiliddade de punnição.
36.

N caso conncreto, salienntou o Com
No
mitê que a proposta
p
aprresentada seeria insuficiiente para

surtir im
mportante e visível efeiito paradigm
mático junto
o aos particcipantes do mercado de
d valores
mobiliáriios, para deesestimular a prática dee condutas assemelhad
a
f
as, em atenndimento à finalidade
preventivva do instituuto de que se
s cuida.
37.

E razão desses esclareecimentos, os
Em
o representtantes da BA
ANCOOB D
DTVM apreesentaram

na reuniãão uma conntrapropostaa utilizandoo como refeerência o vaalor pago nno PAS CV
VM Nº RJ
2013/1011727, sendoo que, por annalogia, a BANCOOB
B
B DTVM se comprometeria pagar à CVM o
valor de R$ 350.0000,00 (trezenttos e cinqueenta mil reaais).
38.
foram

A
Após
discussões internna corporis,, o Comitêê entendeu que, apesarr das melh
horias que
i
implementa
adas

na

BANCOOB
B

DTVM
M,

após

a

fiscalizaação

realizada

na

administrradora/distrribuidora, a nova propposta aindaa não se faazia satisfattória, em função
f
da
gravidade das conduutas realizaddas.
39.

A
Assim,
diannte das caraacterísticas que perm
meiam o caaso concretoo e consid
derando a

natureza e a graviddade da acuusação form
mulada, ao final
f
da reuunião de neegociação, o Comitê
sugeriu o aprimoram
mento da prroposta a paartir da assu
unção de obbrigação peecuniária no
o seguinte
montantee: o maior valor entrre R$ 650.000,00 (seiiscentos e cinquenta
c
m
mil reais) e 20% do
valor cob
brado e rettido à títuloo de Taxa de Administração sob
bre a carteira sobreva
alorizada
dos fund
dos citados na acusaçãão (em funçção da utilizzação de moodelo internno de precifficação de
opções em
e lugar dos prêmios de
d referênciia divulgado
os pela BM
M&F), em benefício do
o mercado
de valorees mobiliários, por interrmédio de seu
s órgão reegulador. (fl
fls. 768-769))
40.

A
Após
mais algumas
a
aleegações porr ambas as partes, foi fixado o prrazo de 10 dias para

nova mannifestação dos
d proponeentes.
41.

D
Decorrido
o prazo, a PROPONE
ENTE apressentou umaa retificaçãão de proposta para

celebraçãão de Term
mo de Comppromisso coomprometen
ndo-se (i) a comprovarr a correção
o dos atos
7

KPMG Auditores Independentess e seu sóciio e responssável técnicoo, Francesco Luigi Celso
o, pagaram
conjuntam
mente à CVM o montante tottal de R$ 650..000,00 (seiscentos e cinqueenta mil reais)).
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que posssam vir a ser caraacterizados como ev
ventual desscumprimennto de disspositivos
regulameentares, noss termos apontados na intimação relativa ao Processo S
Sancionado CVM Nº
RJ2014-1139028 e (iii) a majorarr o valor do pagamento
o financeiro de R$ 650.000,00 (seiiscentos e
cinquentaa mil reais) para R$ 750.000,000 (setecento
os e cinquennta mil reaais), prescin
ndindo da
necessidaade de com
mparação com os 20%
% da Taxaa de Adminnistração, ppor entendeer que “o
exaustivoo trabalho de recupeeração de dados de reprocessamento” nãoo produziriia efeitos
diversos dos estimaddos.
42.

C
Com
relaçãoo à questão relacionada
r
a à apuração
o da Taxa de
d Administtração, a BA
ANCOOB

DTVM teeceu as seguuintes consiiderações:
“a)
a) Em setem
mbro de 20113, o sistem
ma operacionnal para a gestão de fundos
f
foi
subbstituído e as
a bases de dados
d
anterio
ores não foraam incorporradas ao novvo sistema,
ficando apenass armazenaddas para posssíveis pesquissas futuras;
b) A recuperaação e reproocessamento de tais daddos, para o que necesssariamente
alizado do anntigo forneceedor, demand
dará ainda
devveremos conntar com o appoio especia
alggum tempo (estimado
(e
em
m pelo menos 120 dias), assim
a
como a alocação de
d recursos
finnanceiros, maateriais, hum
manos e tecno
ológicos;
c) Seria necesssário ainda alinhar
a
diversas premisssas para a reealização do
o trabalho,
de modo a se guardar
g
coerrências entre os objetivoss;
d) Estimativas muito superf
rficiais sugerrem que os 20%
2
acima m
mencionadoss tendem a
serr próximos ou
o mesmo infferiores aos R$
R 650 mil sinalizados; [[e]
e) Prevalecenddo a necessiddade de tal levantamento
l
o, o encerram
mento do pro
ocesso por
mo de Comprromisso teriaa o seu desfeecho adiado por
p alguns
meeio da assinaatura de Term
meeses.”

43.

A BANCOO
OB DTVM também coonsignou qu
ue, em razãão do tempoo decorrido desde as

ocorrências, não loggrou êxito em localizaar os “docu
umentos rellativos a todas as mem
mórias de
cálculo dos
d ressarccimentos/com
mpensaçõess efetuadoss à época”, tendo em vista que os papéis
gerados no
n processoo operacionnal são “trannsferidos pa
ara arquivoos gerais loocalizados em
e outras
unidadess físicas, após cumpriddos os prazoos regulameentares de permanência
p
a na depend
dência de
origem”.

44.

Por fim, a BANCOO
OB DTVM reiterou que
q
“foram
m realizadoos todos oss acertos

financeirros com os cotistas
c
da época, de modo
m
que não
n restou como
c
pendeente qualqueer tipo de
ressarcim
mento”, mootivo pelo qual,
q
e connsiderando o acima exxposto, soliicitou que o Comitê
8

O Comitêê de Termo dee Compromissso entendeu ser desnecessáária a inclusão
o dessa obrigaação.
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delibere pela aceitaçção da propposta apreseentada, de modo
m
que o processo sseja arquivaado para a
proponennte.

UNDAMEN
NTOS DA DECISÃO
D
D COMIITÊ DE TE
DO
ERMO DE C
COMPROMISSO
DOS FU

45.

O parágrafo 5º, do artiggo 11, da Lei
L nº 6.385
5/76 estabeelece que a CVM podeerá, a seu

exclusivoo critério, se o interessse público permitir,
p
susspender, em
m qualquer ffase, o proccedimento
administrrativo instaaurado paraa a apuração de infraçções da leggislação do mercado de
d valores
mobiliáriios, se o invvestigado ouu acusado assinar
a
term
mo de comprromisso, obrrigando-se a cessar a
prática de
d atividadees ou atos consideradoos ilícitos pela
p
CVM e a corrigir as irregu
ularidades
apontadaas, inclusivee indenizanddo os prejuízos.

46.

A normatizzar a matériia, a CVM editou a Deliberação
Ao
D
CVM nº 3390/01, alteerada pela

Deliberaçção CVM nº
n 486/05, que
q dispõe em
e seu artig
go 8º sobre a competênncia deste Comitê
C
de
Termo de
d Compromisso paraa, após ouvvida a Pro
ocuradoria Federal Esspecializadaa sobre a
legalidadde da proposta, apresenntar parecerr sobre a op
portunidade e a convenniência na celebração
do comppromisso, e a adequaçãão da propoosta formulada pelo accusado, proopondo ao Colegiado
C
sua aceitaação ou rejeeição, tendoo em vista os
o critérios estabelecido
e
os no artigo 9º.
47.

Por sua vez, o artigo 9º da Delibberação CV
VM nº 3900/01, com a redação dada
d
pela

uando da
Deliberaçção CVM nº 486/05,, estabelecee como crritérios a serem consiiderados qu
apreciaçãão da propoosta, além daa oportuniddade e da co
onveniência em sua celeebração, a natureza
n
e
a graviddade das innfrações obbjeto do prrocesso, oss antecedenntes dos accusados e a efetiva
possibiliddade de punnição, no caaso concretoo.
48.

A
Assim,
na análise
a
da proposta
p
dee celebraçãão de Term
mo de Comppromisso há
h que se

verificar não somentte o atendim
mento aos reequisitos mínimos
m
estaabelecidos eem lei, como
o também
a convenniência e a oportunidad
o
de na soluçãão consensuaal do processso adminisstrativo. Parra tanto, o
Comitê apoia-se
a
naa realidade fática mannifestada nos autos e nos termoos da acusaação, não
adentranddo em arguumentos de defesa, à medida
m
que o seu evenntual acolhim
mento someente pode
ser objetto de julgaamento finaal pelo Collegiado dessta Autarquuia, sob penna de conv
volar-se o
instituto em verdaddeiro julgam
mento anteccipado. Ad
demais, agirr diferentem
mente caraccterizaria,
decerto, uma
u extrapoolação dos estritos
e
limiites da comp
petência deeste Comitê..
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49.

N presente caso, o montante totaal de R$ 75
No
50.000,00 (ssetecentos e cinquenta mil reais)

ofertado pela PROP
PONENTE foi considderado, pelo Comitê, suficiente para desestimular a
prática de
d condutas assemelhaddas, bem noorteando a conduta doos participanntes do merrcado, em
atendimeento à finalidade prevenntiva do insstituto de qu
ue se cuida.
50.

A
Adicionalme
ente, a BA
ANCOOB DISTRIBU
UIDORA DE
D TÍTUL
LOS E VA
ALORES

MOBILIIÁRIOS LT
TDA. se com
mprometeu a comprovar que foi contratada
c
eempresa com
m notória
especialização paraa: (i) verificar a aderêência de seeus manuais aos códigos e direetrizes de
A
e as normas da CVM; (ii)
( atestar a aplicação dos manuais às suas
autorreguulação da ANBIMA
práticas; e (iii) aponntar as inconnsistências ou
o não confformidades das
d suas prááticas.

51.

A
Ante
o expossto, o Comiitê entendeuu que apenaas o comproomisso pecuuniário oferrtado pela

BANCOOB DISTR
RIBUIDORA
A DE TÍTU
ULOS E VA
ALORES MOBILIÁRIO
OS LTDA. atenderia
a finalidaade do instittuto do Term
mo de Com
mpromisso.
52.

Por outro laddo, e em linnha com oriientação do Colegiado,, em que as propostas de
d Termo

vel efeito
de Comppromisso deevem conteemplar obriigação que venha a suurtir importtante e visív
paradigm
mático juntoo aos particcipantes doo mercado de valores mobiliárioos, desestim
mulando a
prática de
d condutass assemelhaadas, o Coomitê enten
ndeu que ass propostass apresentad
das pelos
senhores FELIPE GOMES DA SIL
LVA BAR
RROS e GUSTAVO
O BEZER
RRA DE
UERQUE não se moostraram addequadas ao
a escopo do institutoo de que se cuida,
ALBUQU
notadameente à sua função
f
preveentiva, razãão pela quall a sua aceittação não see afigura con
nveniente
nem oporrtuna.
53.

E razão doo exposto, e consideraando a grav
Em
vidade das condutas addotadas porr FELIPE

GOMES DA SILV
VA BARRO
OS e GUST
TAVO BEZ
ZERRA DE
E ALBUQU
UERQUE, o Comitê
entendeuu que seria oportuno
o
e conveniente
c
e que as con
ndutas fosseem julgadas pelo Coleg
giado.

DA CON
NCLUSÃO
O
54.

E face ao acima
Em
a
dispoosto, o Com
mitê de Term
mo de Com
mpromisso ppropõe ao Colegiado
C

da CVM a ACEITA
AÇÃO da proposta
p
de Termo de Compromis
C
so apresenttada por BA
ANCOOB
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DISTRIB
BUIDORA
A DE TÍTU
ULOS E VA
ALORES MOBILIÁR
M
RIOS LTD
DA. e a RE
EJEIÇÃO
das proppostas de Termo
T
de Compromiss
C
so apresenttadas por FELIPE
F
GO
OMES DA
A SILVA
BARRO
OS e GUSTA
AVO BEZE
ERRA DE ALBUQUE
ERQUE.

55.

C
Com
relaçãoo à propostaa cuja ACE
EITAÇÃO foi sugeridaa pelo Com
mitê, recomenda-se a

fixação do
d prazo de 10 (dez) dias, contados da data dee publicaçãoo do Termoo no Diário Oficial
O
da
União, para
p
o cum
mprimento da
d obrigaçãão pecuniária assumida, bem com
mo a desig
gnação da
Superinteendência Addministrativvo-Financeiira — SAD para o respectivo atestto.

Rioo de Janeiroo, 23 de feveereiro de 20016.

ALEX
XANDRE PINH
HEIRO DOS SANTOS
SUPERINTEN
NDENTE GER
RAL

CARLOS GUILHERMEE DE PAULA AGUIAR
SUPPERINTENDEENTE DE PRO
OCESSOS SANCIONADOR
A
RES

JOSEE CARLOS BEZERRA DA SILVA
SUPERINTEN
NDENTE DE NORMAS CONTÁBEIS
O
E DE
AUD
DITORIA

FERNANDO
E
SO
OARES VIEIR
RA
SUPERINTEND
U
DENTE DE RE
ELAÇÕES CO
OM EMPRESA
AS

LUIZ AMÉRICO DE MENDONÇA
A RAMOS
GERENTE DEE ACOMPANHAMENTO DE
D MERCADO 1

GUILLHERME AZEEVEDO DA SILVA
INSPETTOR DA
SUPERINTEND
U
DÊNCIA DE FISCALIZAÇÃ
ÃO EXTERN
NA
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