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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014-12081 

Reg. Col. 0047/2016 
 
Interessado: DEUTSCHE BANK S.A. – Banco Alemão. 

 

Assunto: Petição de reconsideração do entendimento da Procuradoria 

Federal Especializada.  

 

Diretor Relator: Henrique Machado 

 

DESPACHO 

 

1. Trata-se de petição apresentada por DEUTSCHE BANK S.A. – Banco Alemão 
(“Deutsche Bank” ou “Requerente”) por meio da qual requereu a reconsideração da opinião da 
Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) quanto a existência de óbice legal à celebração de 
termo de compromisso (fls. 244-313). Tal óbice legal teria sido considerado na decisão do 
Colegiado que indeferiu a proposta do requerente. 

2. Em 30 de outubro de 2015, o Requerente apresentou proposta de termo de 
compromisso na qual se propôs a pagar à CVM o valor de R$ 750.000,00 (setecentos cinquenta 
mil reais). Instada a se manifestar, a PFE opinou no sentido de que havia óbice à celebração de 
termo de compromisso uma vez que não havia sido apresentada proposta de indenização dos 
prejuízos diretos e individualizados causados aos cotistas dos fundos indicados na peça acusatória, 
restando desatendido o requisito previsto no art. 11, §5º, inciso II, da Lei nº 6.385/76 (fls 126-135). 

3. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) emitiu parecer em 12.05.2016 
propondo a rejeição da proposta baseado na (i) existência do óbice legal apresentado pela PFE e 
(ii) inconveniência na celebração de Termo de Compromisso diante das características do caso 
concreto e a natureza e gravidade das questões nele contidas. Em reunião realizada em 14.06.2016, 
o Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, acompanhar o entendimento do CTC e rejeitar a 
proposta apresentada. 

4. Como já havia tomado conhecimento do parecer da PFE, o Requerente protocolou em 
16.05.2016 documentação que comprovaria o pagamento dos cotistas seniores e o pagamento dos 
resgates efetuados em 6 dos 9 FIDC´s constantes do Termo de Acusação, notadamente aqueles 
administrados pela Cruzeiro do Sul DTVM e que cujas carteiras eram compostas por recebíveis 
originários do Banco Cruzeiro do Sul.  

5. Considerando que o parecer do CTC foi emitido em 12.05.2015 e a documentação 
apresentada pelo requerente foi protocolada na CVM somente em 16/05/2016, o Requerente 
entende que a PFE e o Colegiado não teriam considerado o protocolo de novos documentos. Assim, 
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o Requerente em 01.08.2016 apresentou o pedido de reconsideração da PFE com relação à 
existência de óbice legal, visto que, em sua opinião, tal óbice teria sido superado.  

6. Diante dos argumentos apresentados, o diretor relator à época, Roberto Tadeu Antunes 
Fernandes, encaminhou o processo à PFE que se manifestou no sentido de que, conforme parecer 
inicial, caberia a área técnica responsável pela acusação verificar a suficiência da documentação. 

7. Desta forma, após ser designado como Diretor relator deste processo, encaminhei os 
autos à Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) que se manifestou 
no sentido de que: 

a. “Em que pese não terem sido realizados procedimentos adicionais para 

conferência das informações, parece ser razoável acreditar nos documentos 

apresentados pelo DEUTSCHE BANK, que, afinal, é autorizado pela CVM a 

prestar serviços de custódia desde 21/11/1996 e era instituição custodiante dos 

seis fundos em apreço. Nesse sentido, entendemos ser correto o entendimento de 

que os cotistas seniores desses fundos de investimento em direitos creditórios não 

teriam sido prejudicados, inexistindo valores a serem indenizados no âmbito de 

uma proposta de celebração de termo de compromisso”. 

b. No entanto, a SIN ressaltou que não teriam sido apresentados documentos que 
comprovariam os resgates eventualmente realizados pelos cotistas dos outros três 
fundos onde as mesmas irregularidades foram identificadas e apontadas no termo 
de Acusação. 

c. A SIN destacou ainda que dentre eles destaca-se o FIDC Trendbank Banco de 
Fomento – Multisetorial  (“FIDC Trendbank”) que teria trazido grandes prejuízos 
para seus cotistas, conforme ampla divulgação pela imprensa e principalmente 
conforme poderia ser observado no extenso conjunto probatório do Processo 
CVM nº RJ-2013-13023 que motivou a instauração do PAS CVM nº 
19957.008901/2016-44 (“Segundo Processo”). 

d. Afirmou ainda que, pelo princípio do “non bis in idem” o DEUTSCHE BANK 
não teria sido incluído na lista de acusados do Segundo Processo justamente pelo 
fato de que as irregularidades relativas ao FIDC Trendbank já teriam sido objeto 
do presente Processo, conforme pode ser comprovado pela leitura do item 156 do 
Termo de Acusação do Segundo Processo (fl. 336). 

e. Desta forma, a SIN conclui sua manifestação alegando que entende que existem 
prejuízos que deveriam ser ressarcidos pelo Proponente, visto que as 
irregularidades apontadas neste processo contribuíram, mesmo que de forma não 
exclusiva, para os prejuízos causados aos cotistas do FIDC Trendbank.  

8. O Requerente foi intimado para manifestar-se sobre o entendimento da SIN e, em 
síntese, alegou1 que: 

a. O óbice legal apresentado pela PFE em sua manifestação estaria relacionado 
exclusivamente aos prejuízos relativos aos fundos “BCSul”. 

                                                           
1 Fls. 341/351. 
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b. Não constaria nos autos do processo em questão quaisquer prejuízos concretos e 
individualizados em relação aos outros FIDCs que não aqueles cujos 
documentos comprobatórios de resgates das cotas seniores foram apresentados. 

c. A eventual indicação de danos concretos e individualizados a serem indenizados 
somente poderá ser considerada se estiver presente no próprio processo. 

d. A própria CVM, no Relatório de Fiscalização que embasou o Termo de 
Acusação no presente Processo, reconheceu2 que a documentação do Trendbank 
estaria rígida sob o ponto de vista jurídico. 

e. A SIN afastou-se da realidade dos autos deste Processo Administrativo 
(inclusive de seu próprio Termo de Acusação) ao adotar referências à imprensa 
e aos autos de outro processo sancionador do qual o Proponente nem é parte; 

f. Ao inovar neste momento processual, a SIN colocou o Proponente em situação 
em que supostamente teria de produzir um aprova impossível, na medida em que 
os serviços de custódia e controladoria do FIDC Trendbank foram integralmente 
transferidos em dezembro de 2012.  

 

9. É o breve relatório. 

10. Destaca-se inicialmente que a petição em comento solicita a reconsideração da PFE 
quanto ao seu entendimento de que haveria óbice jurídico à celebração de termo de compromisso 
em razão dos prejuízos causados a investidores não terem sido indenizados. Sobre esse ponto, 
conforme relatado, a PFE indicou que a análise da efetiva ou não reparação dos danos cabe à área 
técnica de origem da acusação. A SIN, por sua, vez consignou seu entendimento de que a reparação 
integral dos danos não foi realizada. Assim sendo, tenho que o pedido do Requerente foi analisado 
e indeferido.   

11. A manifestação subsequente do Requerente, descrita no item 9, contém as razões pelas 
quais ele entende que a opinião da área técnica não está correta. A peça, entretanto, não apresenta 
qualquer pedido à PFE ou ao Colegiado, tornando difícil compreender o que deseja o Requerente.  

12. Com efeito, ainda que eu receba a manifestação como recurso, em reverência ao 
princípio da instrumentalidade das formas, ter-se-ia a esdrúxula situação de um recurso ao 
Colegiado contra indeferimento de pedido de reconsideração de entendimento da PFE. Tal recurso 
não mereceria conhecimento seja pela total ausência de cabimento seja pela ausência de interesse 
de agir. 

13. Veja-se, a propósito, que o Colegiado da CVM rejeitou a proposta de termo de 
compromisso acompanhando o entendimento do CTC3. O CTC, por sua vez, fundamentou sua 
conclusão não apenas no óbice jurídico, mas também na ausência de conveniência e oportunidade 
dada as circunstâncias do caso concreto, como se percebe a partir do excerto abaixo: 

                                                           
2 “No caso do FIDC Trendbank Multisetorial e do RPW Verax FIDC, consideramos os direitos creditórios analisados 
como corretamente formalizados por estarem revestidos do rigor jurídico necessário a uma eventual cobrança judicial 
de modo que não suscitassem questionamento quanto á sua propriedade, existência e valor” 
3 Parecer acessível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160614/0047.pdf  



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 
www.cvm.gov.br 

 

 
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – página 4 de 4 

56. Inicialmente, em linha com a manifestação da PFE/CVM, o Comitê concluiu 
pela existência de óbice legal à aceitação das propostas apresentadas, por não 
atendimento ao requisito inserto no inciso II, §5º, art. 11, da Lei nº 6.385/766 . 
Nesse tocante, considerando os prejuízos suportados pelos cotistas dos fundos 
com as operações ilícitas apontadas no termo de acusação, entende o Comitê que 
não haveria bases mínimas que justificassem a abertura de negociação junto aos 
proponentes, com vistas à assunção de compromisso concreto de indenização.  

57. Entretanto, ainda que o óbice jurídico pudesse ser superado, considerando as 
características que permeiam o caso concreto e a natureza e a gravidade das 
questões nele contidas, entende o Comitê ser inconveniente, em qualquer cenário, 
a celebração de Termo de Compromisso. Na visão do Comitê, o caso em tela 
demanda um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de 
julgamento, visando bem orientar as práticas do mercado em operações dessa 
natureza, em estrita observância aos deveres e responsabilidades prescritos em 
lei. (grifou-se) 

14. Mais do que isso, ao contrário do sustentado pelo Requerente, o parecer do Termo de 
Compromisso expressamente cita os documentos apresentados que comprovariam a reparação dos 
danos (item 51 e nota de rodapé número 5) havidos nos fundos do Banco Cruzeiro do Sul. Dessa 
forma, não é possível dizer que o CTC e o Colegiado, consequentemente, não estivessem a par dos 
fatos que viriam a ser salientados pelo Requerente no presente pedido de reconsideração do 
entendimento da PFE. 

15. Nesses termos, não conheço da petição apresentada pelo Deutsche Bank. Encaminha-
se os autos à CCP para que providencie a intimação do acusado e de seus advogados por meio de 
publicação desta decisão no Diário Oficial da União, de acordo com o art. 40 da Deliberação CVM 
nº 538, de 20084, e na rede mundial de computadores. 

 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019. 

 

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA 
DIRETOR RELATOR 

 

                                                           
4 Art. 40. Com exceção das hipóteses previstas nos arts. 13, 26 e 37 desta Deliberação, a comunicação dos atos e 
termos processuais far-se-á mediante publicação no Diário Oficial da União, que conterá os elementos indispensáveis 
para ciência da parte interessada e de seu procurador. 


