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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/8375 

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.006688/2016-36) 

Reg. Col. 03/2022 

Acusados: Banco Santander (Brasil) S.A. 

 Banco Petra S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.) 

 Edilberto Pereira 

Assunto: Falhas nos trabalhos de guarda e manutenção de documentos relativos aos 
direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo de investimento em 
direitos creditórios; de verificação de lastro dos direitos creditórios 
representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e de 
supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelos prestadores de 
serviços do fundo de investimento, em infração aos art. 38, inciso VII, “b”; 
incisos V e VI, c/c art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; art. 38, 
§9º, II, “a” c/c art. 38, §10º, II, art. 38, §10, III; art. 38, §12, I; e ao art. 39, 
§4º, da Instrução CVM n° 356/2001, alterados pela Instrução CVM n° 
531/2013. 

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo 

RELATÓRIO 

I. OBJETO E ORIGEM 

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pelo 
Superintendente de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), em face do 
Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”), Banco Petra S.A. (“Banco Petra”) e de seu 
diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, Edilberto 
Pereira (“Edilberto” e, em conjunto com o Banco Santander e Banco Petra, “Acusados”), por 
alegada infração, em relação ao Banco Santander, aos seguintes dispositivos da Instrução CVM 
(“ICVM”) nº 356, de 17.12.2001: (i) ao art. 38, inciso VII, “b”1; (ii) ao art. 38, incisos V e VI, c/c 

 
1 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: 
VII – cobrar e receber, em nome do fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos 
custodiados, depositando os valores recebidos diretamente em: 
b) conta especial instituída pelas partes junto a instituições financeiras, sob contrato, destinada a acolher depósitos a 
serem feitos pelo devedor e ali mantidos em custódia, para liberação após o cumprimento de requisitos especificados 
e verificados pelo custodiante (escrow account). 
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art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II2; (iii) ao art. 38, inciso III3; e (iv) ao art. 38, §9º, II, “a” c/c art. 38, 
§10º, II4; e em relação ao Banco Petra e Edilberto, por alegada infração (i) ao art. 38, §10, III5; (ii) 
ao art. 38, §12, I6; e (iii) ao art. 39, §4º7, em razão de inobservância, pelo primeiro Acusado, às 
atividades de cobrança e recebimento de pagamento dos direitos creditórios adquiridos em nome 
do fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), guarda e manutenção de documentos 
relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo, às atividades de verificação 
de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; 
e, pelo segundo e terceiros Acusados, à prestação defeituosa de supervisão das atividades de 
custódia desempenhadas pelo Banco Santander.  

2. Este PAS teve origem na inspeção realizada pela Superintendência de Fiscalização 
Externa (“SFI”) junto ao RED – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
MULTISETORIAL LP (“RED FIDC” ou “Fundo”) e seus principais prestadores de serviços, 
o Banco Petra e Banco Santander, administrador e custodiante, respectivamente, analisada no 
âmbito do Processo CVM n° RJ2014-2470, em que foram identificadas deficiências na adequação 
do Fundo às alterações trazidas pela ICVM n° 531/2013 na ICVM 356/2001. 

 
2 Art. 38. (...) V – fazer a custódia e a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos 
integrantes da carteira do fundo;  
VI – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem a documentação dos direitos 
creditórios, com metodologia pré-estabelecida e de livre acesso para auditoria independente, agência de classificação 
de risco de crédito contratada pelo fundo e órgãos reguladores; e 
Art. 38. (...) § 9º Nos casos de contratação prevista no § 6º, o custodiante do fundo deve possuir regras e procedimentos 
adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:  
I – permitir o efetivo controle do custodiante sobre a movimentação da documentação relativa aos direitos creditórios 
e demais ativos integrantes da carteira do fundo sob guarda do prestador de serviço contratado; e  
II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:  
b) nos incisos V e VI do caput, no que se refere à guarda da documentação. 
§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9º devem 
II – constar do contrato de prestação de serviços; 
3 Art. 38. (...) III – durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral, verificar a documentação que 
evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; 
4 Art. 38. (...) § 9º Nos casos de contratação prevista no § 6º, o custodiante do fundo deve possuir regras e 
procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:  
II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:  
a) nos incisos II e III do caput, no que se refere à verificação de lastro dos direitos creditórios; e 
5 Art. 38. (...) III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo na rede mundial 
de computadores, junto com as demais informações de que trata o art. 53-A; 
6 Art. 38. (...) § 12. Os prazos para a validação de que trata o inciso I do caput e para o recebimento e verificação de 
que trata o inciso II do caput devem: 
I – estar definidos no regulamento do fundo; 
7 Art. 39. A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e do diretor ou sócio-gerente 
designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde que previsto no regulamento do fundo, 
contratar serviços de: 
§ 4º Nos casos de contratação prevista no caput, a instituição administradora do fundo deve possuir regras e 
procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo 
prestador de serviço contratado, de suas obrigações. 
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3. Destaca-se que, nos termos do art. 4°, Parágrafo Único, inciso I, da ICVM n° 531/2013, 
os FIDC então em funcionamento tinham até 01.02.2014 para se adequarem aos novos 
regramentos oriundos dos dispositivos introduzidos na ICVM n° 356/2001. 

II. FATOS  

4. No período compreendido entre 17.03.2014 e 30.09.2014, a SFI realizou inspeção junto 
ao RED FIDC, de modo a verificar a adequação do Fundo e seus respectivos prestadores de 
serviços às novas determinações trazidas pela ICVM n° 531/2013. Nesse sentido, a SFI colheu 
informações acerca dos procedimentos que envolviam as atividades descritas no art. 38, inciso 
VII, da ICVM n° 356/2001, em diversas interações com o Banco Petra, administrador do Fundo, 
e o Banco Santander, custodiante do Fundo, ao longo do procedimento de inspeção. 

5. O Relatório de Inspeção8 resumiu os procedimentos referentes à cobrança e recebimento 
de pagamentos em nome do Fundo: 

Após a cessão dos créditos, a gestora (Redasset) emitiria boletos bancários do Banco 
Bradesco S.A (responsável pela cobrança) em nome do Fundo da Amostra. Os recursos 
provenientes dos pagamentos realizados pelos sacados, via tais boletos, seriam 
creditados em conta corrente de titularidade do Fundo da Amostra, aberta e gerenciada 
pelo Administrador junto ao Banco Bradesco S.A. 

Alguns devedores realizariam os pagamentos por meio de transferência para conta de 
titularidade do Fundo da Amostra junto aos três outros bancos de cobrança contratados 
pelo Administrador (Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A. e Itaú Unibanco S.A.). 

Após os pagamentos, os recursos disponíveis nas contas de titularidade do Fundo da 
Amostra seriam identificados e transferidos pelo Administrador para conta centralizada 
de titularidade do Fundo da Amostra junto ao próprio Banco Petra S.A. 

O Banco Petra, na qualidade de administrador do Fundo da Amostra, realizaria a 
conciliação destes valores na conta centralizada, encaminharia o arquivo de baixas ao 
Custodiante e transferiria, em D+1, os recursos financeiros para a conta corrente de 
titularidade do Fundo da Amostra junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. 

O Custodiante somente possuiria acesso de consulta às contas de cobrança e verificaria 
se os recursos transferidos das mesmas para a conta centralizada conferiria com os 
discriminados no arquivo de baixas do dia (enviado pelo Administrador). Dessa forma, 
segundo os representantes do Santander, na eventualidade de divergências nas 
movimentações dos recursos financeiros, o Custodiante acionaria o Administrador para 
os devidos esclarecimentos. 

6. Nesse sentido, a SFI indicou, em seu Relatório de Inspeção, que “O Santander, segundo 
sua própria resposta complementar fornecida em reunião realizada nas suas dependências em 

 
8 Doc. SEI 0165181. 
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30.07.14 (fl. 239), não possui controle sobre as movimentações das escrow accounts. Ademais, 
em virtude de o processo de transferência da custódia do referido fundo estar em curso, devendo 
ser concluído até outubro de 2014, o Santander admitiu que a estrutura dessas contas não seria 
transferida para sua responsabilidade”9. 

7. Em 02.07.2015, por meio do Ofício nº 924/2015/CVM/SIN/GIA10, a SFI solicitou 
manifestação prévia acerca de tais fatos ao Banco Santander, que, em 31.07.201511, se limitou a 
destacar pontos gerais dos procedimentos adotados pela instituição custodiante quanto às regras 
introduzidas pela ICVM nº 531/2013. 

8. Anteriormente, ao ser questionado, através do Ofício nº 091/2014/CVM/SFI/GFE-212, a 
respeito da guarda e manutenção da documentação comprobatória dos direitos creditórios 
integrantes da carteira do RED FIDC, o Banco Santander respondeu, em 26.05.201413, que havia 
contratado, por meio de “Contrato de Depósito Oneroso e Outras Avenças”, a Metrofile Brasil 
Gestão da Informação Ltda. (“Metrofile”) para tal serviço. 

9. No entanto, após a realização de inspeção presencial, a SFI constatou que, embora o 
mencionado contrato com a Metrofile houvesse sido firmado14, ao contrário das informações 
prestadas pelo Banco Santander, os serviços de guarda da documentação do Fundo não eram 
efetivamente prestados pela empresa contratada pelo custodiante, mas pela Iron Mountain do 
Brasil Ltda. (“Iron Mountain”), a qual foi contratada pela gestora do Fundo, fato este confirmado 
pelo próprio Banco Santander em 08.08.2014, na “Retificação da Resposta ao Ofício 
CVM/SFI/GFE-2/Nº 091/2014”15. 

10. No tocante ao recebimento e verificação da documentação que evidencia o lastro dos 
direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços, após reunião 
realizada no RED FIDC, foi constatado que o Banco Santander terceirizou tais atividades à Ernst 
& Young Auditores Independentes (“E&Y Auditores”)16, na forma do art. 38, §6º da ICVM n° 
356/2001 e previsto no art. 20, §§ 1º e 2º, do Regulamento do Fundo17. 

11. Em resposta ao questionamento da SFI acerca do atraso na apresentação da informação 
sobre a verificação do lastro nos relatórios trimestrais do RED FIDC referentes ao primeiro 

 
9 Doc. SEI 0165181. 
10 Doc. SEI 0165212. 
11 Doc. SEI 0165262. 
12 Doc. SEI 0165598. 
13 Doc. SEI 0165607. 
14 Doc. SEI 0165724. 
15 Doc. SEI 0165731. 
16 Doc. SEI 0165794. 
17 Doc. SEI 0165640. 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=177951&id_procedimento_atual=176889&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001114&infra_hash=01f83617ba621c5ef9c681b396984f5e6d24c3730fdc0ebd9691a4f4d3f41bc6
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=177960&id_procedimento_atual=176889&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001114&infra_hash=cbd4285bed1ac24bbc572149366e5ea6ac0449a4ccdb03007c5b9c328968f88f
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178091&id_procedimento_atual=176889&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001114&infra_hash=0870380a310e33b158dd82985a74f417c857527e914767b36133ada1ec870cfb
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178158&id_procedimento_atual=176889&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001114&infra_hash=8236dc3be54bba2aea5988dd53408e4dbda4a7923f98e13bcb2e3b6fa44d6ae5
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trimestre de 201418 e ao último trimestre de 201319 — que somente foram disponibilizados em 
01.08.2014 e 11.09.2014 —, o Banco Santander alegou que, “No que se refere à verificação de 
lastro do trimestre findo em Novembro/2013, informamos que o atraso no início dos trabalhos 
ocorreu em virtude de férias coletivas do fiel depositário/empresa de guarda, de forma que os 
procedimentos de verificação física foram iniciados somente no final de Janeiro/2014, após a 
devida separação dos documentos referente à amostra solicitada no final de Dezembro/2014, 
sendo o relatório final emitido no final de Fevereiro/2014”20. 

12. Na mesma oportunidade, o Banco Santander afirmou que, “Em relação ao trimestre findo 
em Fevereiro/2014, informamos que houve impacto relevante no volume de contratos para 
verificação, decorrente do início da vigência da Instrução CVM nº 531, dado à necessidade de 
contemplar integralmente os créditos inadimplidos e/ou substituídos no fundo. O número de 
contratos somente para o Fundo Amostra nesta verificação foi de aproximadamente 2.500, 
triplicando o volume em relação ao trimestre anterior, de forma que após o envio da relação dos 
contratos selecionados ao fiel depositário no início de Abril/2014, a verificação física foi possível 
somente no início de Junho/2014, devido à onerosidade para separação dos documentos, sendo o 
relatório final emitido no final de Julho/2014”21. 

13. Em seguida, ao ser questionado sobre as atividades de verificação de lastro22, o Banco 
Santander respondeu que, “Na ocorrência da verificação de lastro trimestral, faz parte do escopo 
da Ernest & Young a verificação do atendimento do cumprimento pela empresa de guarda dos 
serviços contratados. O Banco Santander (Brasil) S.A. acompanha o andamento das atividades 
pertinentes à verificação de lastro através de e-mails, relatórios de pendências e reuniões de 
status, conforme o caso. Os relatórios de auditoria são avaliados quanto à consistência das 
informações e posteriormente disponibilizados aos administradores”23. 

14. A esse respeito, a SFI entendeu pela existência de irregularidade na conduta do 
custodiante, na medida em que “o Santander falhou no seu papel indelegável de diligenciar o 
cumprimento, pela Ernst & Young, de todos os procedimentos contratados no que tange à 
verificação do lastro dos direitos creditórios, conforme se depreende do inciso II e de sua alínea 
“a” do § 9º do artigo 38 da Instrução CVM nº 356/01”24. 

15. No tocante à atuação do administrador do Fundo, em resposta ao Ofício n° 

 
18 Doc. SEI 0165844. 
19 Doc. SEI 0165843. 
20 Doc. SEI 0165731. 
21 Doc. SEI 0165731. 
22 Doc. SEI 0165598. 
23 Doc. SEI 0165607. 
24 Doc. SEI 0165181. 
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925/2015/CVM/SIN/GIA25, o Banco Petra afirmou que “as regras e procedimentos adotados na 
supervisão de prestadores de serviços contratados não haviam sido disponibilizados pelo 
Custodiante, na qualidade de instituição custodiante do FIDC RED no período indicado no 
Relatório de Inspeção, razão pela qual não foi possível ao Banco Petra disponibilizar tais regras 
e procedimentos em sua página na rede mundial de computadores”26. 

16. Em 28.08.2015, ao ser questionado, através do Ofício n° 925/2015/CVM/SIN/GIA27, 
sobre os procedimentos por ele adotados na supervisão das atividades de custódia desempenhadas 
pelo Banco Santander no âmbito do RED FIDC, o Banco Petra afirmou que “diligenciou o 
cumprimento das obrigações do Custodiante contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Custódia 
Qualificada para Fundo(s) de Investimento em Direitos Creditórios, da seguinte forma: (i) verificação da 
realização, pelo Custodiante, da liquidação física e financeira das operações de aquisição e/ou venda dos 
direitos creditórios realizados pelo RED FIDC; (ii) verificação e monitoramento da composição de 
abertura e fechamento dos saldos das contas correntes do RED FIDC;(iii) verificação e monitoramento do 
envio pelo Custodiante do “Relatório de Procedimentos Pré-Acordados sobre Serviços de Análise da 
Carteira do FIDC, com Lastro em Recebíveis”; e (iv) monitoramento nos termos de cessão gerados 
eletronicamente por meio de integração sistêmica (Comprova)”28. 

17. Edilberto Pereira, por sua vez, em resposta ao Ofício nº 926/2015/CVM/SIN/GIA29,  se 
limitou a reiterar os argumentos apresentados pelo Banco Petra30. 

18. Diante das informações e esclarecimentos obtidos, a SFI concluiu que o Banco 
Santander, na qualidade de custodiante do RED FIDC, descumpriu suas atividades de cobrança e 
recebimento de pagamentos em nome do Fundo, bem como suas atividades de guarda e 
manutenção de documentos, enquanto o Banco Petra e Edilberto, as atividades de supervisão das 
atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander.  

III. ACUSAÇÃO 

19. Após análise da Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados (“GIE”), o 
Superintendente de Relações com Investidores Institucionais elaborou peça acusatória31, 
posteriormente substituída pelo Aditamento ao Termo de Acusação n° 01/201632 (“Termo de 
Acusação” ou “TA”), na qual concluiu, em síntese, pela existência de elementos suficientes de 

 
25 Doc. SEI 0166033. 
26 Doc. SEI 0166039. 
27 Doc. SEI 0166033. 
28 Doc. SEI 0166039. 
29 Doc. SEI 0166105. 
30 Doc. SEI 0166109 e 0166039. 
31 Doc. SEI 0164603. 
32 Doc. SEI 0184961. 
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autoria e materialidade no sentido de que o Banco Santander, no desempenho de suas funções de 
custodiante do RED FIDC, descumpriu as normas do art. 38, inciso VII, “b”; art. 38, incisos V e 
VI, c/c art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; e art. 38, §9º, II, “a” c/c art. 38, §10º, II, 
e o Banco Petra e Edilberto, nas qualidades de administrador e diretor responsável pela 
administração de fundos de investimento em direitos creditórios, infringiram o art. 38, §10, III; ao 
art. 38, §12, I; e ao art. 39, §4º, todos da ICVM n° 356/2001. 

20. Em relação à primeira irregularidade, a Acusação destacou que as escrow accounts eram 
vinculadas ao administrador — e não ao custodiante —, razão pela qual o Banco Santander, ao 
não executar de forma direta as atividades de cobrança e recebimento dos pagamentos em nome 
do RED FIDC e não realizar o controle do efetivo custodiante das escrow accounts, teria violado 
o art. 38, inciso VII, “b”, da ICVM 356/2001, assim como o art. 19 do Regulamento do Fundo33. 

21. A SIN concluiu, ainda, que a falta de controle no trânsito dos valores relativos ao Fundo 
em conta escrow account sob a gestão do Banco Santander, no caso, inviabilizava de antemão que 
esse prestador de serviços atestasse “o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo 
custodiante” como condição prévia para a liberação de recursos, impondo ao Fundo um cenário 
de risco de conformidade para os direitos creditórios liquidados, justamente o que a ICVM nº 
531/2013 buscou mitigar. 

22. Nesse sentido, a Acusação concluiu que o Banco Santander infringiu o disposto no art. 
38, incisos V e VI, c/c o §9º, I e II, “b”, e o §10, inciso II, da ICVM nº 356/2001, na medida em 
que se omitiu na execução das atividades de guarda e manutenção da documentação relativa aos 
direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do RED FIDC, de forma direta ou 
mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado. 

23. Quanto às atividades de verificação de lastro, a SIN apontou que o Banco Santander não 
garantia à E&Y Auditores, sequer contratualmente, acesso aos documentos comprobatórios da 
existência de lastro dos direitos creditórios do Fundo e que os relatórios trimestrais do RED FIDC 
referentes ao primeiro trimestre de 201434 e ao último trimestre de 201335 somente foram 
disponibilizados em 1º/8/2014 e 11/9/2014. 

24. Nesse sentido, a SIN concluiu que houve infração ao art. 38, inciso III, da ICVM n° 
356/2001, em razão da incapacidade do custodiante em garantir o tempestivo cumprimento por 

 
33 Artigo 19 – As atividades de custódia dos ativos do FUNDO previstas na Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro 
de 2001, serão realizadas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, instituição financeira com sede na Avenida 
Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, ou seu sucessor, 
conforme o caso, doravante designado Custodiante. (Doc. SEI 0165640). 
34 Doc. SEI 0165844. 
35 Doc. SEI 0165843. 
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terceiro contratado das verificações trimestrais, e ao art. 38, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, 
da ICVM nº 356/2001, na medida em que o Banco Santander não estabeleceu no contrato de 
prestação de serviços firmado com a E&Y Auditores regras e procedimentos escritos e passíveis 
de verificação para o acompanhamento dos trabalhos. 

25. Em relação ao Banco Petra e Edilberto, a inspeção realizada apontou que os Acusados 
teriam infringido as normas do art. 38, §§ 9º e 10, inciso III, da ICVM n° 356/2001, sob o 
fundamento de que foram omissos em obter informações acerca das regras e procedimentos 
adotados na supervisão de prestadores de serviços contratados e, posteriormente, em publicar em 
sua página da rede mundial de computadores a ausência de regras e procedimentos do custodiante 
do RED FIDC para diligenciar o cumprimento pelos terceiros contratados das atividades de 
verificação de lastro e guarda de documentação. 

26. De igual modo, a Acusação concluiu pela inadequação do Regulamento do RED FIDC36, 
pois não havia menção aos prazos referentes às atividades descritas no art. 38, inciso II, da ICVM 
n° 356/2001, conforme admitido pelo próprio Banco Petra37, em resposta ao Ofício n° 
925/2015/CVM/SIN/GIA38. 

27. Não obstante o Banco Petra salientado ter solucionado a irregularidade, a Acusação 
apontou que tais medidas não eximem a responsabilidade do mesmo pelo período de quase um 
ano, compreendido entre o final do prazo de adaptação concedido pelo art. 4º, Parágrafo único, 
inciso I, da ICVM n° 531/2013 (01.02.2014), e a sua efetiva alteração, ocorrida somente em 
14.01.2015, período este que o regulamento do RED FIDC teria omitido informações mandatórias, 
em desacordo com o art. 38, §12, inciso I, da ICVM n° 356/2001. 

28. Ademais, a Acusação entendeu que o Banco Petra e Edilberto — por dever de ofício e 
por suas inerentes atribuições na administração do RED FIDC — teriam violado o art. 39, §4º, da 
ICVM n° 356/2001, pois (i) as alterações na norma que regula os FIDCs foram objeto de amplos 
debates públicos; (ii) foi concedido prazo de quase um ano após a publicação da norma para 
adaptação às mudanças; e (iii) as medidas adotadas pelo administrador do Fundo se mostraram 
inadequadas e insuficientes para identificar e corrigir as irregularidades observadas na prestação 
de serviços de custódia pelo Banco Santander. 

29. Por fim, a área técnica desta Autarquia pontuou que as referidas infrações são 
consideradas graves para fins do §3º do art. 11 da Lei n° 6.385/197639, na forma do art. 61 da 

 
36 Doc. SEI 0165786. 
37 Doc. SEI 0166039. 
38 Doc. SEI 0166033. 
39 Art. 11. (...) § 3º As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão 
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ICVM nº 356/200140. 

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE 

30. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o TA por meio 
do Parecer nº 00159/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU41, aprovou o Despacho n° 
00286/2016/GJU-4/PFECVM/PGF/AGU, que, por sua vez, ressalvou que “não resta claro, salvo 
melhor juízo, se as inconsistências verificadas pela fiscalização levada a efeito pela SFI, e 
adotadas pela SIN, referem-se ao período de adaptação ou ao período posterior a 01/02/2014 ou, 
ainda, a ambos os períodos. Tal esclarecimento é importante e necessário, sob pena de não restar 
atendido o art. 6º, inciso II, da Deliberação CVM nº 538/08, na medida em que, como acima 
mencionado, não há que se cogitar em responsabilização, por infração às novas disposições da 
Instrução CVM nº 531/2013, em relação a práticas anteriores à data de 01/02/2014” 42. 

31. Assim, foi elaborado o Aditamento ao Termo de Acusação43, que alterou as redações dos 
itens 22, 39 e 58 de forma a acrescentar os períodos nos quais as supostas irregularidades 
ocorreram. 

V. RAZÕES DE DEFESA  

32. Regularmente intimado, o Banco Santander apresentou defesa em 22.12.201644, na qual 
apontou, quanto aos fatos, que: 

(a) “Conforme se verifica do texto do art. 20, inciso VII, do Regulamento datado 
de 28 de junho de 2013, mesmo antes da aplicação das novas regras da Instrução 
CVM n 356, de 2001, o Fundo observava regime jurídico-operacional singular: 
embora houvesse previsão no sentido de se atribuir ao custodiante do Fundo as 
atividades de cobrança e recebimento dos direitos creditórios do Fundo mantidos 
em custódia, o seu administrador, a exemplo do que se observa em muitos outros 
casos na indústria de FIDC - que não tem dever regulamentar de contratar os 
trabalhos especializados de custodiante - reservava para si o desempenho de parte 
substancial das respectivas tarefas, atribuindo ao custodiante procedimentos 
apenas auxiliares. 

[…] 

O que houve no caso dos autos não foi uma delegação do Santander de atividades 
 

aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos 
de reincidência.   
40 Art. 61 Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 6.385, de 1976, a infração 
às normas contidas nos arts. 8º, incisos V e VI, 13, 34 a 36, 38, 49 e 56, § 1º desta Instrução. 
41 Doc. SEI 0180275. 
42 Doc. SEI 0180276. 
43 Doc. SEI 0184961. 
44 Doc. SEI 0209749. 
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não previstas no §6° do referido art. 38 para o Banco Petra (no caso as atividades 
constantes do inciso VI1 do art. 38). O Santander não contratou o Banco Petra 
para exercer atividades de custodiante. O que houve foi o inverso. O Banco Petra, 
que era o administrador do Fundo e que também era autorizado pela CVM a 
prestar serviços de custódia, é que manteve para si (em harmonia com o regime de 
funcionamento do Fundo e sem contestações dos cotistas) as atribuições de realizar 
a cobrança e o recebimento previstos no inciso VI1 do art. 38 da Instrução CVM 
n° 356, de 2001, conforme se observa de seu comportamento na operação do 
Fundo. 

[…] 
… conforme apresentado em suas manifestações na Inspeção CVM/SFI/GFE-2/n° 
06/2014, que o custodiante controlava as contas pela verificação da 
compatibilidade das informações dos arquivos de baixa fornecidos pelo 
administrador com os recursos transferidos para a conta de titularidade do Fundo 
no Santander, o que fazia com que, na eventualidade de divergências, o custodiante 
acionasse o administrador para solução das questões”; 

(b) “… o Santander, por intermédio da Ernest & Young, conforme se verifica da 
leitura do Anexo II do Contrato de Prestação de Serviços de Verificação de Lastro, 
datado de 18 de setembro de 2013, realizava a verificação da documentação do 
lastro e inspecionava os controles e procedimentos adotados para a salvaguarda 
dos documentos pelo fiel depositário (é o que se vê, por exemplo, da leitura do 
Relatório de Procedimentos Pré-Acordados sobre Serviços de Análise da Carteira 
de FIDC, com Lastro em Recebíveis - RED FIDC, de 28 de fevereiro de 2014 (doc. 
O2)). Daí não ser correta a imputação feita no Termo de Acusação de que o 
Santander não tinha qualquer supervisão e controle sobre a guarda da 
documentação. 
[…] 

Como não era a Metrofile a empresa prestadora dos serviços de guarda, mas sim 
a Iron Mountain, não podiam se aplicar os controles celebrados com a primeira 
para os serviços prestados pela segunda. Não significa tal resposta, no entanto, 
que não havia controle ou supervisão alguma. Conforme se verifica da leitura do 
contrato celebrado com a Ernest & Young acima mencionado, que é inclusive 
anterior ao início das tratativas com a Metrofile, a Ernest & Young deveria realizar 
uma séria de ações e adotar procedimentos de verificação dos controles da guarda 
da documentação de lastro”; 

(c) “As razões para tal atraso [publicação dos relatórios de verificação de lastro], 
contudo, foram as apresentadas pelo custodiante nas manifestações 
disponibilizadas aos inspetores da SFI, na correspondência datada de 8/8/2014, e 
têm relação com as férias coletivas concedidas pela empresa Iron Mountain e com 
o volume de contratos para verificações de lastro decorrentes das novas regras 
impostas pela Instrução CVM no 531, de 2013, ante a necessidade de se contemplar 
na análise a integralidade dos créditos inadimplidos e/ou substituídos no Fundo”; 
e 
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(d) “À luz das disposições contidas nas cláusulas acima mencionadas, resta 
evidente que o contrato de prestação de serviços de verificação de lastro firmado 
entre o Santander e a Ernest & Young continha, sim, regras e procedimentos 
escritos e passíveis de verificação para o acompanhamento dos trabalhos a cargo 
da Ernest & Young, mostrando-se imprópria, por isso mesmo, a imputação 
constante do Termo de Acusação nesse particular.” 

33. Quanto ao mérito, em relação à não execução de forma direta, pelo custodiante, das 
atividades de cobrança e recebimento, em nome do Fundo, dos pagamentos relativos aos direitos 
creditórios custodiados, associado à falta de controle das escrow accounts, o Banco Santander 
aduziu que “Não há disposição na Instrução CVM n° 356, de 2001, tal como alterada pela 
Instrução CVM n° 531, de 2013, a impedir que o administrador reserve para si algumas das 
atividades previstas no art. 38 que serão desempenhadas pelo custodiante contratado (quem tem 
a faculdade de transferir a terceiro autorizado a atividade de custódia, tem de definir a extensão 
em que o faz)”. 

34. Em relação à omissão na execução das atividades de guarda e manutenção da 
documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do Fundo, de 
forma direta ou mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado, o Acusado 
argumentou que, “embora não existissem regras e procedimentos escritos e passíveis de 
verificação previstos em contrato de guarda celebrado entre o custodiante e a Iron Mountain, 
visto que tal contrato não existia, dado que não houve o aditamento mencionado no item 33, supra, 
isso não significava que não havia supervisão ou controle sobre os documentos guardados”. 

35. Nesse sentido, sustentou que “deve ser afastada a imputação de que o Santander se 
omitiu na execução das atividades de guarda e manutenção da documentação relativa aos direitos 
creditórios de forma direta ou mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado, 
visto que embora formalmente não se tenha modificado o contrato original da Iron Mountain para 
que o Santander pudesse figurar como contratante dos serviços por ela prestados, o Santander, 
por meio da Ernest & Young, tinha certa supervisão sobre as atividades executada”. Requereu, 
ao final, que tal imputação “seja relativizada e considerada, no máximo, falta formal”. 

36. No tocante ao atraso na publicação dos relatórios de verificação de lastro por terceiro 
contratado, o Banco Santander alegou que “não há, tanto no relatório de inspeção quanto no 
Termo de Acusação, elemento fático que justifique a conclusão de que o trabalho de verificação 
de lastro foi prejudicado pela incapacidade do custodiante em garantir acesso da Ernest & Young 
aos documentos mantidos junto à Iron Mountain”. Nesse sentido, requereu a restrição da 
imputação de irregularidade, “no máximo, ao fato de se ter realizado, com atraso, por motivos 
alheios à vontade do Santander, a verificação do lastro dos direitos creditórios do Fundo nos 
períodos encerrados em 31/12/2013 e 31 /3/2014”. 
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37. Por fim, quanto à ausência de regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação 
para o acompanhamento de verificação de lastro no contrato de prestação de serviços firmados 
entre o custodiante e a E&Y Auditores, o Acusado transcreveu cláusulas do referido contrato que, 
em seu entendimento, comprovariam a existência de regras e de procedimentos para o 
acompanhamento de tais trabalhos, pleiteando pelo julgamento de improcedência de tal imputação. 

38. Ademais, o Acusado ressalvou em sua defesa que formalizaria sua intenção de celebrar 
termo de compromisso, “com o intuito de corrigir as irregularidades apontadas”. 

39. Edilberto, por sua vez, também regularmente intimado e após ter seu pedido de 
prorrogação de prazo deferido pela SIN45, apresentou defesa em 20.02.201746, na qual apontou 
que “o art. 38 da ICVM 356/2001 não se aplica ao administrador do FUNDO e nem seu diretor, 
já que imputa responsabilidades única e exclusivamente aos custodiantes de fundos”. 

40. No mérito, Edilberto argumentou que “não há qualquer disposição no artigo 38 da ICVM 
356/2001 que obrigue o administrador de fundos de investimentos em direitos creditórios a tornar 
pública a não disponibilização ou insuficiência de tais regras [previstas no art. 38, §9°, da ICVM 
n° 356/2001], ou de emitir qualquer tipo de juízo a esse respeito publicamente”, sustentando que 
a “utilização de direito sancionador para punir o descumprimento de conduta não prevista” 
violaria o princípio da tipicidade. 

41. O Acusado apontou, ainda, que, “após a assunção pelo BANCO PETRA das atividades 
de custódia dos direitos creditórios detidos pelo FUNDO, em 02.02.2015, as regras e 
procedimentos para supervisão de prestadores de serviços contratados para o FUNDO foram 
devidamente divulgados e disponibilizados por seu administrador, por meio de sua página 
mundial de computadores e do regulamento do FUNDO, o que evidencia a diligência com que o 
BANCO PETRA e o DEFENDENTE trataram o assunto”. 

42. Em relação à violação ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM n° 356/2001, Edilberto sustentou 
que “Os documentos juntados aos autos evidenciam a atuação do BANCO PETRA e do 
DEFENDENTE no sentido de sanar, antes mesmo da instauração deste Processo Administrativo, 
quaisquer omissões do regulamento do FUNDO relativas aos prazos e procedimentos, a fim de 
regularizar eventual lapso quanto ao art. 38, §12, I, da ICVM 356/2001”, o que importaria na 
exclusão da “justa causa para instauração de um processo administrativo sancionador e eventual 
aplicação de penalidades”. 

43. No tocante ao dever do administrador do Fundo possuir regras e procedimentos 

 
45 Doc. SEI 0217336. 
46 Doc. SEI 0233929. 
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adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permita diligenciar o cumprimento, pelos 
prestadores de serviços contratos, de suas obrigações, Edilberto dispôs que, “ainda que a 
supervisão pelo administrador do FUNDO tenha sido devidamente realizada, com todo o cuidado 
que se pode esperar de um administrador, como de fato o foi, não se pode exigir do administrador 
que as funções desempenhadas pelo custodiante fossem devidamente realizadas”, de modo que “o 
BANCO PETRA e o DEFENDENTE respondem por seus atos de fiscalização, e não pela suposta 
infração, pelo custodiante do FUNDO, da regulamentação aplicável”. 

44. Nesse sentido, apontou que “O próprio Relatório de Inspeção evidencia, em diversos 
pontos, a diligência do BANCO PETRA e do DEFENDENTE, por vezes em adição as suas 
responsabilidades prescritas pela ICVM 356/2001, como, por exemplo: (i) a validação dos 
direitos creditórios do FUNDO, considerando os critérios de elegibilidade, enquadramento e as 
condições de cessão utilizadas (item 1 do Relatório de Inspeção); (ii) gerenciamento, conciliação 
e controle das contas de titularidade do FUNDO junto aos bancos de cobrança (item 3 do 
Relatório de Inspeção); e (iii) a adoção de mecanismos com o objetivo de evitar a cessão ou 
originação de direitos creditórios pelo administrador, gestor e custodiante ou a partes a eles 
relacionadas (item 11 do Relatório de Inspeção)”. 

45. Ademais, Edilberto destacou que “a responsabilidade subjetiva é a regra geral, que 
vigora na apreciação de qualquer conduta no âmbito de processos administrativos 
sancionadores” e que “a CVM não se desincumbiu do Ônus de provar a relação de causa e efeito 
entre a conduta do DEFENDENTE e tampouco a sua culpabilidade, razão pela qual este Processo 
Administrativo deve ser declarado improcedente”. 

46. Por fim, o Acusado manifestou sua intenção de apresentar proposta de termo de 
compromisso, nos termos do art. 7°, §1° da Deliberação CVM n° 390. 

47. O Banco Petra — atualmente denominado Banco Finaxis S.A. —, apresentou sua defesa 
em 22.02.201747, apontando, inicialmente que, “desde 2010, investiu em infraestrutura e recursos 
humanos especialmente voltados para desenvolver uma operação especializada na prestação de 
serviços para a indústria de fundos de investimento em direitos creditórios. Por este motivo, tão 
logo o Defendente recebeu autorização dessa D. CVM, em 21 de março de 2011, iniciou o 
processo de transferência para si da custódia dos fundos de investimento já administrados por 
entidades do grupo Finaxis, o que ocorreu de forma gradual, conforme a capacidade do Banco 
Santander (Brasil) S.A. (‘Banco Santander’), então custodiante dos fundos do grupo Finaxis, de 
realizar essa transição. Em 02 de fevereiro de 2015, a custódia do RED FIDC foi transferida para 
o Defendente de forma definitiva”. 

 
47 Doc. SEI 0237491. 
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48. Em seguida, argumentou que, “Em relação à imputação por descumprimento ao art. 38, 
§10, III, da Instrução CVM 356, [...] as regras e procedimentos adotados pelo Banco Santander 
para a contratação de prestadores de serviços para a verificação do lastro dos direitos creditórios 
e guarda de documentação não haviam sido disponibilizados ao Defendente, embora o Defendente 
tenha feito solicitações neste sentido, o que impossibilitou ao Defendente disponibilizar tais regras 
e procedimentos em sua página na rede mundial de computadores”. 

49.  Em paralelo, o Banco Petra sustentou que o referido dispositivo “está contido em uma 
seção da Instrução CVM 356 dedicada exclusivamente a esse prestador de serviços [custodiante]”, 
razão pela qual tal responsabilidade não poderia ser imputada ao administrador do Fundo. 

50. No tocante à imputação de descumprimento do art. 38, §12, inciso I, da ICVM n° 
356/2001, afirmou que “o Defendente, gerencialmente, se pautava em prazo estabelecido por suas 
políticas e sistemas internos. Tais regras existiam e eram cumpridas, embora não estivessem 
expressas no regulamento”, o que foi posteriormente realizado, quando assumiu a custódia do 
Fundo. O Acusado ressalvou que a “deficiência informacional [...] não resultou em nenhum 
prejuízo aos cotistas do RED FIDC”. 

51. Em relação à violação do art. 39, §4° da ICVM n° 356/2001, o Banco Petra apontou que, 
“a fim de validar internamente o trabalho dos prestadores de serviços contratados, o Defendente 
replicava todos os processos solicitados do custodiante”. Assim, argumentou que “utilizou 
mecanismos e controles suficientes e adequados para devidamente fiscalizar as atividades do 
Banco Santander”. 

52. Somado aos argumentos acima expostos, o Acusado sustentou que “não há […] sob a 
ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância, que devem reger todos 
os processos administrativos conduzidos por essa D. CVM, base apta a justificar a aplicação de 
quaisquer sanções ao Defendente”. 

53. Ao final, protestou pelo direito à apresentação de proposta de termo de compromisso. 

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO 

54. Em 05.10.2017, através de despacho48 da Gerência Geral de Processos da CVM 
(“GGE”), foi apontado que “o processo SEI 19957.006688/2016-36 deverá ser distribuído por 
conexão com o processo SEI 19957.008901/2016-44”, sob o fundamento de que “as condutas 
avaliadas no âmbito dos respectivos processos estão ligadas por circunstâncias fáticas”. 

 
48 Doc. SEI 0371038. 
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55. Entretanto, após nova deliberação do Colegiado desta Autarquia49, em 25.01.2022, foi 
reconhecida a inexistência de conexão do presente processo com o PAS 19957.008901/2016-44 e 
fui sorteado relator50. Em 22.02.2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da 
CVM51, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021. 

56. Destaca-se que os Diretores Flávia Perlingeiro52 e Alexandre Rangel53 declararam 
impedimento. 

VII. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO 

57. Os três Acusados apresentaram propostas de celebração de termo de compromisso. Após 
negociação com o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), nos termos do art. 83, §4°, da 
ICVM n° 607/2019, as propostas dos acusados consistiram em: 

(i) Banco Santander: pagamento à CVM do valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), além de revisão, pela Santander Securities, da política de prestação de serviços 
de custódia para FIDC e desenvolvimento, também pela Santander Securities, de manual 
de controle de prestadores de serviços contratados pela instituição54; 

(ii) Edilberto: pagamento à CVM do valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)55; e  

(iii) Banco Petra: pagamento à CVM do valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais)56. 

58. O CTC emitiu o Parecer n° 00038/2017/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU57, no qual afirmou 
não haver óbice legal à aceitação das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos 
Acusados. 

59. Após a elaboração da Nota n° 00014/2017/GJU  2/PFECVM/PGF/AGU58, a 
Subprocuradoria Jurídica da PFE proferiu o Despacho n° 00095/2017/GJU 2/PFE-
CVM/PGF/AGU59, apontando que a Acusação deveria verificar se as medidas adotadas pelo 
Banco Petra e Edilberto são suficientes para se considerar cessada a inexistência de fiscalização 

 
49 Doc. SEI 1430213. 
50 Doc. SEI 1430213. 
51 Doc. SEI 1447083. 
52 Doc. SEI 1137262. 
53 Doc. SEI 1176114. 
54 Doc. SEI 0219824. 
55 Doc. SEI 0246782. 
56 Doc. SEI 0252506. 
57 Doc. SEI 0270589. 
58 Doc. SEI 0290917. 
59 Doc. SEI 0290918. 



 
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 nº RJ2016/8375 – Relatório – Página 16 de 16. 
 

pelo administrador do RED FIDC, para fins de atendimento aos requisitos previstos nos incisos I 
e II do §5° do art. 11 da Lei n° 6.385/76. 

60. Em seguida, após reunião realizada em 30.05.2017, o CTC decidiu sugerir ao Colegiado a 
rejeição das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos Acusados60. 

61. Em 06.07.2017, Edilberto e Banco Petra requereram a reconsideração da recomendação do 
CTC61. Após a realização de nova reunião entre os representantes do Edilberto e do Banco Petra, 
o CTC manteve seu posicionamento de propor a rejeição das propostas apresentadas62.  

62. Em 15.08.2017, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, 
deliberou rejeitar as propostas apresentadas pelos Acusados63. 

 

É o relatório. 

 

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022. 

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo 
Diretor Relator 

 
60 Doc. SEI 0292517, 0292708 e 0292896. 
61 Doc. SEI 0316093 e 0318890. 
62 Doc. SEI 0327734. 
63 Doc. SEI 0338260. 
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