PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2005/9059
RELATÓRIO:
1 . Trata-se de Termo de Acusação (fls. 01/05), em que são responsabilizados Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. ("VAM") e seu diretor, Sr. Paulo Geraldo Oliveira Filho, por infração aos artigos 76 e 77 da Instrução CVM n.º 409/04, ao publicarem
anúncio de rentabilidade do Fundo de Investimento Votorantim Performance em Ações e do Fundo de Investimento Votorantim Arbitragem Multimercado,
sem as informações complementares obrigatórias.
2. Segundo constante do Termo de Acusação, o anúncio referente ao Fundo de Investimento Votorantim Performance em Ações não evidenciou a data
de início de funcionamento do fundo (art. 76, inc. I), a rentabilidade desde sua constituição (art. 76, inc. II), a rentabilidade mensal (art. 76, inc. II), o
patrimônio líquido médio do período (art. 76, inc. III), a taxa de administração (art. 76, inc. IV) e o público alvo (art. 76, inc. V). Adicionalmente, o período
da rentabilidade em relação ao IBOVESPA (índice de mercado compatível) fazia referência à data de 03 de outubro de 2005, muito defasado em relação
à data do anúncio em questão (parágrafo 7 do Termo de Acusação).
3. No que tange ao Fundo de Investimento Votorantim Arbitragem Multimercado, o anúncio igualmente não evidenciou a data de início de funcionamento
do fundo, a rentabilidade desde sua constituição, a rentabilidade mensal, o patrimônio líquido médio do período, a taxa de administração e o público alvo,
bem como não divulgou a rentabilidade do CDI (índice de mercado compatível com a política de investimento do fundo) em todos os períodos necessários
(parágrafo 8 do Termo de Acusação).
4 . Consoante determinado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, por intermédio do OFÍCIO/CVM/SMI/GMA-3/Nº
091/2005, tais anúncios, devidamente corrigidos, foram republicados.
5. Cumpre destacar que os acusados, em sua defesa, argúem que as publicações foram corrigidas dentro do "exíguo prazo" de uma semana, bem como
que neste intervalo de tempo os fundos não receberam aportes de recursos de novos clientes da VAM, configurando, portanto, a inexistência de prejuízos
e/ou danos ao público em geral. Alegam ainda que a Instrução CVM nº 409/04, em seu art. 73, parágrafo único, ao prever a possibilidade de retificação de
texto publicitário, já estabelece a sanção para a hipótese em questão, que é a republicação, devidamente cumprida pela VAM (fls. 27/28).
6 . Quando da apresentação de suas razões de defesa, os acusados manifestaram interesse em celebrar Termo de Compromisso, tendo enviado
tempestivamente a proposta completa, nos termos da Deliberação CVM nº 390/01 (fls. 33/38). Assim, propõem:
i. instituir um treinamento direcionado a todos os funcionários responsáveis pela divulgação de informações em nome da VAM, na função de
administradora de fundos de investimento, por meio do qual serão orientados sobre todas as exigências da Instrução CVM nº 409/04 (e normas
que vierem a sucedê-la) referentes à divulgação de informações. O treinamento compreenderá uma palestra interna destinada a todos os
funcionários da VAM envolvidos com a divulgação de informações;
ii. criação de um comitê interno de decisão para assuntos publicitários e de divulgação de informações aos clientes da VAM, que será composto de
3 (três) membros a serem nomeados pelos administradores da VAM e se reunirá mensalmente, desde que a pauta de assuntos assim exija, ou
sempre que convocado por qualquer administrador da VAM;
iii. criação de um manual pela área de compliance, em conjunto com a área de produtos, a área de marketing e a área administrativa, versando
sobre a divulgação de informações de vendas e distribuição relativas aos fundos de investimento, com ênfase nos materiais de divulgação e
peças publicitárias. O manual abordará todas as exigências da Instrução CVM nº 409/04 e do "Código de Auto-Regulação da Anbid de Fundos
de Investimento – Publicidade e Divulgação de Material Técnico dos Fundos de Investimento" e será elaborado para a distribuição interna aos
funcionários da VAM. O manual será previamente apresentado à CVM, para sua avaliação, antes de ser divulgado; e
iv. criação de um material educacional, sob a forma de cartilha, versando sobre quais aspectos devem ser observados pelos investidores durante o
processo de análise e decisão acerca de investimentos em fundos de investimentos, o qual será encaminhado a todos os clientes pessoas
físicas da VAM. A cartilha será previamente apresentada à CVM, para sua avaliação, antes de ser divulgada.
Obrigam-se, ainda, a enviar para a CVM parecer noticiando e descrevendo o cumprimento de todas as obrigações assumidas, no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da celebração do Termo de Compromisso. Ademais, destacam que as obrigações serão executadas pela VAM, cabendo ao Sr. Paulo
Geraldo Oliveira Filho a responsabilidade de acompanhá-las e supervisioná-las.
7. Conforme dispõe a Deliberação CVM nº 390/01, a Procuradoria Federal Especializada – PFE apreciou a legalidade da proposta (fls. 40), concluindo,
com relação ao requisito inserto no inciso I, §5º, art. 11 da Lei nº 6.385/76, que não há que se falar em cessar a prática ou o ato considerado ilícito,
considerando que o ato em si já está plenamente consumado, possuindo caráter instantâneo.
8 . Quanto ao inciso II, §5º, art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE destaca que não foi possível apontar qualquer ocorrência de prejuízo "financeiro"
propriamente dito, embora não se deva esquecer que os prejuízos ocasionados por tais irregularidades ultrapassam a seara meramente financeira,
constituindo, também, em um prejuízo à própria credibilidade do sistema e à atuação de seu órgão regulador, especificamente, a CVM. De qualquer
forma, considera que os acusados apresentaram uma proposta que pode de alguma forma ressarcir ou minorar os prejuízos.
FUNDAMENTOS
9. O parágrafo 5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, estabelece que a CVM poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em
qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado
ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela CVM e a corrigir as
irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
10. Ao normatizar a matéria, a CVM editou a Deliberação CVM nº 390/01, alterada pela Deliberação CVM nº 486/05, que dispõe em seu art. 8º sobre a
competência deste Comitê de Termo de Compromisso para, após ouvida a Procuradoria Federal Especializada sobre a legalidade da proposta,
apresentar parecer sobre a oportunidade e conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado, propondo
ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 9º.
11. Por sua vez, o art. 9º da Deliberação CVM nº 390/01, com a redação dada pela Deliberação CVM nº 486/05, estabelece como critérios a serem
considerados quando da apreciação da proposta, além da oportunidade e da conveniência em sua celebração, a natureza e a gravidade das infrações
objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.
12. No presente caso, não foi apontada nos autos qualquer ocorrência de prejuízo aos cotistas dos fundos, verificando-se, contudo, prejuízo à própria
credibilidade do sistema e à atuação de seu órgão regulador pela suposta violação de suas normas. Por outro lado, é de se considerar a correção da
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irregularidade apontada, através da republicação dos anúncios devidamente corrigidos, em estrito cumprimento ao disposto nos normativos então
violados.
13. Outrossim, o Comitê de Termo de Compromisso entende que a proposta apresentada se harmoniza com a finalidade do instituto de que trata o art. 11,
§5º, da Lei nº 6.385/76, ao reverter diretamente em benefício do mercado, mostrando-se conveniente e oportuna sua celebração.
14. Tendo em vista os compromissos assumidos, o Comitê sugere que a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, em
conjunto com a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores – SOI, fiquem responsáveis pela avaliação do material a ser divulgado, bem
como pelo atesto do cumprimento das obrigações contidas no Termo de Compromisso porventura celebrado.
15. Por fim, conforme solicitado pelo proponente, cabe estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação do Termo de Compromisso no
Diário Oficial da União, para o cumprimento de todas as obrigações.
CONCLUSÃO
16. Em face do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso propõe ao Colegiado da CVM a aceitação da proposta de Termo de Compromisso
apresentada por Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Paulo Geraldo Oliveira Filho.
Rio de janeiro, 22 de março de 2006
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Superintendente Geral
Elizabeth Lopez Rios Machado
Superintendente de Relações com Empresas
Antonio Carlos de Santana
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria
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