Processo Administrativo CVM nº RJ 2009/8104
(Reg. Col. nº 6692/2009)
Interessado: Dynamo V.C. Administradora de Recursos Ltda.
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo de encerramento de FMIEE
Diretor relator: Otavio Yazbek
Relatório
Objeto
1. Trata-se de pedido de dispensa de cumprimento do art. 2º (1) da Instrução CVM nº 209, de 25.3.1994, formulado por Brasil 21 Fundo Mútuo de
Investimento em Empresas Emergentes ("Fundo"), administrado por Dynamo V.C. Administradora de Recursos Ltda. ("Dynamo" ou "Instituição
Administradora").
Fatos
2. O Fundo se encontra completamente desinvestido de participações desde agosto de 2009 e seu prazo de duração se encerrará em janeiro de 2010.
3. Ocorre que, por ocasião da alienação das ações de emissão da Gemco S.A., que integravam o patrimônio do Fundo, foi constituída em 2006 uma
escrow account (conta garantia), destinada a honrar eventuais passivos não contabilizados nas demonstrações financeiras da companhia na data da
realização da operação.
4. A Instituição Administradora entende que "manter a escrow account dentro do Fundo é a melhor maneira de conservar o monitoramento e a
administração quanto aos movimentos na referida conta, pois (...) continuará responsável pela gestão e defesa dos recursos lá depositados" (fl. 2).
5. Ademais, a Instituição Administradora propõe isentar o Fundo integralmente da taxa de administração exigida pelo regulamento. Não obstante, a
Dynamo será remunerada pela performance do saldo da conta vinculada na data do seu encerramento.
Pedido
6. Por exceder o prazo de vigência da conta garantia o prazo máximo regulamentar de duração para um FMIEE, solicita a Dynamo prorrogação do prazo
de duração do Fundo, para data que coincida com o vencimento e liberação dos recursos de tal conta (notadamente, dezembro de 2011).
7. Caso a prorrogação solicitada seja concedida, informa a Instituição Administradora que será realizada Assembléia Geral de Cotistas ("AGC") para
deliberar sobre a alteração do regulamento do Fundo. Nessa linha, informa a Dynamo que o cotista exclusivo (BNDESPar – BNDES Participações S.A.) já
manifestou concordância com o pleito.
8. Em 14.9.2009, a SIN se manifestou no sentido de nada ter a obstar quanto à concessão da dispensa requerida, observado que (fl. 22):
i) a prorrogação do prazo deve ser deliberada em AGC;
ii) caso a conta seja liquidada antes do (novo) prazo de duração do Fundo, a Instituição Administradora deve dar início aos procedimentos
necessários à liquidação daquele e ao cancelamento do registro na CVM; e
iii) a Instituição Administradora deve publicar Aviso ao Mercado nas informações sobre o Fundo constantes do sítio eletrônico da CVM, dando
ciência (a) da prorrogação do prazo e (b) da impossibilidade de novos investimentos pelo Fundo.
9. O processo foi distribuído para o Relator em 29.9.2009.
É o relatório.
Voto
1. Concordo com a opinião da área técnica, de que os argumentos apresentados pela Instituição Administradora são razoáveis, tendo em vista, inclusive,
as potenciais distorções que se poderia gerar para o cotista com a extinção do Fundo.
2. Sou favorável, outrossim, à concessão da prorrogação solicitada, desde que observadas todas as condições elencadas pela SIN no despacho de fl. 22
(item 8 acima).
3. Destaco, porém, que da ata da AGC que será realizada deve constar, expressamente:
i) que é vedada a realização de novos investimentos pelo Fundo; e
ii) que o cotista está de acordo com a remuneração da Dynamo pela performance do saldo da conta na data do seu encerramento, e as
condições de tal pagamento.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2009.
OTAVIO YAZBEK
Diretor relator
(1) "Art. 2 o O Fundo terá prazo máximo de duração de 10 (dez) anos, contados a partir da data da autorização para funcionamento pela Comissão de
Valores Mobiliários."
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