PAR
RECER DO
O COMITÊ
Ê DE TERM
MO DE CO
OMPROMIISSO
PR
ROCESSO
O ADMINIS
STRATIVO
O SANCIO
ONADOR CVM
C
Nº RJJ 2014/10859

1.

T
Trata-se
dee proposta de Termoo de Comp
promisso appresentada por BNY Mellon

Serviçoos Financeiiros DTVM
M S.A., na qualidade de adminiistradora doo Nest Arb
b Master
Fundo de Investim
mento Multtimercado, nos autos do Termo de Acusaçção instauraado pela
d Relações com Empreesas – SEP.. (Termo dee Acusação às fls. 51 a 60)
Superinntendência de

S
FATOS

2.

O presentee processo decorreu de reclam
mações enccaminhadass por inveestidores

relacionnadas à Laeep Investmeents Ltd., em
m razão de terem obseervado que embora o Nest
N Arb
Master Fundo de Investimeento Multim
mercado, ad
dministradoo pela BN
NY Mellon, tivesse
atingidoo participaçção superiorr a 5% de BDR’s
B
de emissão
e
da Laep, não hhavia sido efetuada
nenhum
ma divulgaçãão sobre o ocorrido.
o
Soomente em 24.07.13 fooi informadoo ao mercad
do que o
referidoo fundo poossuía partiicipação suuperior a 20%. (parággrafos 2º e 3º do Teermo de
Acusaçãão)

3.

A ser quesstionada a reespeito, a BNY
Ao
B
Mellon
n alegou o seguinte:
s
(paarágrafos 6ºº e 11 do

Termo de
d Acusação)
a) nãoo está obriggada pela Innstrução CV
VM nº 358/0
02 a reportaar as aquisições de BD
DR’s tais
como os detidos pelo
p Fundo Nest Arb Master;
M
b) na divulgação de movimentação releevante, a In
nstrução CV
VM nº 358//02 só é apllicada se
compaatível com as
a normas do
d país de em
missão do valor
v
mobiliiário que lasstreia os BD
DR’s;
c) os BDR’s da Laep estãoo lastreadoss em ações de emissãoo da compaanhia com sede em
Bermuudas, cuja regulamenta
r
ação não prrevê qualqueer obrigaçãoo de comunnicar ao mercado as
sucesssivas movim
mentações detidas
d
por acionistas;
a
d) no caso de ser consideraddo como local de emissão das açõees aquele em
m que estão listadas,
a reggulamentaçãão aplicáveel seria a de Luxem
mburgo quee determinna a obrigaação de

comunnicados ao mercado appenas nas movimentaç
m
ções das açções com diireito a voto
o, sendo
que ass ações que lastreiam os
o BDR’s poossuem direeito de voto restrito a allgumas mattérias;
e) asssim, entende que não há base leggal ou regu
ulamentar para
p
que sejja exigida qualquer
q
comunnicação ao mercado
m
daas movimenttações ocorrridas nos BDR’s
B
da Laaep;
f) em razão de teer sido procurada por acionistas
a
daa Laep no início
i
de jullho de 2013
3, julgou
conveeniente encaaminhar à coompanhia em
e 24.07.13 um comunnicado para os fins da Instrução
CVM nº 358/02, apenas paraa atender aoo pedido feitto pelos invvestidores;
a
está agindo
a
de foorma adequaada para escclarecer a taais investido
ores sem
g) entende que, assim,
desresspeitar a reggulamentaçãão,que não exige mas também
t
nãoo proíbe quue, sponte prrópria, o
adminnistrador façça a divulgaação.

MANIF
FESTAÇÃO
O DA ÁREA
A TÉCNICA
A

4.

D acordo com
De
c
o capuut do art. 1221 da Instru
ução CVM nº
n 358/02, todo investtidor que

adquirirr ações de emissão
e
de companhia aberta que corresponddam a 5% dda classe ou
u espécie
deve coomunicar à companhiaa acerca deessa negociaação. Do mesmo
m
moddo, deverá ser feita
comuniccação toda vez que houuver aumennto na particcipação em mais 5%, por força do § 1º2 do
mesmo artigo, e quuando houvver redução em 5% na participação
p
o, conformee disposto em
e seu §
4º3. (paarágrafos 144 a 16 do Teermo de Acuusação)

1

Art. 12.. Os acionistaas controladorres, diretos ouu indiretos, e os
o acionistas que
q elegerem membros do Conselho
de Adminnistração ou do
d conselho fiscal,
f
bem coomo qualquer pessoa naturral ou jurídicaa, ou grupo dee pessoas,
agindo em
m conjunto ou
o representanndo um mesm
mo interesse, que atingir participação,
p
direta ou ind
direta, que
corresponnda a 5% (ciinco por centto) ou mais de espécie ou
o classe de ações represeentativas do capital
c
de
companhhia aberta, devem enviar à companhia as seguintes
s
info
ormações: (...)
2
§ 1º Está
E
igualmennte obrigada à divulgaçãoo das mesmaas informaçõões a pessoa ou grupo de pessoas
representtando um messmo interesse,, titular de parrticipação acio
onária igual ou
o superior aoo percentual reeferido no
caput desste artigo, a caada vez que a referida partiicipação se eleve em 5% (ccinco por centto) da espéciee ou classe
de ações representativaas do capital social
s
da comppanhia.
3
§ 4º Ass pessoas menncionadas no caput deste artigo também
m deverão infformar a aliennação ou a ex
xtinção de
ações e demais
d
valorees mobiliários mencionadoos neste artig
go, ou de dirreitos sobre eeles, a cada vez
v que a
participaçção do titular na espécie ouu classe dos vaalores mobiliáários em questtão atingir o ppercentual de 5%
5 (cinco
por centoo) do total dessta espécie ouu classe e a caada vez que taal participaçãoo se reduzir em
m 5% (cinco por
p cento)
do total da
d espécie ou classe.
c

2

5.

O art. 21 daa mesma Innstrução, poor sua vez, estabelece que
q essas reegras se aplicam às

empresaas patrocinaadoras de prrogramas dee BDR níveeis II e III see não forem
m incompatív
veis com
as dispoosições aplicáveis nos países
p
em que
q emitidoss os valoress mobiliárioos. Orientação nesse
sentido consta, inclusive, do Ofício-Circu
O
ular/CVM/S
SEP/Nº 0022/2012. (parrágrafos 17 e 18 do
Termo de
d Acusação)

6.

N presentee caso, som
No
mente em 244.07.13 a BN
NY Mellon informou à Laep que o Fundo

Nest Arrb passara a deter BDR’s de emiissão da companhia em
m percentuaal que repreesentava
naquelaa data aproxximadamente 22,9% daqueles título
os. (parágraafo 19 do Teermo de Accusação)

7.

E nenhum
Em
m momentoo, a BNY Mellon
M
dem
monstrou havver incomppatibilidade entre as

normas estabeleciddas pela Insstrução CVM
M nº 358/0
02 e as dispposições apllicáveis no local de
emissãoo das açõess da Laep, seja em Bermudas, onde
o
está a sede da companhia, seja em
Luxembburgo, ondee as ações esstão listadass. (parágrafo
fo 25 do Terrmo de Acusação)

8.

D acordo com
De
c
as infoormações prrestadas pella BNY Meellon por soolicitação daa SEP, o

Fundo Nest
N Arb poossuía as seguintes partticipações em
e BDR’s de
d emissão da Laep: 5,05% em
04.10.122; 10,14% em 05.12.112; 27,02%
% em 31.01.13; 14,18%
% em 19.022.13; e 19,2
26% em
26.02.133. (parágraffo 29 do Terrmo de Acuusação)

9.

S
Segundo
o art. 58 da
d Instruçãoo CVM nºº 409/04, o administrrador do fu
undo de

investim
mento é respponsável peela prestaçãão de inform
mações à CV
VM, enquannto que o parágrafo
p
único do art. 14 daa Instrução CVM nº 3006/99 estabeelece que o administraador deve garantir o
permaneente atendim
mento às noormas vigenntes, que po
or força do art. 21-A dda mesma Instrução
se aplicca à atividaade de adm
ministração de
d fundos de
d investim
mento. (paráágrafos 33 e 34 do
Termo de
d Acusação)

10.

A
Assim,
com
mo a BNY Mellon eraa a adminisstradora do Fundo Nesst Arb e deeixou de

informaar à Laep quue (i) em 044.10.12, o reeferido fund
do atingira participação
p
o de mais dee 5% dos
BDR’s; (ii) em 05.12.12, 31.01.13 e 26.02.13, elevarra em mais 5% sua parrticipação; e (iii) em
3

19.02.133, reduzira sua particippação em mais
m de 5%
%, a mesma deve ser reesponsabilizzada por
infraçãoo ao caput, ao § 1º em
m três oporttunidades e ao § 4º doo art. 12 da Instrução CVM
C
nº
358/02. (parágrafoss 30, 35 e 36 do Termoo de Acusaçção)

RESPO
ONSABILIZ
ZAÇÃO

11.

A
Ante
o exxposto, a SEP
S
propôss a respon
nsabilizaçãoo da BNY
Y Mellon Serviços
S

Financeeiros DTV
VM S.A., naa qualidadee de admin
nistradora do Nest Arbb Master Fundo de
Investim
mento Multiimercado, por
p infração ao: (parágrrafo 38 do Termo
T
de A
Acusação)
(i) capput do art. 12
1 da Instruução CVM nº
n 358/02, por
p não ter informado à Laep Inveestments
Ltd. que
q atingira em 04.10.112 participaação de maiis de 5% doos BDR’s llastreados em
e ações
classee A emitidass pela comppanhia;
(ii) § 1º do art. 12 da Instruçção CVM nº
n 358/02, por
p não ter informado à Laep Inveestments
Ltd. em
e 05.12.122, 31.01.13 e 26.02.133 que elevaara em maiis de 5% suua participaação em
BDR’s lastreadoss em ações classe
c
A em
mitidas pela companhiaa; e
(iii) § 4º do art. 12
1 da Instruução CVM nº
n 358/02, por
p não ter informado à Laep Inveestments
q em 19.002.13 reduzzira em maiis de 5% su
ua participaação em BD
DR’s lastreados em
Ltd. que
ações classe A em
mitidas pelaa companhiaa.

OSTA DE CELEBRAÇ
C
ÇÃO DE TE
ERMO DE COMPROM
C
MISSO
PROPO

12.

D
Devidamen
nte intimadaa, a acusada apresen
ntou suas razões
r
de ddefesa, bem
m como

propostaa de celebraação de Termo de Com
mpromisso (ffls. 110 a 116), em quee alega que não teve
a intençção de omittir informaçções relevaantes e que a decisão de
d não divuulgar ao meercado o
atingim
mento, aumeento e posteerior reduçãão de particcipação releevante do F
Fundo Nest Arb em
BDR dee emissão da
d Laep foi pautada
p
em
m interpretaçção acerca das
d regras aaplicáveis à matéria,
tendo em
m vista espeecialmente a ausência de
d qualquerr manifestaçção anteriorr da CVM a respeito
da incom
mpatibilidadde de normaas prevista no
n art. 21 da
d Instrução CVM nº 3558/02.
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13.

C
Como
os BDR’s
B
eram
m lastreadoos em açõees emitidas em Bermuuda e listad
das para

negociaação no segm
mento MTF
F da Bolsa de
d Valores de Luxembburgo e à éppoca a legislação de
nenhum
m dos dois países exiggia qualqueer comunicaação acercaa do atingim
mento, aum
mento ou
reduçãoo de particippação relevaante, a acussada entend
deu que se aplicaria
a
a eexceção preevista no
art. 21 da Instruçãão CVM nº
n 358/02 para
p
evitar que os tituulares de B
BDR’s no mercado
m
brasileirro recebesseem tratamennto diferentte dos investidores em ações.
a

14.

D
Diante
dissoo, a acusadaa propôs:

a) paggar à CVM o valor de R$
R 80.000,000 (oitenta mil
m reais); e
b) aprresentar relatório elabborado por auditor in
ndependentee registradoo na CVM
M com a
finaliddade especíífica de atestar a adeqquação dos controles innternos sobbre as particcipações
relevaantes detidass pelos funddos por ela administrad
dos em com
mpanhias abeertas que paassarão a
realizaar a respecttiva comunicação à CV
VM também
m nos casos em que a leegislação do
o país de
emissãão das açõões que laastreiam oss BDR’s seja omissa acerca dda necessid
dade de
comunnicação.

15.

F
Finalmente,
, a comprromitente se
s colocou à disposição do Coomitê, caso
o sejam

necessáárias quaisquuer discussõões sobre a presente
p
pro
oposta e neggociações.

MANIF
FESTAÇÃO
O DA PROC
CURADOR
RIA FEDER
RAL ESPEC
CIALIZADA
A - PFE

16.

E razão do
Em
d disposto na Deliberração CVM
M nº 390/01 (art. 7º, § 5º), a Proccuradoria

Federal Especializaada junto à CVM – CV
VM/PFE ap
preciou os aspectos
a
leggais da proposta de
Termo de
d Comprom
misso, tendo concluídoo pela inexisstência de óbice
ó
à sua aanálise pelo
o Comitê
que podderá, inclusiive, examinnar a suficiêência do vallor oferecido. No tocannte ao comp
promisso
de apressentar relatóório elaboraado por auditor indepen
ndente regisstrado na CV
VM, entend
de a PFE
que cabbe também ao
a Comitê, com auxíliio da SEP, avaliar a opportunidadee e conveniência de
aceitar tal
t propostaa. (PARECE
ER n. 00054/2015/GJU
U – 2/PFE-C
CVM/PGF//AGU e resspectivos
despachhos às fls. 118 a 125)
5

NEGOC
CIAÇÃO DA
D PROPOS
STA DE TE
ERMO DE COMPROM
C
MISSO

17.

Em 14.08.115, o Comittê de Termoo de Compro
omisso enteendeu que:

a) serria inoportuuno, no casso concretoo, o comprromisso aprresentado ppelo propon
nente de
“apreesentar relaatório elaboorado por auditor in
ndependentee registradoo na CVM
M com a
finaliddade específ
ífica de atesstar a adeqquação dos controles innternos”, ddevendo tal cláusula
ser deesconsideradda; e
b) o montante
m
dee R$ 80.0000,00 era desproporcion
nal à natureeza e à gravvidade das questões
q
que peermeiam o caso concreeto, devenddo tal cláusu
ula ser aprim
morada. Sinnalizou-se a quantia
de R$$ 400.000,00 (quatroceentos mil reeais) ou obrrigação equuivalente a ttal montantte, como
base para
p o prossseguimento útil da negoociação.

18.

Após diiversas trataativas entree as partes envolvidas, dentre as quais uma reunião

NY Mellonn encaminhoou nova pro
oposta de
presencial de negocciação realiizada em 155.09.15, a BN
d comprom
misso na quaal se obriga a disponibilizar, a doiss servidoress da CVM, Curso
C
de
termo de
Mestraddo Executivvo em Gesstão Públicaa – EMPA
A Global, da
d Universiidade de Columbia
C
(Anexo 1), o quaal se enconntra em connsonância com o plannejamento geral de ações
a
de
capacitaação no âmbbito da Autaarquia.

FUNDA
AMENTOS DA DECIS
SÃO DO CO
OMITÊ DE
E TERMO DE
D COMPR
ROMISSO

19.

O parágraffo 5º do arttigo 11 da Lei
L nº 6.385
5/76, estabeelece que a C
CVM poderrá, a seu

exclusivvo critério,, se o innteresse púúblico perm
mitir, suspeender, em qualquer fase, o
procedim
mento adm
ministrativo instauradoo para a apuração
a
dee infraçõess da legislaação do
mercadoo de valores mobiliárioos, se o invvestigado ou
u acusado assinar
a
term
mo de comprromisso,
obriganndo-se a cesssar a prátiica de ativiidades ou atos
a
considerados ilíciitos pela CVM e a
corrigir as irregularridades apontadas, incllusive inden
nizando os prejuízos.
p
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20.

Ao normattizar a matééria, a CVM
M editou a Deliberação
D
CVM nº 3990/01, alterrada pela

Deliberaação CVM nº 486/05, que dispõe em seu artt. 8º sobre a competênccia deste Co
omitê de
Termo de Comproomisso paraa, após ouvvida a Procuradoria Federal
F
Esppecializada sobre a
legalidaade da propoosta, apreseentar pareceer sobre a op
portunidadee e conveniêência na celebração
do comppromisso, e a adequaçãão da propoosta formulaada pelo acusado, proppondo ao Co
olegiado
sua aceiitação ou rej
ejeição, tenddo em vista os critérios estabeleciddos no art. 99º.
21.

P sua veez, o art. 9º da Delibeeração CVM
Por
M nº 390/001, com a redação daada pela

Deliberaação CVM
M nº 486/055, estabelecce como critérios a seerem considderados qu
uando da
apreciaçção da prooposta, além
m da oporttunidade e da convenniência em sua celebrração, a
naturezaa e a gravidade das innfrações obj
bjeto do pro
ocesso, os antecedente
a
es dos acusaados e a
efetiva possibilidad
p
de de puniçãão, no caso concreto.

22.

No presennte caso, entendeu o Comitê quee a propostta de dispoonibilizar, para
p
dois

servidorres da CVM
M, Curso de Mestradoo Executivo em Gestãoo Pública – EMPA Gllobal, da
Universsidade de Columbia,
C
conforme esspecificado no Anexo 1, é tida coomo suficieente para
desestim
mular a práttica de atituudes assem
melhadas, beem norteanddo a condutta dos partiicipantes
do merrcado de valores moobiliários em
e condiçções similaares a doss proponen
ntes, em
atendim
mento à finaalidade prevventiva do instituto de
d que se cuida,
c
já quue tal comp
promisso
envolvee dispêndio de recursoss compatíveel com o valor base aciima referidoo, bem com
mo, como
já dito, está em connsonância coom o plano geral de caapacitação no
n âmbito daa Autarquiaa.

23.

A
Assim,
o Coomitê entennde que a acceitação da proposta
p
see revela convveniente e oportuna
o

e sugerre a designnação da Superintend
S
dência Adm
ministrativo Financeiraa — SAD para o
respectiivo atesto.
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CONCL
LUSÃO

24.

E face doo exposto, o Comitê de
Em
d Termo de
d Comprom
misso propõõe ao Coleg
giado da

CVM a aceitaçãoo da propossta de Term
mo de Com
mpromisso apresentada
a
a por BNY Mellon
Serviçoos Financeirros DTVM
M S.A.

Rioo de Janeiro, 10 de noveembro de 20015.
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