Meemorando nº
n 4/2016-C
CVM/SIN/G
GIF
R de Janeirro, 11 de janeiro de 2016.
Rio

Aoo SIN e ao SGE
S

Asssunto: Recurso contraa Notificaçção Compleementar de Multa de Mora.
M
Proocesso CVM
M Nº RJ-20013-8253
Proocesso SEI:: 363/2016--40

O presente memorando
m
a
analisa
o recurso contrra a Notificaação Compllementar dee Multa de Mora
M
aplicaada
Y Mellon Serviços
S
Finnanceiros DTVM
D
S.A., incidente sobre o vaalor de multta cominatóória
contra a BNY
annteriormentee aplicada pelo atraso no
n envio de informaçõees obrigatóriias de fundoos de investtimento.

I – Dos fatos
O Superintenddente de Reelações com
m Investidorres Institucio
onais comuunicou a BN
NY Mellon a existênciaa de
R 2.400,00
0, calculadaa à taxa de 0,33%, por dia de atraaso,
débito referennte à multa de mora noo valor de R$
mitada a 20%
%, nos term
mos do Art. 37-A, capuut, da Lei nºº 10.522/20002 (incluíddo pela Med
dida Provisóória
lim
nº 449/2008, posteriormeente converrtida na Leii nº 11.941//2009, c/c art.
a 61, capuut e §§ 1º e 2º, da Leii nº
9.4430/1996). Esta multa é incidentee sobre o vaalor da mullta cominatóória anterioormente apliicada no vaalor
de R$ 12.000,00.

A Notificaçãoo Complem
mentar de Multa
M
de Mora
M
foi ap
plicada porr meio do Ofício/CVM
M/SIN/GIF//Nº
22239/2013 (flls. 5 e 6). A multa com
minatória quee gerou a multa
m
de morra referiu-see ao atraso do documennto
“D
Demonstraçõões Contábeeis” de 20077/2008, prevvisto no art. 71, inciso III, da Instrrução CVM
M Nº 409/2004,
doo fundo Santtos Credit Plus
P Fundo de
d Investim
mento Rendaa Fixa Crédiito Privado..

II – Dados daa Multa de Mora
M
1. Nomee do Adminiistrador do Fundo:
F
BNY
Y MELLON
N Serviços Financeiross DTVM S//A
2. Nomee do Fundo: Santos Creedit Plus Fuundo de Inveestimento Renda
R
Fixa Crédito Priivado.
3. Nomee do documeento em atraaso que geroou a multa original:
o
Demonstraçõões Contábeeis de
2007/22008, previssto no art. 71,
7 inciso III, da Instruçção CVM Nº
N 409/20044.
4. Númeero de dias de
d atraso cobbrado na muulta originaal: 60 dias, conforme
c
esstabelecido no art. 12 da
d
Instruçção CVM nº
n 452/07.
5. Valor unitário da multa origiinal: R$ 122.000,00 (do
oze mil reaiis).
6. Valor unitário da multa de mora:
m
R$ 2.4400,00 (doiss mil e quatrocentos reaais).
7. Númeero do ofícioo que comunnicou a apliicação da multa
m
originaal: CVM/SIIN/MC3/ Nº
N 133 / 09.
8. Númeero do ofícioo que comunnicou a apliicação da multa
m
de morra: CVM/SIN/GIF/ Nºº 2239/20133.
9. Data da
d emissão do
d ofício dee multa de mora:
m
01/ 08
8/ 2013.

IIII – Do recurrso

O recorrente alega que os
o fundos multados
m
peertencem ao
o grupo de fundos anteeriormente administraddos
pelo Banco Saantos, que sofreu
s
intervvenção e liqquidação ex
xtrajudicial e teve falênncia decretada. Este gruupo
de fundos teve sua adminnistração traansferida paara o BNY Mellon
M
atravvés da Delibberação CV
VM nº 482/005.

Em
m seu Recuurso (fls. 1 a 3), o BN
NY Mellon ressalta
r
quee em casos similares eesta CVM reconsiderou
r
ua
decisão de aplicar a multta cominatórria e expõee seus argum
mentos.

Deessa forma, requer o reeexame da decisão de aplicação de multa de mora, de modo que a mesma seja
s
canncelada.

IV
V – Do entenndimento daa GIF

A CVM, por meio da Deliberação
D
CVM nº 482, de 9 dee maio de 2005,
2
transfferiu para a BNY Mellon
TVM S.A. a administrração de fu
undos de invvestimento,, até então administraddos
Seerviços Finaanceiros DT
pelo Banco Saantos S.A, em
e Liquidaçção Extrajuudicial.

É importantee ressaltar que várioss fundos provenientes
p
s da adminnistração ddo Banco Santos
S
e cuja
c
addministraçãoo foi transfeerida para o BNY Meellon já tiveeram multass canceladaas referentes ao atraso na
enntrega de Deemonstraçõees Contábeiis, pois o enntendimento
o até agora tem
t sido dee que, diantee do compleexo
hisstórico de operações
o
e das singulaaridades desstes fundos,, o atraso no envio dessses documeentos pode ser
jusstificado.

m especial do
d fundo Saantos Creditt Plus, é im
mportante ressaltar que ele já teve dois Recursos
Neeste caso em
contra a aplicação de muulta cominattória analisaados. Em um
m deles a multa
m
foi canncelada e no
o outro a muulta
foii mantida.

A multa com
minatória quee foi mantida deveu-see ao fato dee que não houve
h
Recuurso tempesstivo. Someente
após 5 anos da
d aplicação da multa o Recurso foi enviad
do pelo adm
ministrador e, ainda, so
omente após o
paagamento seer efetuado, uma vez quue a dívida já se encon
ntrava em exxecução fisccal. Este Reecurso gerouu o
Proocesso CVM
M Nº RJ-20014-3973 onnde constam
m detalhadamente as juustificativas para o não cancelamennto
noo Memoranddo CVM/SIN
N/GIF/ Nº 105 / 2014.

Asssim, comoo o presentte Processoo refere-se a uma mu
ulta de morra de uma multa quee foi mantiida,
enntendemos que
q a mesmaa também não
n deve serr cancelada,, uma vez quue o acessório segue o principal.

V – Da concluusão

Peelo acima exxposto, som
mos pelo indeferimento do recurso apresentadoo no Processo RJ-2013-8253, com
ma
maanutenção da
d multa de mora aplicaada.

Finnalmente, propomos
p
enncaminhar o Recurso à apreciação
o do Colegiaado, nos term
mos do art. 13 da
Insstrução CVM
M nº 452/077, com relattoria desta SIN/GIF.
S
"
Attenciosamennte,
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