
Processo Administrativo nº RJ2009/247

Interessados: CSHG COPI FICFIM CRÉDITO PRIVADO e CSHG CHEMICAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO,
representados por CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO Corretora de Valores S.A.

Assunto: Reclamação de Investidor em Fundo de Investimento

Relator: Otavio Yazbek

1. Os investidores interessados acima relacionados ("Interessados") apresentaram reclamação à Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais ("SIN"), questionando os procedimentos adotados para o resgate de cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GEMS
LOW VOL LONGO PRAZO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR ("Fundo"), administrado pela HSBC CTVM S.A. ("HSBC").

2. O presente voto tomará por base o relatório contido no Memo/CVM/SIN/n. 5/2009, de 12/01/2009 (fls. 159/168 dos autos), apenas se descrevendo os
fatos de forma sucinta, na seqüência.

3. Em síntese, o que ocorreu foi o seguinte:

i. o Fundo é qualificado como multimercado, atendendo ao disposto no artigo 110-B da Instrução CVM n. 409/04 e sendo, neste sentido, destinado
exclusivamente a investidores qualificados que realizem um investimento inicial de, no mínimo, R$1.000.000,00 (um milhão de reais) – os
chamados investidores "superqualificados";

ii. o Fundo tem por objeto refletir a variação do LOW VOLATILITY PORTFOLIO do GEMS PROGRESSIVE FUND ("Fundo Estrangeiro"), sediado
em Luxemburgo. Sua exposição ao Fundo Estrangeiro é indireta, decorrendo de uma operação de derivativo (um swap) celebrada entre o Fundo
e o BNP Paribas Brasil S.A.;

iii. os Interessados requereram, em 19 e em 22/09/2008, o resgate de suas cotas. Pela sistemática adotada, a conversão/cotização dessas cotas
deveria se dar – como efetivamente se deu – em 29/12/2008. A liquidação financeira (ou seja, o pagamento do valor das cotas), por sua vez,
deveria se dar em 07/01/2009;

iv. em 07/01/2009, porém, o Fundo foi fechado para resgate nos termos do artigo 16 da já referida Instrução CVM n. 409/04, em razão, em
especial, da "iliquidez parcial dos ativos aos quais o Fundo e o Fundo Estrangeiro estão expostos" (esclarecimentos do HSBC, fls. 94). Cumpre
esclarecer que, a essa altura, todos os demais cotistas também já haviam requerido o resgate das cotas;

v. ante essa situação, os Interessados vieram à CVM:

(a) questionar os procedimentos adotados pelo HSBC na qualidade de administrador do Fundo, uma vez que,
conforme seu entendimento, os valores já cotizados deveriam ser pagos, não se sujeitando ao disposto no artigo 16;
e

(b) sustentar que a exceção prevista no inciso V do artigo 15 da Instrução CVM n. 409/04, não se aplica aos casos em
que já se tenha efetuado a conversão de resgates, mas apenas aos resgates programados e não convertidos.

4. Cumpre iniciar por uma ressalva: no presente caso não se estão questionando a estrutura adotada para o Fundo – por intermédio da qual ele mimetiza
a carteira do Fundo Estrangeiro – ou os demais mecanismos (inclusive prudenciais) que o HSBC deveria adotar ou deixar de adotar, na qualidade de
administrador, para melhor atingir os seus fins. O objeto da reclamação formulada é apenas e tão somente a adequação dos procedimentos adotados, no
caso concreto, para o resgate de cotas.

5. Não há, porém, como avaliar tais procedimentos sem ao menos levar em conta a natureza do Fundo e da sua carteira, ou seja, toda a estrutura mais
detalhadamente descrita no memorando da SIN acima referido. É por força de tais especificidades que o regulamento acaba por estabelecer um maior
lapso temporal entre o pedido de resgate e a correspondente cotização – é natural que este lapso seja maior quando há aspectos operacionais ou
questões de liquidez de mercado que, em alguma medida, dificultem o resgate. Ainda que esse alargamento dos prazos seja coerente com aquelas
peculiaridades, uma das suas conseqüências é o aumento de alguns dos riscos a que as partes envolvidas estão expostas. É eloqüente, neste sentido,
que o Fundo se destine apenas àqueles investidores qualificados referidos no artigo 110-B da Instrução CVM n. 409/04.

6. Tal situação, porém, traz uma segunda conseqüência: ao afastar atos que, usualmente, são concentrados em um período muito curto e realizados
quase que em seqüência (a saber: o pedido de resgate, a cotização e a correspondente liquidação financeira), o regulamento do Fundo também evidencia
uma questão que, de um modo geral, é bem pouco explorada: a da natureza da posição jurídica do investidor a cada um daqueles passos.

7. Inicio, porém, pela análise da adequação dos procedimentos adotados pelo HSBC quando do "fechamento" dos resgates. Neste ponto, entendo que o
disposto no artigo 16 deve ser interpretado como abrangendo não apenas (i) a solicitação de novos resgates e (ii) os resgates já solicitados mas ainda
não cotizados, mas também (iii) aqueles que já foram cotizados mas que ainda não foram pagos ao investidor.

8. Não importa, neste passo, se a cotização foi ou não realizada. A norma do artigo 16 visa a tutelar, de forma direta, muito mais a integridade do fundo
(ou seja, a totalidade dos cotistas) do que o investidor que requereu o resgate de suas cotas. Em situações de iliquidez de mercado (ou seja, em
situações em que não apenas se reduz a possibilidade de negociação de ativos, mas também em que os preços tendem a refletir essa situação), o mais
razoável é que o administrador possa suspender tanto a possibilidade de realização de novos resgates, quanto os procedimentos relacionados aos
resgates já pedidos, feita ou não a cotização. Vale lembrar que tal suspensão tem caráter provisório e que o dispositivo regulamentar obriga a adoção de
procedimentos subseqüentes.

9. Outra prova de que a faculdade outorgada pelo artigo 16 ao administrador destina-se, antes de qualquer outra coisa, a proteger a integridade do fundo
reside no fato de se tratar de um verdadeiro poder-dever. Não é por outro motivo que o parágrafo 1o do mencionado artigo estabelece que " O
administrador é responsável pela não utilização dos poderes conferidos no caput deste artigo, caso sua omissão cause prejuízo aos cotistas
remanescentes".

10. A Instrução CVM n. 409/04 traz, porém, outros indícios de que esta seria a interpretação mais adequada, o principal deles residindo no inciso V do
artigo 15 ("salvo na hipótese de que trata o art. 16, será devida ao cotista uma multa de 0,5% (meio por cento) do valor de resgate, a ser paga pelo
administrador do fundo, por dia de atraso no pagamento do resgate de cotas"). Dizer que no caso do artigo 16 não se aplica aquela multa equivale, quase
que necessariamente, a dizer que a suspensão dos resgates se aplica aos valores cotizados e ainda pendentes de liquidação. Afinal, o próprio prazo para
o pagamento se inicia com a cotização. É bem verdade que o inciso V diz que a multa será devida "ao cotista" e que, uma vez efetuada a cotização, não
se poderia mais falar em cotista. Entendo porém que, por motivos óbvios, tal problema simplesmente não foi enfrentado quando da redação do diploma.

11. É uma conseqüência do acima exposto que a multa estabelecida no inciso V do artigo 15 não deverá incidir no presente caso. O administrador agiu
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dentro do que a norma lhe permitia. Isso não significa porém, como adiante se verá, que ele não deverá incorporar aos valores pagos – posto que já
resgatados – as receitas financeiras que lhes correspondam. Antes dessa questão, porém, deve-se passar pela da qualificação dos Interessados a partir
da cotização, que apresenta importantes efeitos do ponto de vista jurídico.

12. Entendo que, uma vez efetuada a cotização, os Interessados não são mais caracterizados como cotistas, mas sim como credores do Fundo. A
Instrução CVM n. 409/04, no inciso I do seu artigo 15, trata da cotização (ali denominada conversão) como a "... apuração do valor da cota para efeito do
pagamento do resgate". Uma vez apurado tal valor, o nome do investidor é retirado do registro de cotistas referido no artigo 11 da Instrução e ele não
mais estará sujeito às oscilações do patrimônio do fundo, ou seja, ele se torna credor por um valor certo – é o que ocorreu no presente caso. Como já
frisado, reconhecer esse fato não implica em reconhecer que o fechamento do fundo para resgates, na forma do artigo 16, não afeta tal investidor.

13. Reconhecer que o antigo cotista se torna credor traz, ainda, outros efeitos. O primeiro deles é que credores não participam da assembléia de cotistas
referida no caput do artigo 16, que decidirá sobre uma série de matérias relevantes. Por este motivo, e de modo a proteger aquele que requereu antes o
resgate de suas cotas, é importante destacar que, quando dos pagamentos, o administrador deve respeitar a ordem de cotização dos resgates e, em
qualquer hipótese, os valores então apurados. Tal solução impõe-se se considerarmos que, no presente momento, todos os demais cotistas requereram o
resgate de suas cotas, mas ela deve valer – ao menos para os Interessados – mesmo se a assembléia de cotistas vier a deliberar por alguma
reestruturação do Fundo. Neste último caso, a decisão final poderá, conforme o caso, afetar apenas os detentores de cotas ainda não convertidas.

14. Neste sentido, antes de liquidar os resgates de qualquer outro cotista, deve-se efetuar o pagamento do valor devido aos Interessados e aos demais
investidores que tiveram a sua cotização realizada na mesma data. Naturalmente, não há como afastar o fato de que o Fundo Estrangeiro apenas
liquidou, neste primeiro momento, o equivalente a 80% do valor dos resgates requisitados – fato que não pode ser imputado ao administrador. Não creio
ser possível, desde já, estabelecer critério razoável para o pagamento da parcela remanescente, ainda que reconheça que também nela se deve procurar
evitar prejuízo aos Interessados em benefício dos demais cotistas, que requereram posteriormente seus resgates.

15. Por fim, e ainda tendo em vista a situação dos Interessados, deve-se destacar um último ponto: como a cotização já foi efetuada e o Fundo dispõe, a
rigor, dos valores a serem pagos, estes deverão ser acrescidos, quando da liquidação, das receitas financeiras correspondentes ao período decorrido
entre 07/01/2009 e a data do pagamento. Como, pelo que fomos informados, os ativos que integram a carteira no Brasil são predominantemente LFTs,
provavelmente se efetuará o cálculo com base na taxa Selic.

16. Dessa forma, e em síntese, entendo que:

(i) o administrador, ao suspender tanto os novos resgates quanto os pagamentos correspondentes aos resgates convertidos, agiu
dentro dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor, não se lhe podendo imputar a prática de ato irregular;

(ii) da mesma maneira não incide, no caso, a multa estabelecida no inciso V do artigo 15 da Instrução CVM n. 409/04; e

(iii) a partir da cotização, os Interessados tornaram-se credores do Fundo, devendo ser tratados como tais. Sem prejuízo – e
considerando que a totalidade dos cotistas pediu o resgate de suas cotas – o administrador deve adotar os critérios e procedimentos
necessários para assegurar a ordem dos pagamentos, como medida de justiça.

17. Tendo em vista as especificidades do caso, realço que nada disso, frise-se, afasta a possibilidade de outras averiguações por essa autarquia, para
tratar dos vários aspectos não analisados ou referidos de forma incidental.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2009.

Otavio Yazbek
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