Memorando nº 20/2015-CV
2
VM/SIN/GIE
E
Rio de Janeiro, 08
8 de junho de
d 2015.

Ao Suuperintendeente.

Assunnto: Pedidoo de Reconssideração da
d SIN/GIE
E acerca do
o entendimeento do artt. 47 da Instrução CVM
M nº
472/008 – Processo CVM nºº RJ-2012-99687.
Respoonsável peloo processo na
n GIE: Edson Takeshhi Nakamuraa

1. Ob
bjeto

Trata-se de pedido de reconnsideração somente
s
da conclusão da SIN/GIE
E acerca doo art. 47 da Instrução CVM
C
nº
472/008, conform
me alterada (“ICVM 472”),
4
na consulta
c
insstaurada soob o Processso CVM nº
n 2012-96687, em
20/8/22012 (“Connsulta”), e appresentada por VOTOR
RANTIM ASSET
A
MA
ANAGEMEN
NT DTVM LTDA., sociedade
limitaada, inscritaa no CNPJ//MF sob o nº 03.384.7738/0001-98, cadastradda sob o Código nº 2190-3, com
m sede à
Avennida das Naçções Unidass, nº 14.171, Torre A, 7º
7 andar, Viila Gertrudees, na cidadee de São Paaulo, Estadoo de São
Pauloo, CEP 04794-000
0
(“Adminisstradora”) para o BB
B
REND
DA CORP
PORATIVA
A FUNDO
O DE
INVE
ESTIMENT
TO IMOBIILIÁRIO – FII (“Funddo”).

A Consulta teve por objeto a interpretação:

(i)do art. 47 da ICVM 4722 em relaçãão a multass administraativas decorrrentes de irregularidaades imposttas pela
municcipalidade em
e ação de fiscalizaçãoo nos imóveeis integranttes do patrim
mônio do Fundo; e
(ii)dee normas e procedimeentos contábbeis do Fundo, quanto
o ao reconnhecimento como custo de aquisição de
despeesas com: (aa) despachaantes para a obtenção de certidõees solicitadaas em proceesso de diliigência legaal; e (b)
rescissões contrattuais de conntrato de loocação de inquilinos
i
anteriores
a
à aquisição do imóvel pelo Fundoo e não
conteemplados noo laudo de avaliação.
a

A Addministradorra requer a revisão
r
apenas do item
m (i) acima, ou seja, do entendimennto desta áreea técnica de
d que o
valor a título de
d multa administrati
a
iva decorreente de descumprimennto legal eem ação de
d fiscalizaação da
municcipalidade no
n imóvel do
d Fundo deeve ser arcaado pela Adm
ministradorra, nos term
mos do §1º do
d art. 47 daa ICVM
472 (“Pedido de Reconsiderração”).

Seguee abaixo o dispositivo
d
d ICVM 472, objeto da
da
d controvérrsia:

“Art. 47. Constittuem encarggos do fundoo:
I – taxxa de adminnistração e,, se previstaa em regulamento, de desempenho
d
o (performannce);
II – taxas,
t
imposstos ou conntribuições federais,
f
esstaduais, mu
unicipais ouu autárquiccas que reca
aiam ou venham a
recairr sobre os bens,
b
direitoos e obrigaçções do funddo;
III – gastos com
m correspoondência e outros exppedientes dee interesse do fundo, inclusive comunicaçõões aos
cotisttas previstass no regulam
mento ou neesta Instruçção;
IV – gastos da distribuiçãão primáriaa de cotas, bem como
o com seu registro paara negocia
ação em mercado
m
organnizado de vaalores mobiiliários;
V – honorários
h
e despesas do
d auditor independen
i
nte encarreg
gado da audditoria das ddemonstraçções financeeiras do
fundoo;
VI – comissões e emolumeentos pagoss sobre as operações do fundo, incluindo ddespesas reelativas à compra,
c
o arrendam
mento dos im
móveis que componham
m seu patrim
mônio;
vendaa, locação ou
VII – honorárioos de advoggados, custaas e despessas correla
atas incorriddas em deffesa dos interesses doo fundo,
judiciial ou extrajjudicialmennte, inclusivve o valor dee condenação que lhe seja
s eventuaalmente imp
posta;
VIII – honorárioos e despesaas relacionaadas às ativiidades prevvistas nos inncisos II, IIII e IV do artt. 31;
IX – gastos
g
deriivados da celebração de
d contratos de seguro
o sobre os ativos
a
do fuundo, bem como
c
a parrcela de
prejuízos não coberta
c
porr apólices de seguro, desde quee não decoorra diretamente de culpa
c
ou dolo
d
do
adminnistrador noo exercício de suas funnções;
X – gastos
g
inerrentes à coonstituição, fusão, inccorporação,, cisão, traansformaçãoo ou liquid
dação do fundo
f
e
realizzação de asssembléia-geeral;
XI – taxa
t
de custtódia de títuulos ou valoores mobiliáários do fundo;
XII – gastos decoorrentes de avaliações que sejam obrigatória
as, nos termos desta Insstrução;

XIII – gastos neccessários à manutençãão, conservaação e repa
aros de imóveis integraantes do patrimônio doo fundo,
desdee que expresssamente prrevistas em regulamentto ou autoriizadas pela assembléiaa-geral; e
XIV – taxas de inngresso e saaída dos funndos de quee o FII seja cotista,
c
se for
f o caso.
§1º Quaisquer
Q
d
despesas
nãoo expressam
mente previsstas nesta Instrução
In
coomo encargoos do fundo
o devem corrrer por
contaa do adminisstrador”.

2. BB
B RENDA CORPORA
C
ATIVA FUN
NDO DE INVESTIM
MENTO IM
MOBILIÁRIIO – FII

O Fundo é um fundo
f
de innvestimento imobiliárioo fechado, inscrito
i
no CNPJ/MF ssob o nº 12
2.681.340/0001-04,
registtrado sob o Código CVM nº 188-0, com
m autorizaçção de funncionamentto concedid
da em 13//6/2011,
adminnistrado e gerido
g
pela Administraadora e, tem
m por objettivo “a reallização de investimenttos imobiliáários de
longoo prazo, porr meio da aquisição
a
e eventual adaptação
a
de
d Ativos Allvo para poosterior locação ao Baanco do
Brasiil (...)”, nos termos do item
i
3.1. dee seu regulaamento.

O Funndo é consttituído tantoo por investtidores quallificados, no
os termos do
d art. 109 da Instrução CVM nº 409/04,
quantto por invesstidores não qualificadoos. E, tem prazo
p
de durração indeteerminado.

3. Maanifestaçãoo da Admin
nistradora

A Addministradorra questionaa acerca da aplicação do
d §1º do arrt. 47 da ICV
VM 472 em
m face de deespesas relaativas às
multaas administrrativas, em 12/4/2012 e em 18/4//2012, decorrentes de aspectos
a
téccnicos (“não manter o imóvel
limpoo e capinaado” e “paasseio púbblico em mau
m
estado
o de conseervação”), resultado da autuaçãão pela
municcipalidade, que em seuu entendimento, o Funddo deve arcaar com tal despesa,
d
porr ser proprieetário do imóóvel.

O Peddido de Recconsideração tem fundaamento no inciso
i
XIII do art. 47 da
d ICVM 4772[1] ao meencionar quee gastos
necesssários à maanutenção, conservação
c
o e reparos de
d imóveis integrantes do patrimôônio de FII, desde que previsto
p
no reggulamento ou
o deliberaddo em assem
mbleia geraal de cotistass, constituem
m despesas do Fundo.

A Addministradorra alega, tam
mbém, que no regulam
mento do Fu
undo está exxpresso que: (i) a existêência de pottenciais
riscoss de multas por continggências ambbientais poddem implicaar responsabbilidades paara o Fundo[2]; e (ii) a política
de invvestimento do Fundo autoriza
a
o reeparo dos im
móveis, in veerbis:

“3.1. Objetivo. O Fundo tem
m por objetiivo a realizaação de investimentos imobiliárioss de longo prazo,
p
por meio
m da
aquissição e evenntual adaptaação de Ativvos Alvo parra posteriorr locação (...)”.

Segunndo a Adm
ministradora,, mesmo coom toda a diligência
d
neecessária à conservaçãão do imóveel recém addquirido
pelo Fundo,
F
em 30/3/2012, ela recebeeu as autuaçções nos diaas 12/4/20112 e 18/4/20012. Desse modo, portanto, a
Admiinistradora entende que as despessas com muultas adminiistrativas deecorrentes dde irregulariidades anteriores e
deviddo à previsãoo no regulam
mento, tais despesas sãão de respon
nsabilidade do Fundo, e não da Ad
dministradoora.

4. Coonsideraçõees da GIE

Primeeiramente, cabe ressaaltar que essa área técnica jáá havia cooncluído quue o pagaamento de multas
adminnistrativas decorrentes
d
i
do Fundo,
F
em ação
a
de fiscalização, ap
plicadas porr órgãos
de irregularridades no imóvel
comppetentes é encargo
e
da Administraadora, confoorme OFÍCIIO/CVM/SIIN/GIE/Nº 2726/2013. Inconform
mada, a
Admiinistradora requereu
r
a revisão
r
de tal
t entendim
mento, em 6//9/2013.

Pois bem,
b
denotaa-se que o §1º
§ do art. 47
4 da ICVM
M 472 claram
mente é um rol taxativoo quanto aos encargos a serem
incorrridos por FII:
F “§1º Quuaisquer deespesas nãoo expressam
mente previistas nesta Instrução como
c
encarrgos do
fundoo devem corrrer por connta do adminnistrador”.

Essa área técnicaa compreende que o Peedido de Reconsideraçãão possa terr sido baseado no exclu
usivo entenddimento
da Addministradoora de que gastos
g
com manutenção
m
o, conservaçção e reparoos dos imóvveis integran
ntes do patrrimônio
do Fuundo previsstos no incisso XIII do art. 47 da ICVM
I
472 abrangem as multas aadministrativ
vas decorreentes de
irreguularidades nos
n imóveis.

No enntanto, com
mo já concluuído por esssa área técnnica, não se confunde multas
m
com
m os gastos previstos
p
noo inciso
XIII do art. 47 da ICVM 472. As multas
m
adminnistrativas são penaliddades aplicaadas por órrgãos comppetentes
d
mentos da legislação. No
N caso, não
o se trata dee gastos com
m manutençção, conservvação e
decorrrentes de descumprim

reparoo no imóvel do Fundo,, mas sim a sua ausênccia, isto é, por
p ato de voontade (açãão ou omissão) do responsável
pela administraçção do imóvel (recebiddo em fidúúcia pela Administrado
A
ora) houve descumprim
mento das normas
municcipais refereente à conseervação e reeparos de im
móveis.

A aleegação de quue o imóvell integrante do patrimônnio do Fund
do, e por serr proprietárrio, o Fundo
o deveria arccar com
os ônnus das mulltas administrativas addvindas de tal status é insustentávvel, uma veez que, a Administrad
A
dora é a
proprrietária fiducciária, nos termos
t
do art. 7º da Leii nº 8.668/9
93, dos benss imóveis addquiridos peelo Fundo.

Aindda, sobre a análise fáática do caaso e sua subsunção
s
ao
a art. 47 da ICVM 472, vale ressaltar o nosso
entenndimento annterior:

“Esteendendo a análise
a
paraa avaliar see seria, ou não,
n
justa tal cobrançaa do Fundoo, ainda asssim entendoo que as
multaas devem seer arcadas pelo
p
adminiistrador, enqquanto contratado peloo Fundo e rresponsávell por todas as suas
atividdades. O cotista
c
nãoo deve serr penalizaddo por um
m descumpprimento dde norma/llei cometiddo pelo
admin
nistrador ou
o por um
m terceiro por este contratado.. Se for o caso, o administrad
dor deve acionar
a
judiciialmente o gestor, connsultor ou empresa
e
esppecializada
a, para que estes o reeembolsem, caso a pennalidade
seja aplicada
a
em
m decorrência de má prrestação doss serviços contratados.
c
.
Caso as multas pudessem constituir encargo
e
doo FII, o resssarcimentoo nas situaçções em qu
ue o adminiistrador
exerçça também a função de
d consultorr/empresa especializad
e
da e seja peenalizado por um desccumprimentto legal
ficariia prejudicaado (...). Occorre que o papel do administrad
dor é o de representarr os cotistass e, nesse caso,
c
os
cotisttas teriam que contraatar um ouutro represeentante parra acionar o adminisstrador em nome de todos”.
(Desttacamos).

Acresscente, tambbém, que a Administraadora tem o dever de agir com diiligência e lealdade paara com o Fundo
F
e
seus cotistas, e pode consttituir infração grave, conforme
c
o art. 59 daa ICVM 4772[3], a vio
olação ao dever de
lealdaade, segunddo o inciso II,
I §1º do arrt. 33 da ICV
VM 472, in verbis:

ministrador deve exerccer suas atiividades co
om boa fé, transparênccia, diligên
ncia e lealddade em
“Art. 33. O adm
relaçãão ao fundoo e aos cotisstas.
§ 1º São
S exemplo
los de violaçção do deveer de lealdadde do admiinistrador, as
a seguintess hipóteses:
(...)

II – omitir-se
o
noo exercício ou proteçãão de direittos do fund
do ou, visanndo à obtennção de van
ntagens, parra si ou
para outrem, deiixou de aprooveitar oportunidades de negócio de interesse do fundo;;”. (Destacaamos).

Assim
m, essa áreaa técnica verifica
v
que a Adminisstradora e seus
s
terceirros contrataados selecio
onaram um imóvel
irreguular para inttegrar o patrrimônio do Fundo. E, tal
t irregularridade se maaterializou eem contingêência (multaas) para
o Funndo, que nãão pode ser por ele arccado, seja porque
p
não há
h previsãoo no art. 47 da ICVM 472, seja porque a
Admiinistradora já estava ciente
c
de tal irregulariddade no im
móvel e sua possível ccontingênciaa, e mesmoo assim,
deciddiu adquirir o imóvel e seu passivoo (que se maaterializou em
e contingêência).

A afirrmação acim
ma decorre da própria informaçãoo prestada pela
p Adminiistradora naa Consulta de
d que em todos os
imóveeis do Funddo é realizaado processso de diligêência legal, ou seja, háá contrataçãão de serviçço para apoontar os
riscoss “legais” na aquisição de bens im
móveis pelo Fundo.
F

Dessee modo, devve ser afasttada qualquuer hipótese de desconh
hecimento de
d tais conttingências ou
o demais passivos
p
pela Administraadora, provaavelmente, expostos no
n relatório
o de diligênncia legal do imóvel do Fundo,, o que
d que foi escolha
e
da Administrad
A
dora adquirrir o imóvell irregular, não
n sendo viável
v
a
corrobora o enteendimento de
d Fundo peelas atividaddes da Adm
ministradora..
“penaalização” doos cotistas do

Nessee sentido, com
c
fundam
mento no arrt. 60 da IC
CVM 472 e no art. 455 da Instruçção CVM nº
n 409/04 (“ICVM
409”)), aplicado aos FIIs poor força do art. 119-A da ICVM 409,
4
essa árrea técnica determina a exclusão do
d item
6.10 do
d regulamento do Funndo, que prevê a respoonsabilidadee do Fundo por continggências amb
bientais quee podem
implicar em indeenizações e multas por prejuízos ao meio amb
biente (calçaamento púbblico, entre outros).
o

Reforrçado pela manifestação da Proccuradoria Federal Espeecializada junto
j
à CV
VM – PFE, essa área técnica
mantéém o entenndimento annterior de que
q as multaas administtrativas por descumprim
mento legaal devem seer pagas
pela Administraadora, nos termos
t
do §1º do art.. 47 da ICVM 472, bem
b
como a exclusão
o do item 6.10
6
do
regulaamento do Fundo, tenddo em vistaa a ratificaçãão do retro entendimennto, com o cconsequente encaminhhamento
do reggulamento alterado
a
do Fundo, registrado em cartório de títulos e documentos.

Assim
m, essa áreaa técnica suugere o inddeferimentoo, nos termo
os de todass as considderações aciima, do Peddido de
Reconnsideração.

5. Maanifestaçãoo da Procurradoria Fed
deral Especcializada ju
unto à CVM
M – PFE

Dadaa a análise jurídica
j
em
mpreendida pela Adminnistradora a fim de desconstruir oos argumen
ntos utilizaddos pela
SIN/G
GIE, e com
m base na coooperação entre
e
as áreeas desta CV
VM, solicittou-se maniifestação accerca do Peddido de
Reconnsideração à PFE.

Por suua vez a PF
FE emitiu o Parecer nº 083/2014/PF
0
FE-CVM/P
PGF/AGU, no
n qual desttacamos:

“Irrettocável é a conclusão alcançadaa pela Gerên
ncia de Acompanham
mento de Fu
undos Estru
uturados, uma
u
vez
que, tendo em vista os elementos específicoos da situa
ação ora em análise, o Fund
do não poode ser
respoonsabilizadoo por despeesas geradaas pela escoolha de um imóvel em
m desatendim
mento às normas
n
mun
nicipais
de coonservação. Isso porquue a Adminnistradora, no caso co
oncreto, é responsável
r
l pela assun
nção de quuaisquer
riscoss que estejaam previstoss em seu Reegulamento ou que com
mponham o regular exeercício das atividades;
a
como é
de suua atribuiçãão a escollha dos imóóveis que compõem
c
o patrimônio do Funddo, a ela são
s imputááveis as
conseequências de
d uma escollha inadequuada
Adem
mais, concoordo com a área técn
nica quantto ao posiccionamentoo de que n
não está a tratar de gastos
necesssários à manutenção,
m
, conservaçção e reparros do imóvvel (...), ou seja, decorrrem diretam
mente da situação
inadeequada de conservação
c
o em que taal imóvel se encontrava
a.
Portaanto, o que se verificaa, no presente feito, é que a Adm
ministradorra do Funddo seleciono
ou imóvel que,
q
em
funçãão do mau estado
e
de coonservação,, gerou desp
spesa relaciionada à im
mposição de multa adm
ministrativa. Assim,
nos teermos do §11º do art. 47 da Instru
ução CVM nº
n 478/08, é o administrador o ressponsável pelo
p custeioo de tais
despeesas não enquadráveiss como encaargos do fun
ndo”. (Desttacamos).

Assim
m, alinhada aos entendiimentos da SIN/GIE, a PFE conclluiu que nãoo é possívell o enquadramento de despesa
d
decorrrente de multa
m
impossta por má conservaçãão de imóvel como enncargo de F
FII, a ser suportado
s
p seus
por
cotisttas.

6. Coonclusão

Do exxposto acim
ma, essa áreaa técnica rattifica seu enntendimento
o de que:

1.. as multaas administrrativas por descumpriimento legaal, impostaas por órgããos competeentes em ação
a
de
fiscalizaçção, devem ser arcadas pela Adminnistradora, nos
n termos do §1º do aart. 47 da IC
CVM 472; e
2.. a fim de refletir o enntendimento (i) acima, o item 6.1
10 do regulaamento do Fundo devee ser excluíído, nos
termos doo art. 60 da ICVM 472 e no art. 455 da ICVM 409.

Finalm
mente, renoovamos nosssos votos da
d mais eleevada e estiima consideeração, coloocando-nos à disposição para
relataar a matéria,, caso o Collegiado enteenda convenniente.

A
Atenciosame
ente,
Assinadoo eletronica
amente por
Brunoo Barbosa de
d Luna
G
Gerente
de Acompanha
A
amento de Fundos
F
Estruuturados - G
GIE

Ao SGE,, de acordo com a análise e propossta da GIE.

Assinadoo eletronica
amente por
Franciscco José Basstos Santos
Supeerintendentee de Relaçõões com Inveestidores Innstitucionaiss - SIN

[1] “A
Art. 47. Connstituem enccargos do fundo:
fu
(...)
XIII – gastos neccessários à manutençãão, conservaação e repa
aros de imóveis integraantes do patrimônio doo fundo,
desdee que expresssamente prrevistas em regulamentto ou autoriizadas pela assembléiaa-geral;”.
[2] “66.10. Risco das continggências ambbientais. Poor se tratar de
d investimeento em imóóveis, eventtuais continggências
ambieentais podeem implicar em responssabilidades pecuniária
as (indenizaações e multtas por prejjuízos causaados ao
meio ambiente) para
p
o Funddo”.
[3] “A
Art. 59. Constitui infraação grave para os effeitos do dissposto no § 3º, do art.. 11 da Leii nº 6.385, de
d 7 de
dezem
mbro de 19776, a violaçãão dos arts.. 10; 19, § 3º;
3 23; 24; 29;
2 32 a 35;; 37, § 1º; e 41”.

Docuumento assinnado eletroniccamente por Bruno Barb
bosa de Lun
na, Gerente, em 08/06/20015, às 17:04
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