
 

Para: SGE 
De: GIE/SIN 
 
Assunto: Recurso contra a decisão da SIN sobre a participação do FII BTG Pactual Corporate Office 

na OPA da BR Properties S.A. 
Responsável na GIE pelo processo
 
ANEXO I – Resumo da Operação
ANEXO II – Estrutura detalhada da operação preparada pela Administradora
 
Senhor Superintendente, 

 
1. Trata-se de recurso apresentado pel
(“Administradora”) acerca da decisão desta Superintendência contida no Ofício nº 
616/2015/CVM/SIN/GIE (“Ofício”) 
Pactual Corporate Office Fund (“BC
(“FII Prime”), fundo exclusivo do BC Fund
aquisição de ações (“OPA”) da BR Properties S.A. (“BR Properties”
 
2. O envio do Ofício foi, também, 
Fund, Srs. Henrique de Melo Campos e Ricardo Orihuela, os quais questionaram a não realização de 
Assembleia de Cotistas deste fundo para deliberar sobre a participação na OPA.

 
3. A exigência do Ofício decorre do entendimento desta SIN de que a OPA e seus 
desdobramentos, que inclui a cisão 
relacionadas a própria Administradora
conflito de interesse, o que é vedado pelo art. 12, inc. VII, da Lei nº 8.668/93
Instrução CVM nº 472/08 mediante aprovação em Assembleia de 

 
Lei 8.668/93: 

“Art. 12. É vedado à instituição administradora, no exercício específico de suas funções e utilizando

recursos do Fundo de Investimento Imobiliário:

... 

VII - realizar operações do fundo quando caracterizada situação de conflito 

instituição administradora, ou entre o fundo e o empreendedor.”

 

Instrução CVM nº 472/08

MEMO Nº 48
 

Recurso contra a decisão da SIN sobre a participação do FII BTG Pactual Corporate Office 
Properties S.A. – Processo CVM nº SP-2015-118 

pelo processo: Bruno Gomes 

Resumo da Operação 
Estrutura detalhada da operação preparada pela Administradora 

se de recurso apresentado pela BTG Pactual Serviços Financeiro S.A. DTVM 
(“Administradora”) acerca da decisão desta Superintendência contida no Ofício nº 

(“Ofício”) que determinou a realização de assembleia de cotistas do FII BTG 
Pactual Corporate Office Fund (“BC Fund”) para deliberar sobre a participação do FII Prime Portfolio

, fundo exclusivo do BC Fund na data do Ofício, na oferta pública 
da BR Properties S.A. (“BR Properties” ou “Companhia”

ício foi, também, motivado por reclamações recebidas de dois cotistas
Melo Campos e Ricardo Orihuela, os quais questionaram a não realização de 

Assembleia de Cotistas deste fundo para deliberar sobre a participação na OPA.

A exigência do Ofício decorre do entendimento desta SIN de que a OPA e seus 
desdobramentos, que inclui a cisão do Ofertante com transferência de ativos d

própria Administradora, conforme relatado em detalhes a seguir, traz situações de 
o que é vedado pelo art. 12, inc. VII, da Lei nº 8.668/93 

472/08 mediante aprovação em Assembleia de Cotistas com quórum qualific

“Art. 12. É vedado à instituição administradora, no exercício específico de suas funções e utilizando

recursos do Fundo de Investimento Imobiliário: 

realizar operações do fundo quando caracterizada situação de conflito 

instituição administradora, ou entre o fundo e o empreendedor.” 

Instrução CVM nº 472/08: 
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8/2015-CVM/SIN/GIE 
Data: 23/6/2015 

Recurso contra a decisão da SIN sobre a participação do FII BTG Pactual Corporate Office 

 

Serviços Financeiro S.A. DTVM 
(“Administradora”) acerca da decisão desta Superintendência contida no Ofício nº 

que determinou a realização de assembleia de cotistas do FII BTG 
Fund”) para deliberar sobre a participação do FII Prime Portfolio 

, na oferta pública voluntária para a 
ou “Companhia”). 

motivado por reclamações recebidas de dois cotistas do BC 
Melo Campos e Ricardo Orihuela, os quais questionaram a não realização de 

Assembleia de Cotistas deste fundo para deliberar sobre a participação na OPA. 

A exigência do Ofício decorre do entendimento desta SIN de que a OPA e seus 
da Companhia para partes 

conforme relatado em detalhes a seguir, traz situações de 
 e facultado pelo art. 34 da 

Cotistas com quórum qualificado: 

“Art. 12. É vedado à instituição administradora, no exercício específico de suas funções e utilizando-se dos 

realizar operações do fundo quando caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e a 



 

“Art. 34. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o fundo e o administrador dependem de 

aprovação prévia, específica e in

 
I) OPA DA BR PROPERTIES 
 
4. Em 26 de fevereiro de 2015 a BR Properties publicou fato relevante sobre a intenção d
Fundo de Investimento em Participações Bridge (“FIP Bridge”
Companhia. 
 
5. O FIP Bridge é um fundo pré
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 
pertencentes ao “Grupo BTG”). 

 
6. Para ingressar na OPA o FIP Bridge 
Bridge II, na proporção de 50% para cada investidor. 
BC Fund e o FIC-FIP Bridge II, pré
também, da Brookfield (30%), terceira parte envolvida
estão descritos nos quadros constantes do ANEXO I
documento que foi encaminhado pelo BTG como parte das exigências para

 
7. Uma das condições para a realização da OPA é a de que FII Prime oferte publicamente as 
suas cotas por meio de esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476 (“Oferta 476”). 
oferta o BC Fund participaria da Oferta 47
participação final no FII Prime reduzida para
pela Administradora em reuniões e conversas mantidas com esta Superintendência.

 
8. A intenção publicada no fato
ações da BR Properties. Imediatamente após a conclusão da OPA, o 
de determinados ativos e passivos 
manutenção da Companhia, sem esses ativos

 
9. As etapas dessa segregação estão 
consistem, resumidamente, na celebração 
FIP Bridge e a Companhia controlada, 
II, o qual passará a deter os ativos e passivos imobili
será 100% do FIC-FIP Bridge II e, no momento seguinte
dos ativos e passivos imobiliários adquiridos 
sua proporção de 70% das cotas. 

 

“Art. 34. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o fundo e o administrador dependem de 

aprovação prévia, específica e informada da assembléia geral de cotistas.” 

Em 26 de fevereiro de 2015 a BR Properties publicou fato relevante sobre a intenção d
Fundo de Investimento em Participações Bridge (“FIP Bridge” ou “Ofertante”

O FIP Bridge é um fundo pré-operacional administrado e gerido, respectivamente, pela 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e pela BTG Pactual Asset Management S.A. 

Para ingressar na OPA o FIP Bridge deverá receber aportes do FII Prime e do FIC
para cada investidor. O FII Prime é atualmente 

FIP Bridge II, pré-operacional, receberá aportes de empresa do Grupo BTG (70%) e, 
terceira parte envolvida. Detalhes sobre a estrutura e as etapas da OPA 

nstantes do ANEXO I, conforme preparado pela GIE,
documento que foi encaminhado pelo BTG como parte das exigências para análise do presente caso.

Uma das condições para a realização da OPA é a de que FII Prime oferte publicamente as 
suas cotas por meio de esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476 (“Oferta 476”). 

da Oferta 476 com um montante ainda incerto
reduzida para um percentual entre 40% e 50%, conform

pela Administradora em reuniões e conversas mantidas com esta Superintendência.

A intenção publicada no fato relevante é a aquisição, pelo Ofertante
Imediatamente após a conclusão da OPA, o Grupo BTG propõe 
e passivos imobiliários da Companhia para o BTG

sem esses ativos/passivos, com o FII Prime. 

As etapas dessa segregação estão também descritas em detalhes 
stem, resumidamente, na celebração de contratos de compra e venda dos ativos

e a Companhia controlada, com posterior cisão do FIP Bridge para a
a deter os ativos e passivos imobiliários adquiridos da Companhia.
FIP Bridge II e, no momento seguinte, ambos fundos serão

dos ativos e passivos imobiliários adquiridos para os cotistas do FIC-FIP Bridge II, entre eles o BTG na 
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“Art. 34. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o fundo e o administrador dependem de 

Em 26 de fevereiro de 2015 a BR Properties publicou fato relevante sobre a intenção de o 
ou “Ofertante”) realizar uma OPA da 

administrado e gerido, respectivamente, pela 
e pela BTG Pactual Asset Management S.A. (empresas 

do FII Prime e do FIC-FIP 
O FII Prime é atualmente um fundo exclusivo do 

operacional, receberá aportes de empresa do Grupo BTG (70%) e, 
Detalhes sobre a estrutura e as etapas da OPA 

, conforme preparado pela GIE, e no ANEXO II, 
análise do presente caso. 

Uma das condições para a realização da OPA é a de que FII Prime oferte publicamente as 
suas cotas por meio de esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476 (“Oferta 476”). Dessa 

com um montante ainda incerto, porém teria a sua 
40% e 50%, conforme informado 

pela Administradora em reuniões e conversas mantidas com esta Superintendência. 

Ofertante, de 85% a 100% das 
BTG propõe a segregação 

BTG e para a Brookfield e a 

em detalhes nos ANEXOS I e II e 
e contratos de compra e venda dos ativos/passivos entre o 

para a criação do FIP Bridge 
ários adquiridos da Companhia. O FIP Bridge II 

ão liquidados com a entrega 
IP Bridge II, entre eles o BTG na 



 

10. Assim, ao final do processo, o BTG possui a intenção de 
ativos e passivos imobiliários da Companhia, a qual será controlada pelo FII Prime.

 
II) RECLAMAÇÕES DOS COTISTAS DO 

 
11. Os cotistas reclamantes 
ponderações acerca da OPA: 
 

a. O Sr. Henrique de Melo Campos questiona o fato de o FII Prime ser destinado à 
investidores qualificados o que o permite emitir diferentes classes de cotas com regras 
distintas de rentabilidade e amortização. Acrescenta ainda o Sr. Henrique que a 
totalidade das cotas do FII Prime pertence ao BC Fund, fundo destinado à investidores 
em geral, e que, como cotista do BC Fund não está confortável com a utilização do FII 
Prime pela Administradora para negócios em nome do BC Fund que podem não ser 
adequados ao públ
 
Segundo o Sr. Henrique, a OPA, caso se concretize, levará o BC Fund a ter mais da 
metade do seu patrimônio ligado a um fundo destinado à investidores qualificados, o que 
poderia ser condição para alteração de público alvo do BC Fund ou,
realização de uma Assembleia do BC Fund para que os cotistas sejam consultados 
previamente a realização da OPA.
 

b. O Sr. Ricardo Orihuela questiona a transferência de direitos e obrigações entre empresas 
do mesmo grupo econômico com informações e 
envolvidos, caracterizando conflito de interesses.
 
Argumenta o Sr. Ricardo que apenas o fato do BC Fund estar absorvendo, por meio do 
FII Prime, uma companhia extremamente alavancada, com problemas de caixa até para 
pagar seus dividendos, já seria motivo para ferir gravemente a reputação e os objetivos 
originais que fomentaram a indústria de FII atualmente. O Sr. Ricardo ressalta que o BC 
Fund poderá ficar exposto, indiretamente, ao alto endividamento, o que pode impact
renda futura dos cotistas.

 
Pondera o Sr. Ricardo que é fato que a operação foi preparada para que todos possam 
ganhar e que existem argumentos contundentes, como a aquisição da carteira de imóveis 
“hipoteticamente” pela metade do preço. Entretan
prática, tal ganho só se realizará sem riscos para o Grupo BTG e Brookfield e, já para o 
FII Prime, restarão todas as dúvidas e incertezas para os anos seguintes.

 

nal do processo, o BTG possui a intenção de perman
ativos e passivos imobiliários da Companhia, a qual será controlada pelo FII Prime.

TAS DO BC FUND 

Os cotistas reclamantes do BC Fund mencionados anteriormente apresentaram as seguintes 

O Sr. Henrique de Melo Campos questiona o fato de o FII Prime ser destinado à 
investidores qualificados o que o permite emitir diferentes classes de cotas com regras 
distintas de rentabilidade e amortização. Acrescenta ainda o Sr. Henrique que a 

das cotas do FII Prime pertence ao BC Fund, fundo destinado à investidores 
em geral, e que, como cotista do BC Fund não está confortável com a utilização do FII 
Prime pela Administradora para negócios em nome do BC Fund que podem não ser 
adequados ao público alvo do mesmo. 

Segundo o Sr. Henrique, a OPA, caso se concretize, levará o BC Fund a ter mais da 
metade do seu patrimônio ligado a um fundo destinado à investidores qualificados, o que 
poderia ser condição para alteração de público alvo do BC Fund ou,
realização de uma Assembleia do BC Fund para que os cotistas sejam consultados 
previamente a realização da OPA. 

O Sr. Ricardo Orihuela questiona a transferência de direitos e obrigações entre empresas 
do mesmo grupo econômico com informações e riscos de forma assimétrica entre os 
envolvidos, caracterizando conflito de interesses. 

Argumenta o Sr. Ricardo que apenas o fato do BC Fund estar absorvendo, por meio do 
FII Prime, uma companhia extremamente alavancada, com problemas de caixa até para 

gar seus dividendos, já seria motivo para ferir gravemente a reputação e os objetivos 
originais que fomentaram a indústria de FII atualmente. O Sr. Ricardo ressalta que o BC 
Fund poderá ficar exposto, indiretamente, ao alto endividamento, o que pode impact
renda futura dos cotistas. 

Pondera o Sr. Ricardo que é fato que a operação foi preparada para que todos possam 
ganhar e que existem argumentos contundentes, como a aquisição da carteira de imóveis 
“hipoteticamente” pela metade do preço. Entretanto, o Sr. Ricardo argumenta que, na 
prática, tal ganho só se realizará sem riscos para o Grupo BTG e Brookfield e, já para o 
FII Prime, restarão todas as dúvidas e incertezas para os anos seguintes.
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permanecer com determinados 
ativos e passivos imobiliários da Companhia, a qual será controlada pelo FII Prime. 

mencionados anteriormente apresentaram as seguintes 

O Sr. Henrique de Melo Campos questiona o fato de o FII Prime ser destinado à 
investidores qualificados o que o permite emitir diferentes classes de cotas com regras 
distintas de rentabilidade e amortização. Acrescenta ainda o Sr. Henrique que a 

das cotas do FII Prime pertence ao BC Fund, fundo destinado à investidores 
em geral, e que, como cotista do BC Fund não está confortável com a utilização do FII 
Prime pela Administradora para negócios em nome do BC Fund que podem não ser 

Segundo o Sr. Henrique, a OPA, caso se concretize, levará o BC Fund a ter mais da 
metade do seu patrimônio ligado a um fundo destinado à investidores qualificados, o que 
poderia ser condição para alteração de público alvo do BC Fund ou, ao menos, 
realização de uma Assembleia do BC Fund para que os cotistas sejam consultados 

O Sr. Ricardo Orihuela questiona a transferência de direitos e obrigações entre empresas 
riscos de forma assimétrica entre os 

Argumenta o Sr. Ricardo que apenas o fato do BC Fund estar absorvendo, por meio do 
FII Prime, uma companhia extremamente alavancada, com problemas de caixa até para 

gar seus dividendos, já seria motivo para ferir gravemente a reputação e os objetivos 
originais que fomentaram a indústria de FII atualmente. O Sr. Ricardo ressalta que o BC 
Fund poderá ficar exposto, indiretamente, ao alto endividamento, o que pode impactar a 

Pondera o Sr. Ricardo que é fato que a operação foi preparada para que todos possam 
ganhar e que existem argumentos contundentes, como a aquisição da carteira de imóveis 

Sr. Ricardo argumenta que, na 
prática, tal ganho só se realizará sem riscos para o Grupo BTG e Brookfield e, já para o 
FII Prime, restarão todas as dúvidas e incertezas para os anos seguintes. 



 

Por fim, o Sr. Ricardo argumenta que se trata de uma evidente
interesses em que o BTG “
seus 17 mil quotistas, pessoas físicas, que apostaram muitas vezes sua aposentadoria, 
entram no risco, sendo que para realizarem o bom negócio ain
águas muito turbulentas, tendo apenas como guia um plano de negócios que apenas o 
Banco BTG Pactual conhece as premissas

 
III) OFÍCIO Nº 616/2015/CVM/SIN/GIE
 
12. Considerando a operação relatada no Item I 
identificou a existência de potenciais conflitos de interesse na aquisição das ações da BR Properties 
pelo FIP Bridge, e indiretamente pelo FII Prime e BC Fund, bem como na reorganização societária 
proposta após a OPA, como detalhado
 
13. O Grupo BTG possui participação societária relevante na Companhia, incluindo a indicação 
de três membros no conselho de administração, dentre eles o presidente. Assim, entendemos 
potencial situação de conflito, pois, por um lado, o Grupo BTG atuará pel
comprador e, por outro, o Grupo BTG atuará como vendedor das ações da BR Properties. Entendemos, 
também, que tal potencial conflito de interesses existirá ao final do processo de aquisição das ações da 
Companhia, uma vez que, com a reorg
ativos e passivos imobiliários da Companhia 
Companhia, sem esses ativos/passivos
imobiliários da Companhia serão conduzidas de um lado pelo Grupo BTG e Brookfield enquanto 
detentores de 50% das ações da BR Properties e, de outro lado, pelo Grupo BTG enquanto gestor e 
administrador do FII Prime. 
 
14. Uma vez que o FII Prime é um veículo de investimentos 
pelo BC Fund, a sua Administrador
autonomia para aprovar a nova Oferta 476, voltada exclusivamente a investidores qualifica
Posteriormente à realização da Oferta 476, 
dos cotistas do FII Prime para deliberar, por meio de quórum qualificado conforme art. 20, p.u., da 
Instrução CVM nº 472/08, sobre a 
líquido do Ofertante, com vistas à 
dentre eles o Grupo BTG. Afirma ainda a 
representante do BC Fund ou de outros fundos administrados pelo Grupo BTG que venham a aderir a 
Oferta 476, mesmo que tal voto seja possível se atendido o disposto no art. 24, p.u., inc. II, da Instrução 
CVM nº 472/08. 

 
Instrução CVM nº 472/08:

Por fim, o Sr. Ricardo argumenta que se trata de uma evidente
interesses em que o BTG “sai do risco, com imóveis a metade do preço, e o fundo, com 
seus 17 mil quotistas, pessoas físicas, que apostaram muitas vezes sua aposentadoria, 
entram no risco, sendo que para realizarem o bom negócio ain
águas muito turbulentas, tendo apenas como guia um plano de negócios que apenas o 
Banco BTG Pactual conhece as premissas”. 

616/2015/CVM/SIN/GIE 

Considerando a operação relatada no Item I acima e nos ANEXOS
identificou a existência de potenciais conflitos de interesse na aquisição das ações da BR Properties 
pelo FIP Bridge, e indiretamente pelo FII Prime e BC Fund, bem como na reorganização societária 

detalhado abaixo. 

Grupo BTG possui participação societária relevante na Companhia, incluindo a indicação 
de três membros no conselho de administração, dentre eles o presidente. Assim, entendemos 
potencial situação de conflito, pois, por um lado, o Grupo BTG atuará pel
comprador e, por outro, o Grupo BTG atuará como vendedor das ações da BR Properties. Entendemos, 
também, que tal potencial conflito de interesses existirá ao final do processo de aquisição das ações da 

, com a reorganização societária proposta haverá a aquisição de determinados 
ativos e passivos imobiliários da Companhia pelo Grupo BTG com a permanência das ações da 

sem esses ativos/passivos, com o FII Prime. A escolha e segregação 
serão conduzidas de um lado pelo Grupo BTG e Brookfield enquanto 

detentores de 50% das ações da BR Properties e, de outro lado, pelo Grupo BTG enquanto gestor e 

Prime é um veículo de investimentos atualmente 
dministradora possui, nos termos do art. 24 da Instrução CVM nº 472/08, total 

autonomia para aprovar a nova Oferta 476, voltada exclusivamente a investidores qualifica
Posteriormente à realização da Oferta 476, a Administradora afirmou que convocará
dos cotistas do FII Prime para deliberar, por meio de quórum qualificado conforme art. 20, p.u., da 
Instrução CVM nº 472/08, sobre a participação deste fundo na OPA e posterior 

, com vistas à aprovação da parcela que será cindida para outros investidores, 
Afirma ainda a Administradora que não votará nessa Assembleia enquanto 

BC Fund ou de outros fundos administrados pelo Grupo BTG que venham a aderir a 
que tal voto seja possível se atendido o disposto no art. 24, p.u., inc. II, da Instrução 

Instrução CVM nº 472/08: 
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Por fim, o Sr. Ricardo argumenta que se trata de uma evidente situação de conflito de 
sai do risco, com imóveis a metade do preço, e o fundo, com 

seus 17 mil quotistas, pessoas físicas, que apostaram muitas vezes sua aposentadoria, 
entram no risco, sendo que para realizarem o bom negócio ainda terão que navegar por 
águas muito turbulentas, tendo apenas como guia um plano de negócios que apenas o 

e nos ANEXOS, esta área técnica 
identificou a existência de potenciais conflitos de interesse na aquisição das ações da BR Properties 
pelo FIP Bridge, e indiretamente pelo FII Prime e BC Fund, bem como na reorganização societária 

Grupo BTG possui participação societária relevante na Companhia, incluindo a indicação 
de três membros no conselho de administração, dentre eles o presidente. Assim, entendemos haver 
potencial situação de conflito, pois, por um lado, o Grupo BTG atuará pelos fundos enquanto 
comprador e, por outro, o Grupo BTG atuará como vendedor das ações da BR Properties. Entendemos, 
também, que tal potencial conflito de interesses existirá ao final do processo de aquisição das ações da 

a aquisição de determinados 
com a permanência das ações da 

escolha e segregação dos ativos e passivos 
serão conduzidas de um lado pelo Grupo BTG e Brookfield enquanto 

detentores de 50% das ações da BR Properties e, de outro lado, pelo Grupo BTG enquanto gestor e 

atualmente integralmente detido 
possui, nos termos do art. 24 da Instrução CVM nº 472/08, total 

autonomia para aprovar a nova Oferta 476, voltada exclusivamente a investidores qualificados. 
a Administradora afirmou que convocará Assembleia Geral 

dos cotistas do FII Prime para deliberar, por meio de quórum qualificado conforme art. 20, p.u., da 
fundo na OPA e posterior cisão do patrimônio 

da parcela que será cindida para outros investidores, 
não votará nessa Assembleia enquanto 

BC Fund ou de outros fundos administrados pelo Grupo BTG que venham a aderir a 
que tal voto seja possível se atendido o disposto no art. 24, p.u., inc. II, da Instrução 



 

“Art. 24. Não podem votar nas assembl

I – seu administrador ou seu gestor;

II – os sócios, diretores e funcionários do administrador ou do gestor;

III – empresas ligadas ao administrador ou ao gestor, seus sócios, diretores e funcionários; e

IV – os prestadores de serviços do fundo, seus sócios, diretores e funcionários.

Parágrafo único. Não se aplica a vedação prevista neste artigo quando:

I - os únicos cotistas do fundo forem as pessoas mencionadas nos incisos I a IV; ou

II – houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria

assembléia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembléia em que se dará a

permissão de voto.” 

 
15. Entretanto, os cotistas do BC Fund, fundo destinado a investidor
participarão das decisões acerca do processo de OPA, o qual resultará no investimento indireto do BC 
Fund em ações da BR Properties. 
imobiliários atualmente existentes na Com
administrador e gestor por meio de escolha exclusiva do próprio Grupo BTG e de terceiro, 
tal escolha será referendada apenas pela assembleia dos investidores qualificados do FII Prime.
 
16. Ressaltamos que a Lei nº 8.668/93 em seu art. 12
do fundo quando caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e o administrador, sendo 
que a Instrução CVM nº 472/08, em seu art. 20, p.u., e art. 34,
das questões envolvendo conflito de interesses para a Assembleia Geral de Cotistas, por meio da 
aprovação de cotistas que representem metade, no mínimo, das cotas emitidas.
 
17. Ocorre que a operação pretendida pelo Grupo BTG envolve aprovações por meio de 
investidores qualificados do FII Prime, que afetarão os investimentos de cerca de 17 mil cotistas do BC 
Fund. Entendemos ainda que os novos cotistas que ingressarão no FII Prime
posse de todas as informações relevantes sobre a operação para fazer a correta precificação e avaliação 
de riscos do seu investimento, “pré
aderirem à Oferta 476, uma vez que não faria sentido tais cotistas capitalizarem o FII Prime e, 
posteriormente, não aprovarem toda a operação em tela por meio de Assembleia Geral. A análise 
desses novos investidores qualificados e a aprovação, ainda que não formal, se dará, na prátic
momento da realização da Oferta 476.
 
18. Tendo em vista a argumentação exposta acima, 
pelos cotistas do BC Fund sobre a participação indireta deste fundo na OPA e 
Ofertante. Nesse sentido, emitimos o Ofício n
exigência para que seja realizada Assembleia Geral de Cotistas do BC Fund para deliberar acerca da 

Não podem votar nas assembleias gerais do fundo: 

seu administrador ou seu gestor; 

os sócios, diretores e funcionários do administrador ou do gestor; 

empresas ligadas ao administrador ou ao gestor, seus sócios, diretores e funcionários; e

os prestadores de serviços do fundo, seus sócios, diretores e funcionários. 

Parágrafo único. Não se aplica a vedação prevista neste artigo quando: 

os únicos cotistas do fundo forem as pessoas mencionadas nos incisos I a IV; ou

ia expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria

assembléia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembléia em que se dará a

s cotistas do BC Fund, fundo destinado a investidor
participarão das decisões acerca do processo de OPA, o qual resultará no investimento indireto do BC 
Fund em ações da BR Properties. Esse investimento não contará com determinados ativos e passivos 

atualmente existentes na Companhia, os quais serão adquiridos por
administrador e gestor por meio de escolha exclusiva do próprio Grupo BTG e de terceiro, 

será referendada apenas pela assembleia dos investidores qualificados do FII Prime.

Lei nº 8.668/93 em seu art. 12, inc. VII, veda a realização de operações 
do fundo quando caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e o administrador, sendo 
que a Instrução CVM nº 472/08, em seu art. 20, p.u., e art. 34, facultou a decisão sobre 

questões envolvendo conflito de interesses para a Assembleia Geral de Cotistas, por meio da 
aprovação de cotistas que representem metade, no mínimo, das cotas emitidas.

Ocorre que a operação pretendida pelo Grupo BTG envolve aprovações por meio de 
investidores qualificados do FII Prime, que afetarão os investimentos de cerca de 17 mil cotistas do BC 
Fund. Entendemos ainda que os novos cotistas que ingressarão no FII Prime
posse de todas as informações relevantes sobre a operação para fazer a correta precificação e avaliação 
de riscos do seu investimento, “pré-aprovando” a OPA e seus desdobramentos, incluindo a cisão, ao 

ez que não faria sentido tais cotistas capitalizarem o FII Prime e, 
posteriormente, não aprovarem toda a operação em tela por meio de Assembleia Geral. A análise 
desses novos investidores qualificados e a aprovação, ainda que não formal, se dará, na prátic
momento da realização da Oferta 476. 

Tendo em vista a argumentação exposta acima, entendemos como necessária a apreciação 
pelos cotistas do BC Fund sobre a participação indireta deste fundo na OPA e 

timos o Ofício nº 616/2015/CVM/SIN/GIE
realizada Assembleia Geral de Cotistas do BC Fund para deliberar acerca da 
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empresas ligadas ao administrador ou ao gestor, seus sócios, diretores e funcionários; e 

 

os únicos cotistas do fundo forem as pessoas mencionadas nos incisos I a IV; ou 

ia expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria 

assembléia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembléia em que se dará a 

s cotistas do BC Fund, fundo destinado a investidores em geral, não 
participarão das decisões acerca do processo de OPA, o qual resultará no investimento indireto do BC 

investimento não contará com determinados ativos e passivos 
adquiridos por parte relacionada ao 

administrador e gestor por meio de escolha exclusiva do próprio Grupo BTG e de terceiro, sendo que 
será referendada apenas pela assembleia dos investidores qualificados do FII Prime. 

veda a realização de operações 
do fundo quando caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e o administrador, sendo 

facultou a decisão sobre a materialidade 
questões envolvendo conflito de interesses para a Assembleia Geral de Cotistas, por meio da 

aprovação de cotistas que representem metade, no mínimo, das cotas emitidas. 

Ocorre que a operação pretendida pelo Grupo BTG envolve aprovações por meio de 
investidores qualificados do FII Prime, que afetarão os investimentos de cerca de 17 mil cotistas do BC 
Fund. Entendemos ainda que os novos cotistas que ingressarão no FII Prime já estarão, inclusive de 
posse de todas as informações relevantes sobre a operação para fazer a correta precificação e avaliação 

aprovando” a OPA e seus desdobramentos, incluindo a cisão, ao 
ez que não faria sentido tais cotistas capitalizarem o FII Prime e, 

posteriormente, não aprovarem toda a operação em tela por meio de Assembleia Geral. A análise 
desses novos investidores qualificados e a aprovação, ainda que não formal, se dará, na prática, no 

entendemos como necessária a apreciação 
pelos cotistas do BC Fund sobre a participação indireta deste fundo na OPA e consequente cisão do 

º 616/2015/CVM/SIN/GIE, de 14/4/2015, com a 
realizada Assembleia Geral de Cotistas do BC Fund para deliberar acerca da 



 

participação do fundo na operação previamente
Determinamos também que, nessa assembleia e nos termos do disposto no art. 19, § 3º, da Instrução 
CVM nº 472/08, sejam disponibilizados aos cotistas do BC Fund todos os detalhes da operação em tela, 
incluindo os critérios que deverão
imobiliários da Companhia e posterior cisão do 

 
19. Manifestamos ainda, no referido Ofício, que 
constituirá o fórum mais adequado para a aná
interesses entre o administrador, gestor e empresas do Grupo BTG, principalmente no tocante aos 
ativos e passivos a serem alienados para o Ofertante, e posteriormente 
Grupo BTG, e os que permanecerão na Companhia.

 
20. No Ofício condicionamos a realização da Oferta 476 pelo 
pelos cotistas do BC Fund, por meio de quórum qualificado
entendimento de que caso os cotistas do B
Prime não poderá realizar a Oferta 476 devendo o administrador/gestor constituir um fundo específico 
para esta finalidade, já que o FII Prime é um veículo de investimento exclusivo do BC Fund.

 
21. No Ofício resumimos
 

(a) Haverá uma 
aderirem à Oferta 476, ainda que realizada uma assembleia do FII Prime 
posteriormente à oferta. Entendemos que tais investidores, ao contrário dos cotistas 
do BC Fund, já ingressar
relevantes sobre a operação para fazer a correta precificação e avaliação de riscos do 
seu investimento.

 
(b) O Grupo BTG atuará como vendedor direto das ações da Companhia e como 

comprador dessas ações enquanto administrador e gestor dos
além de atuar diretamente na escolha dos ativos e passivos que serão cindidos para o 
Grupo BTG e os que perman

 
(c) O FII Prime, que tem o BC Fund como seu único cotista, iniciará um processo de 

captação para 
de seus ativos
investidores do seu cotista ex

 
(d) O FII Prime representa aproximadamente 40% do patrimônio líquido do BC Fund

atualmente. 

participação do fundo na operação previamente, inclusive, à oferta restrita 
essa assembleia e nos termos do disposto no art. 19, § 3º, da Instrução 

disponibilizados aos cotistas do BC Fund todos os detalhes da operação em tela, 
incluindo os critérios que deverão nortear a precificação da compra e venda de ativos e passivos 
imobiliários da Companhia e posterior cisão do FIP Bridge. 

Manifestamos ainda, no referido Ofício, que a avaliação prévia pelos cotistas do BC Fund 
constituirá o fórum mais adequado para a análise sobre a materialização ou não de conflito de 
interesses entre o administrador, gestor e empresas do Grupo BTG, principalmente no tocante aos 

alienados para o Ofertante, e posteriormente cindidos para empresas do 
permanecerão na Companhia. 

No Ofício condicionamos a realização da Oferta 476 pelo FII Prime 
os cotistas do BC Fund, por meio de quórum qualificado. Destacamos também, no Ofício,

aso os cotistas do BC Fund deliberem pela não participação do fundo
Prime não poderá realizar a Oferta 476 devendo o administrador/gestor constituir um fundo específico 
para esta finalidade, já que o FII Prime é um veículo de investimento exclusivo do BC Fund.

resumimos as nossas considerações como se seguem: 

averá uma “pré-aprovação” da operação pelos investidores qualificados que 
aderirem à Oferta 476, ainda que realizada uma assembleia do FII Prime 
posteriormente à oferta. Entendemos que tais investidores, ao contrário dos cotistas 
do BC Fund, já ingressarão no FII Prime de posse de
relevantes sobre a operação para fazer a correta precificação e avaliação de riscos do 
seu investimento. 

Grupo BTG atuará como vendedor direto das ações da Companhia e como 
comprador dessas ações enquanto administrador e gestor dos
além de atuar diretamente na escolha dos ativos e passivos que serão cindidos para o 
Grupo BTG e os que permanecerão indiretamente no BC Fund.

O FII Prime, que tem o BC Fund como seu único cotista, iniciará um processo de 
 participar da OPA para adquirir a BR Properties, com posterior 

de seus ativos/passivos a partes relacionadas ao administrador e gestor, sem que os 
investidores do seu cotista exclusivo opinem sobre a operação.

O FII Prime representa aproximadamente 40% do patrimônio líquido do BC Fund
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restrita de cotas do FII Prime. 
essa assembleia e nos termos do disposto no art. 19, § 3º, da Instrução 

disponibilizados aos cotistas do BC Fund todos os detalhes da operação em tela, 
compra e venda de ativos e passivos 

a avaliação prévia pelos cotistas do BC Fund 
lise sobre a materialização ou não de conflito de 

interesses entre o administrador, gestor e empresas do Grupo BTG, principalmente no tocante aos 
cindidos para empresas do 

FII Prime à aprovação prévia 
Destacamos também, no Ofício, nosso 

C Fund deliberem pela não participação do fundo, o FII 
Prime não poderá realizar a Oferta 476 devendo o administrador/gestor constituir um fundo específico 
para esta finalidade, já que o FII Prime é um veículo de investimento exclusivo do BC Fund. 

da operação pelos investidores qualificados que 
aderirem à Oferta 476, ainda que realizada uma assembleia do FII Prime 
posteriormente à oferta. Entendemos que tais investidores, ao contrário dos cotistas 

no FII Prime de posse de todas as informações 
relevantes sobre a operação para fazer a correta precificação e avaliação de riscos do 

Grupo BTG atuará como vendedor direto das ações da Companhia e como 
comprador dessas ações enquanto administrador e gestor dos fundos envolvidos, 
além de atuar diretamente na escolha dos ativos e passivos que serão cindidos para o 

ecerão indiretamente no BC Fund. 

O FII Prime, que tem o BC Fund como seu único cotista, iniciará um processo de 
participar da OPA para adquirir a BR Properties, com posterior venda 

a partes relacionadas ao administrador e gestor, sem que os 
clusivo opinem sobre a operação. 

O FII Prime representa aproximadamente 40% do patrimônio líquido do BC Fund 



 

 
(e) O BC Fund é destinado a mais de 17 mil investidores em geral e participará 

indiretamente de uma operação com potencial situação de conflito de interesses, a 
qual será submetida à avaliação unicamente dos investidores qualificados
vierem aderir à Oferta 476.

 
(f) O art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 veda a realização de operações do fundo quando 

caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e o administra
 
22. Fundamentamos nossas exigências relatadas no Ofício n
da Lei 6.385/76, além dos já citados art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 e art. 34 da Instrução CVM nº
472/08: 
 

Lei 6.385/76: 

“Art. 9º A Comissão de Valores Mobi

... 

§ 1º Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá:

... 

IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar,

prejudiciais ao seu funcionamento regular.

 
IV) RECURSO DO BTG PACTUAL E COMENTÁRIOS DA 

 
IV.A) INCORREÇÃO QUANTO AO FORMATO DA OPERAÇÃO 

 
23. Inicialmente o BTG Pactual descreve os principais pontos da operação e rebate uma 
questão colocada de forma incorreta no Ofício
haveria cisão da Companhia, porém 
aquisição de determinados ativos e passivos imobiliários da Companhia,
posteriormente será cindido. A parcela cindida será representada pelos ativos e passivos imobiliários e 
será vertida, ao final, para empresa do Grupo BTG e para a Brookfield.
 
24. Indiferentemente da forma jurídica em que os ativos/passivos imobiliários serão 
transferidos da Companhia e do Ofertante para o FIC
do Grupo BTG, entendemos que a essência econômica da operação n
de procedimento análogo a uma cisão dos ativos da Companhia com versão de parcela de seu 
patrimônio líquido para o acionista.
 

BC Fund é destinado a mais de 17 mil investidores em geral e participará 
indiretamente de uma operação com potencial situação de conflito de interesses, a 

submetida à avaliação unicamente dos investidores qualificados
vierem aderir à Oferta 476. 

art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 veda a realização de operações do fundo quando 
caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e o administra

nossas exigências relatadas no Ofício no disposto no art. 9º, §1º, inc. IV, 
além dos já citados art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 e art. 34 da Instrução CVM nº

Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art. 15, poderá:

Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá:

proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar,

prejudiciais ao seu funcionamento regular.” 

E COMENTÁRIOS DA SIN/GIE 

FORMATO DA OPERAÇÃO RELATADO NO OFÍCIO. 

Inicialmente o BTG Pactual descreve os principais pontos da operação e rebate uma 
colocada de forma incorreta no Ofício originalmente encaminhado

haveria cisão da Companhia, porém o que ocorrerá será a cisão do Ofertante
aquisição de determinados ativos e passivos imobiliários da Companhia, 
posteriormente será cindido. A parcela cindida será representada pelos ativos e passivos imobiliários e 

inal, para empresa do Grupo BTG e para a Brookfield. 

da forma jurídica em que os ativos/passivos imobiliários serão 
transferidos da Companhia e do Ofertante para o FIC-FIP Bridge II e, posteriormente, para empresas 

, entendemos que a essência econômica da operação não se altera
de procedimento análogo a uma cisão dos ativos da Companhia com versão de parcela de seu 
patrimônio líquido para o acionista. 
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BC Fund é destinado a mais de 17 mil investidores em geral e participará 
indiretamente de uma operação com potencial situação de conflito de interesses, a 

submetida à avaliação unicamente dos investidores qualificados que 

art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 veda a realização de operações do fundo quando 
caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e o administrador. 

o disposto no art. 9º, §1º, inc. IV, 
além dos já citados art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 e art. 34 da Instrução CVM nº 

liários, observado o disposto no § 2o do art. 15, poderá: 

Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá: 

proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, 

Inicialmente o BTG Pactual descreve os principais pontos da operação e rebate uma 
originalmente encaminhado, o qual mencionou que 

cisão do Ofertante. O Ofertante efetuará a 
 então sua controlada, e 

posteriormente será cindido. A parcela cindida será representada pelos ativos e passivos imobiliários e 

da forma jurídica em que os ativos/passivos imobiliários serão 
e, posteriormente, para empresas 
ão se altera, tratando-se, no fim, 

de procedimento análogo a uma cisão dos ativos da Companhia com versão de parcela de seu 



 

IV.B) NORMAS SOBRE CONFLITO ALCANÇAM O FUNDO E N

 
25. Em sequencia a Administradora manifesta seu entendimento 
normas sobre conflito alcançam 
Administradora reitera que, entendendo haver potencial conflito de interesses, apenas os investidores 
qualificados não relacionados ao Grupo B
Oferta 476 é que votarão na Assembleia de Cotistas do FII Prime que deliberará sobre a questão do 
conflito. 

 
26. Destaca a Administradora que a Instrução CVM nº 472/08, em seu art. 34, exige a 
aprovação por assembleia de cotistas apenas do fundo que pretende participar da operação de conflito e 
não impõe a aprovação indireta de seus cotistas, muito menos a aprovação por assembleia de cotistas 
do cotista, no caso o BC Fund, conforme exigência do Ofício.
exigência implica em expandir uma norma restritiva, sem previsão normativa, o que fere os princípios 
interpretativos há muito estabelecidos e compromete a segurança jurídica.

 
27. Sobre esse ponto, entendemos que 
atualmente o FII Prime é um fundo exclusivamente investido pelo BC Fund e, dado o potencial conflito 
envolvido e as previsões do art. 12 da Lei 8668 e do art. 34 da Instrução CVM n
permitir que um administrador utilize 
aparente adequação formal, contrariar 
operação. 

 
 

28. Cumpre-nos destacar ainda que 
literalmente ao fundo e não ao fundo investidor, a estrutura de fundo exclusivo não deve ser 
justificativa para permitir a Administradora ingressar na operação específica que apresenta diversos 
componentes com potencial conflito, incl
Companhia, para a qual os critérios de escolha se darão pelo próprio Grupo BTG enquanto investidor 
da Companhia e gestor e administ

 
29. Assim, nossa proposta não é 
segurança jurídica, como indica a Administradora, mas sim interpretar a norma 
operação específica e de forma 
positiva ou negativamente, uma vez que, previamente à 
investimento exclusivo deste. 
 
IV.C)DIMINUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO DIREITO POLÍ

 

ALCANÇAM O FUNDO E NÃO SEUS COTISTAS. 

Em sequencia a Administradora manifesta seu entendimento de que 
normas sobre conflito alcançam apenas o FII Prime e não seus cotistas. 
Administradora reitera que, entendendo haver potencial conflito de interesses, apenas os investidores 
qualificados não relacionados ao Grupo BTG que subscreverem as cotas do FII Prime no âmbito da 
Oferta 476 é que votarão na Assembleia de Cotistas do FII Prime que deliberará sobre a questão do 

Destaca a Administradora que a Instrução CVM nº 472/08, em seu art. 34, exige a 
r assembleia de cotistas apenas do fundo que pretende participar da operação de conflito e 

não impõe a aprovação indireta de seus cotistas, muito menos a aprovação por assembleia de cotistas 
do cotista, no caso o BC Fund, conforme exigência do Ofício. Alega a Administradora que tal 
exigência implica em expandir uma norma restritiva, sem previsão normativa, o que fere os princípios 
interpretativos há muito estabelecidos e compromete a segurança jurídica. 

Sobre esse ponto, entendemos que o argumento da Administradora não deve prosperar, pois 
atualmente o FII Prime é um fundo exclusivamente investido pelo BC Fund e, dado o potencial conflito 
envolvido e as previsões do art. 12 da Lei 8668 e do art. 34 da Instrução CVM n

inistrador utilize o artifício de um veículo exclusivo com o propósito de
contrariar um dispositivo legal, que textualmente veda a realização de tal 

nos destacar ainda que apesar de as normas sobre 
literalmente ao fundo e não ao fundo investidor, a estrutura de fundo exclusivo não deve ser 
justificativa para permitir a Administradora ingressar na operação específica que apresenta diversos 
componentes com potencial conflito, inclusive a separação de determinados

critérios de escolha se darão pelo próprio Grupo BTG enquanto investidor 
or e administrador do FII Prime e do BC Fund, além da Brookfield.

posta não é a de expandir uma norma restritiva e de que quebrar a 
segurança jurídica, como indica a Administradora, mas sim interpretar a norma 

de forma lato para os cotistas do BC Fund que serão os principais afeta
uma vez que, previamente à qualquer Oferta 476, FII Prime é um veículo de 

NCIA DO DIREITO POLÍTICO DE COTISTA DE FUNDO. 
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de que as exigências das 
apenas o FII Prime e não seus cotistas. A esse respeito a 

Administradora reitera que, entendendo haver potencial conflito de interesses, apenas os investidores 
TG que subscreverem as cotas do FII Prime no âmbito da 

Oferta 476 é que votarão na Assembleia de Cotistas do FII Prime que deliberará sobre a questão do 

Destaca a Administradora que a Instrução CVM nº 472/08, em seu art. 34, exige a 
r assembleia de cotistas apenas do fundo que pretende participar da operação de conflito e 

não impõe a aprovação indireta de seus cotistas, muito menos a aprovação por assembleia de cotistas 
a a Administradora que tal 

exigência implica em expandir uma norma restritiva, sem previsão normativa, o que fere os princípios 

istradora não deve prosperar, pois 
atualmente o FII Prime é um fundo exclusivamente investido pelo BC Fund e, dado o potencial conflito 
envolvido e as previsões do art. 12 da Lei 8668 e do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08, não se pode 

com o propósito de, com 
, que textualmente veda a realização de tal 

as normas sobre conflito aplicarem-se 
literalmente ao fundo e não ao fundo investidor, a estrutura de fundo exclusivo não deve ser 
justificativa para permitir a Administradora ingressar na operação específica que apresenta diversos 

usive a separação de determinados ativos e passivos da 
critérios de escolha se darão pelo próprio Grupo BTG enquanto investidor 

rador do FII Prime e do BC Fund, além da Brookfield. 

de expandir uma norma restritiva e de que quebrar a 
segurança jurídica, como indica a Administradora, mas sim interpretar a norma existente à luz da 

que serão os principais afetados, 
FII Prime é um veículo de 

 



 

30. Dando sequencia a sua argumentaçã
uma assembleia do BC Fund, está por diminuir o direito político dos cotistas do FII Prime, assegurado 
não só pela própria Instrução CVM nº 472/08, como também pela Lei 8.668/93, considerando
insuficiente e subordinado ao voto dos cotistas do BC Fund. Isso porque, conforme relatado pela 
Administradora, o efeito da interpretação do Ofício é desconsiderar o voto de cotista do FII Prime, na 
medida em que sua vontade estará submetida ao que determinarem os c
direito de voto de qualquer cotista de fundo imobiliário não encontra respaldo na regulamentação e na 
legislação em vigor. 

 
31. Como o objetivo da Oferta 476 é o de aportar recursos no FII Prime para que este 
capitalizar o FIP Bridge e participar da OPA, manifestamos o nosso entendimento 
para que a Ofera 476 seja realizada, os cotistas do BC Fund devem
conflitos envolvidos para que, então, seja feita a Oferta e 
uma vez que as cotas do FII Prime são integralmente detidas pelo BC Fund.

 
32. Assim cumpre-nos ressaltar que não há que se discutir diminuição de direitos de cotistas do 
FII Prime ou de subordinação ou desconsideração de direitos de 
exigência contida no Ofício, não existirão outros cotistas no FII Prime caso os cotistas do BC Fund não 
aprovem o ingresso do seu fundo exclusivo na operação. Sendo assim, o presente argumento da 
Administradora não deve prosperar.
 
IV.D) ANÁLISE DE NORMAS DE CONFLITO E MITIGAÇÕE

 
33. Argumenta em seguida a Administradora sobre as diferenças existentes entre o conflito 
formal e material, recomendando
também sob a perspectiva material e não só formal. Entende a Administradora que o procedimento de 
ver o conflito sob os prismas formal e material, e não só com base em um deles em oposição a outro, 
captura melhor a complexidade das relações e n
 
34. Sob esse argumento a Administradora cita o voto do 
no âmbito do Processo CVM RJ-
Yazbek no âmbito do Processo CVM RJ

 
35. Sobre o 2009-13179 a recorrente cita o seguinte trecho do voto: “
rígida, que por vezes vigora para os defensores da doutrina do conflito formal
ignorar a capacidade do mercado de, por mecanismos de governança, criar formas de mitigação e até 
resolver o problema do conflito de interesses
trecho do voto foi citado: “(...) hoje superada discussão sobre conflito formal e confl
interesses (...). Reconheço, como aliás já reconhecia na discussão sobre conflito de interesses na Lei n. 

Dando sequencia a sua argumentação, a Administradora ressalta que o Ofício, ao exigir 
uma assembleia do BC Fund, está por diminuir o direito político dos cotistas do FII Prime, assegurado 
não só pela própria Instrução CVM nº 472/08, como também pela Lei 8.668/93, considerando

te e subordinado ao voto dos cotistas do BC Fund. Isso porque, conforme relatado pela 
Administradora, o efeito da interpretação do Ofício é desconsiderar o voto de cotista do FII Prime, na 
medida em que sua vontade estará submetida ao que determinarem os cotistas do BC Fund e tolher o 
direito de voto de qualquer cotista de fundo imobiliário não encontra respaldo na regulamentação e na 

omo o objetivo da Oferta 476 é o de aportar recursos no FII Prime para que este 
IP Bridge e participar da OPA, manifestamos o nosso entendimento 

realizada, os cotistas do BC Fund devem, previamente
para que, então, seja feita a Oferta e dado prosseguimen

uma vez que as cotas do FII Prime são integralmente detidas pelo BC Fund. 

nos ressaltar que não há que se discutir diminuição de direitos de cotistas do 
FII Prime ou de subordinação ou desconsideração de direitos de voto, uma vez que, tendo em vista à 
exigência contida no Ofício, não existirão outros cotistas no FII Prime caso os cotistas do BC Fund não 
aprovem o ingresso do seu fundo exclusivo na operação. Sendo assim, o presente argumento da 

prosperar. 

CONFLITO E MITIGAÇÕES DO CASO CONCRETO 

Argumenta em seguida a Administradora sobre as diferenças existentes entre o conflito 
formal e material, recomendando-se, nessas situações de conflito, uma análise, comum na lei
também sob a perspectiva material e não só formal. Entende a Administradora que o procedimento de 
ver o conflito sob os prismas formal e material, e não só com base em um deles em oposição a outro, 
captura melhor a complexidade das relações e não deixa o julgador com uma solução binária.

Sob esse argumento a Administradora cita o voto do ex-diretor relator Alexandro Broedel 
-2009-13179 (Caso Tractebel), bem como o voto do 

o CVM RJ-2012-13220 (Art. 34 da ICVM 472).

13179 a recorrente cita o seguinte trecho do voto: “
rígida, que por vezes vigora para os defensores da doutrina do conflito formal

cado de, por mecanismos de governança, criar formas de mitigação e até 
resolver o problema do conflito de interesses”. Com referência ao processo 2012

“(...) hoje superada discussão sobre conflito formal e confl
interesses (...). Reconheço, como aliás já reconhecia na discussão sobre conflito de interesses na Lei n. 
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o, a Administradora ressalta que o Ofício, ao exigir 
uma assembleia do BC Fund, está por diminuir o direito político dos cotistas do FII Prime, assegurado 
não só pela própria Instrução CVM nº 472/08, como também pela Lei 8.668/93, considerando-o 

te e subordinado ao voto dos cotistas do BC Fund. Isso porque, conforme relatado pela 
Administradora, o efeito da interpretação do Ofício é desconsiderar o voto de cotista do FII Prime, na 

otistas do BC Fund e tolher o 
direito de voto de qualquer cotista de fundo imobiliário não encontra respaldo na regulamentação e na 

omo o objetivo da Oferta 476 é o de aportar recursos no FII Prime para que este possa 
IP Bridge e participar da OPA, manifestamos o nosso entendimento no Ofício de que 

previamente, aprovar todos os 
dado prosseguimento à operação pretendida, 

nos ressaltar que não há que se discutir diminuição de direitos de cotistas do 
voto, uma vez que, tendo em vista à 

exigência contida no Ofício, não existirão outros cotistas no FII Prime caso os cotistas do BC Fund não 
aprovem o ingresso do seu fundo exclusivo na operação. Sendo assim, o presente argumento da 

Argumenta em seguida a Administradora sobre as diferenças existentes entre o conflito 
se, nessas situações de conflito, uma análise, comum na lei acionária, 

também sob a perspectiva material e não só formal. Entende a Administradora que o procedimento de 
ver o conflito sob os prismas formal e material, e não só com base em um deles em oposição a outro, 

ão deixa o julgador com uma solução binária. 

diretor relator Alexandro Broedel 
, bem como o voto do ex-diretor Otavio 

(Art. 34 da ICVM 472). 

13179 a recorrente cita o seguinte trecho do voto: “uma perspectiva muito 
rígida, que por vezes vigora para os defensores da doutrina do conflito formal, possa levar-nos a 

cado de, por mecanismos de governança, criar formas de mitigação e até 
”. Com referência ao processo 2012-13220, o seguinte 

“(...) hoje superada discussão sobre conflito formal e conflito material de 
interesses (...). Reconheço, como aliás já reconhecia na discussão sobre conflito de interesses na Lei n. 



 

6404, 15.12.1976, que não raro a identificação dos conflitos de interesses é problemática e que, por 
isso mesmo, em muitos casos apena
existência”. 

 
36. A recorrente entende que a análise sob essa perspectiva material apenas reforça o acerto em 
sua decisão de envolver o FII Prime na operação, além de ser insuficiente ou discutível
o Ofício traz de norma restritiva de conflito de interesses.

 
37. Em seguida a recorrente apresenta os seguintes mitigadores do conflito:

 
a. Companhia 

 
A condução da operação é realizada por um Comitê Independente, formado por 
membros do Conselho
interferência de membros com ele relacionados, sendo que a decisão final competirá à 
AGE da companhia.
 

b. Assessores contratados
 
Cada investidor do Ofertante 
assessores jurídicos externos distintos, de capacidade e reputação reconhecida no 
mercado de valores mobiliários. Essa segregação permite o conhecimento de impactos 
jurídicos, a proposta de soluções e a negociação de condições, no interesse e
respectivo investidor, contribuindo para suas decisões de investimento.
 

c. Divulgação das etapas da operação
 
Cada etapa da operação tem sido divulgada de forma completa e tempestiva.
publicação do edital da OPA o Ofertante encaminhou c
as condições do negócio acordado até então, com os detalhes que permitiam uma 
compreensão adequada e completa da OPA a ser lançada, de modo a permitir que todas 
as características da operação pudessem ser levadas à aprovação 
incluindo a reorganização de ativos.
 

d. Avaliação dos ativos e potenciais de ganhos
 
Caso a OPA seja concluída nos termos divulgados, o desembolso de recursos pelo FII 
Prime será de aproximadamente R$1,3 bilhão, ao passo que o valor 
da parcela do patrimônio da Companhia que lhe cabe, após a reestruturação, é de R$2,7 

6404, 15.12.1976, que não raro a identificação dos conflitos de interesses é problemática e que, por 
isso mesmo, em muitos casos apenas a parte que está em conflito terá condições de apontar a sua 

A recorrente entende que a análise sob essa perspectiva material apenas reforça o acerto em 
sua decisão de envolver o FII Prime na operação, além de ser insuficiente ou discutível
o Ofício traz de norma restritiva de conflito de interesses. 

Em seguida a recorrente apresenta os seguintes mitigadores do conflito:

A condução da operação é realizada por um Comitê Independente, formado por 
membros do Conselho de Administração sem qualquer vínculo com o Grupo BTG, nem 

de membros com ele relacionados, sendo que a decisão final competirá à 
AGE da companhia. 

Assessores contratados 

Cada investidor do Ofertante está sendo assessorado, no âmbito da 
ídicos externos distintos, de capacidade e reputação reconhecida no 

mercado de valores mobiliários. Essa segregação permite o conhecimento de impactos 
jurídicos, a proposta de soluções e a negociação de condições, no interesse e
respectivo investidor, contribuindo para suas decisões de investimento.

etapas da operação 

Cada etapa da operação tem sido divulgada de forma completa e tempestiva.
publicação do edital da OPA o Ofertante encaminhou carta dirigida à Companhia, com 
as condições do negócio acordado até então, com os detalhes que permitiam uma 
compreensão adequada e completa da OPA a ser lançada, de modo a permitir que todas 
as características da operação pudessem ser levadas à aprovação 
incluindo a reorganização de ativos. 

Avaliação dos ativos e potenciais de ganhos 

Caso a OPA seja concluída nos termos divulgados, o desembolso de recursos pelo FII 
Prime será de aproximadamente R$1,3 bilhão, ao passo que o valor 
da parcela do patrimônio da Companhia que lhe cabe, após a reestruturação, é de R$2,7 
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6404, 15.12.1976, que não raro a identificação dos conflitos de interesses é problemática e que, por 
s a parte que está em conflito terá condições de apontar a sua 

A recorrente entende que a análise sob essa perspectiva material apenas reforça o acerto em 
sua decisão de envolver o FII Prime na operação, além de ser insuficiente ou discutível a extensão que 

Em seguida a recorrente apresenta os seguintes mitigadores do conflito: 

A condução da operação é realizada por um Comitê Independente, formado por 
de Administração sem qualquer vínculo com o Grupo BTG, nem 

de membros com ele relacionados, sendo que a decisão final competirá à 

está sendo assessorado, no âmbito da operação, por 
ídicos externos distintos, de capacidade e reputação reconhecida no 

mercado de valores mobiliários. Essa segregação permite o conhecimento de impactos 
jurídicos, a proposta de soluções e a negociação de condições, no interesse específico do 
respectivo investidor, contribuindo para suas decisões de investimento. 

Cada etapa da operação tem sido divulgada de forma completa e tempestiva. Antes da 
arta dirigida à Companhia, com 

as condições do negócio acordado até então, com os detalhes que permitiam uma 
compreensão adequada e completa da OPA a ser lançada, de modo a permitir que todas 
as características da operação pudessem ser levadas à aprovação em AGC do FII Prime, 

Caso a OPA seja concluída nos termos divulgados, o desembolso de recursos pelo FII 
Prime será de aproximadamente R$1,3 bilhão, ao passo que o valor patrimonial contábil 
da parcela do patrimônio da Companhia que lhe cabe, após a reestruturação, é de R$2,7 



 

bilhões, tendo como referência o valor patrimonial da Companhia de 30/9/2014.
diferença não representa garantia de liquidez imediata, porém é um
razoável a respeito do investimento.
expansão de ativos.
 
A Administradora cita ainda o seguinte: (i) aumento da área bruta locável para o FII 
Prime em mais de três vezes, mantendo a conc
“A” e “AAA”; (ii) aumento do valor total de ativos do FII Prime (direta e indiretamente) 
em 500%, para R$7,5 bilhões, com um retorno de investimento e
atual; (iii) oportunidade de aquisição de um po
provavelmente não seria encontrado no mercado privado de propriedades; e (iv) a 
operação tornará o BC Fund, considerando o FII Prime, o principal veículo de 
investimento em imóveis comerciais no País, o que tende a au
cotas no mercado secundário.
 

e. Divisão de ativos 
 
A política de investimento do FII Prime tem como foco investir em imóveis comerciais 
com perfil corporativo, e é e
permanecerão com o fundo. Já outros ativos que não compõe o foco de investimentos do 
FII Prime (terrenos, imóveis industriais e de varejo) serão distribuídos ao BTGI e 
Brookfield. 
 
Além desses ativos, algu
nossos), serão atribuídos à BTGI e Brookfield, dada falta de capacidade financeira do 
FII Prime para absorver
participou desse processo 
ao FII Prime. 
 
Os ativos serão atribuídos a cada investidor com base no valor patrimonial de 30/9/2014, 
contabilizado com base em laudo de avaliação da CBRE e revisão limitada da KPMG, 
antes de qualquer intenção da realização da operação.
 

38. Primeiramente destacamos que ambos 
13179 e 2012-13220) decidiram por privilegiar 
em detrimento aos diversos mitigadores 
levar a análise para o campo material, como requer a recorrente
 

bilhões, tendo como referência o valor patrimonial da Companhia de 30/9/2014.
diferença não representa garantia de liquidez imediata, porém é um
razoável a respeito do investimento. Estima-se, ainda, haver potenciais ganhos com a 
expansão de ativos. 

A Administradora cita ainda o seguinte: (i) aumento da área bruta locável para o FII 
Prime em mais de três vezes, mantendo a concentração em ativos classificados entre 
“A” e “AAA”; (ii) aumento do valor total de ativos do FII Prime (direta e indiretamente) 
em 500%, para R$7,5 bilhões, com um retorno de investimento e
atual; (iii) oportunidade de aquisição de um portfólio único em qualidade e preço que 
provavelmente não seria encontrado no mercado privado de propriedades; e (iv) a 
operação tornará o BC Fund, considerando o FII Prime, o principal veículo de 
investimento em imóveis comerciais no País, o que tende a aumentar a liquidez das suas 
cotas no mercado secundário. 

 

A política de investimento do FII Prime tem como foco investir em imóveis comerciais 
com perfil corporativo, e é essa modalidade de ativos que comporá os ativos que 
permanecerão com o fundo. Já outros ativos que não compõe o foco de investimentos do 
FII Prime (terrenos, imóveis industriais e de varejo) serão distribuídos ao BTGI e 

Além desses ativos, alguns imóveis comerciais, após negociação entre as partes
, serão atribuídos à BTGI e Brookfield, dada falta de capacidade financeira do 

FII Prime para absorver a totalidade. A Brookfield, sem relação com o Grupo BTG, 
participou desse processo de seleção de ativos, com efetiva negociação junto à BTGI e 

Os ativos serão atribuídos a cada investidor com base no valor patrimonial de 30/9/2014, 
contabilizado com base em laudo de avaliação da CBRE e revisão limitada da KPMG, 

alquer intenção da realização da operação. 

Primeiramente destacamos que ambos os processos mencionados pela recorrente (2009
13220) decidiram por privilegiar a avaliação do conflito de interesses pelo lado 

tigadores que poderiam ser apresentados para o conflito
o campo material, como requer a recorrente. 
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bilhões, tendo como referência o valor patrimonial da Companhia de 30/9/2014. Essa 
diferença não representa garantia de liquidez imediata, porém é um indicativo bastante 

se, ainda, haver potenciais ganhos com a 

A Administradora cita ainda o seguinte: (i) aumento da área bruta locável para o FII 
entração em ativos classificados entre 

“A” e “AAA”; (ii) aumento do valor total de ativos do FII Prime (direta e indiretamente) 
em 500%, para R$7,5 bilhões, com um retorno de investimento esperado superior ao 

rtfólio único em qualidade e preço que 
provavelmente não seria encontrado no mercado privado de propriedades; e (iv) a 
operação tornará o BC Fund, considerando o FII Prime, o principal veículo de 

mentar a liquidez das suas 

A política de investimento do FII Prime tem como foco investir em imóveis comerciais 
ssa modalidade de ativos que comporá os ativos que 

permanecerão com o fundo. Já outros ativos que não compõe o foco de investimentos do 
FII Prime (terrenos, imóveis industriais e de varejo) serão distribuídos ao BTGI e 

após negociação entre as partes (grifos 
, serão atribuídos à BTGI e Brookfield, dada falta de capacidade financeira do 

A Brookfield, sem relação com o Grupo BTG, 
de seleção de ativos, com efetiva negociação junto à BTGI e 

Os ativos serão atribuídos a cada investidor com base no valor patrimonial de 30/9/2014, 
contabilizado com base em laudo de avaliação da CBRE e revisão limitada da KPMG, 

processos mencionados pela recorrente (2009-
de interesses pelo lado formal 

apresentados para o conflito e que poderia 



 

39. O caso Tractebel (2009
Comitê Independente pela companhia para avaliar todas as questões de conflito que envolviam a 
operação, a qual se tratava da aquisição pela companhia de investimento detid
ao controlador. No caso específico foi determinado que, independentem
apresentados, o controlador não poderia votar na 

 
40. Destacamos também que, ainda que a decisão para o caso citado acima tenha
os aspectos materiais, mas privilegiado o conflito de natureza for
jurisprudencial acerca da materialidade ou formalidade do conflito de interesses 
não se aplica aos fundos de investimento imobiliários, tendo em vista 
companhias são regidas pela Lei nº 6.404

 
41. Sobre o ponto abordado no par
Marcílio no âmbito do Processo CVM n° RJ
investimento imobiliário é uma comunhão de recursos, sem personalidade jurídica, constituído so
forma de condomínio fechado e, assim, 

 
“(...)Após analisar o mérito do recurso, o Relator expôs a 
hipótese analógica do art. 115 da Lei nº 6.404/76, relativa à ocorrência de conflito de 
interesses ou benefício particular, na decisão dos cotistas ligados ao empreendedor no 
âmbito de deliberações tomadas em assembleias gerais
 
O Relator entendeu que sendo os fundos de investimento imobiliário um condomínio, 
gozam de disciplina própria, estabelecida no Código Civil e na regulamentação da CVM, 
razão pela qual as disposições constantes do art. 115 da referida Lei não se aplicam 
diretamente a tais veículos (embora o tratamento das sociedades, no Código Civil, também 
discipline a hipótese de conflito de interesses em assembleias). Assim, o Relator 
manifestou-se no sentido de que a CVM deve disciplinar em normas próprias a matéria 
(como faz para diversos fundos de investimento, criando hipótese de proibição de voto), da 
maneira julgada mais adequada

 
42. Com referência ao processo 2012
ex-diretor Otávio Yazbek, em seu voto, 
gestor e fundo são os mais clássicos exemplos de conflito de interesses em matéria de fundos de 
investimento – e que é isso que se depreende do fato de que, a despeito de adotar remédios distintos 
para cada tipo de fundo, a CVM, em todos os normativos, acaba por enfrentar tal questão. Não me 
parece razoável presumir que, em uma operação que dá liquidez a títulos emitidos pelo administrador 
ou por pessoas a ele relacionadas ou a títulos que estejam em sua cart
aguardar um juízo da própria parte interessada

O caso Tractebel (2009-13179) inclusive apresentou um mitigador que foi a criação de um 
ndependente pela companhia para avaliar todas as questões de conflito que envolviam a 

se tratava da aquisição pela companhia de investimento detid
No caso específico foi determinado que, independentem

apresentados, o controlador não poderia votar na AGE para deliberar sobre o tema

Destacamos também que, ainda que a decisão para o caso citado acima tenha
privilegiado o conflito de natureza formal, a discussão conceitual e 

jurisprudencial acerca da materialidade ou formalidade do conflito de interesses 
não se aplica aos fundos de investimento imobiliários, tendo em vista as diferenças de Leis

ei nº 6.404/76 e os fundos imobiliários pela Lei 

ponto abordado no parágrafo anterior, podemos citar o voto
no âmbito do Processo CVM n° RJ-2005-4825, por meio do qual esclarece que 

investimento imobiliário é uma comunhão de recursos, sem personalidade jurídica, constituído so
forma de condomínio fechado e, assim, gozam de disciplina própria, estabelecida no Código Civil

Após analisar o mérito do recurso, o Relator expôs a consulta da SRE acerca de 
hipótese analógica do art. 115 da Lei nº 6.404/76, relativa à ocorrência de conflito de 
interesses ou benefício particular, na decisão dos cotistas ligados ao empreendedor no 
âmbito de deliberações tomadas em assembleias gerais. 

O Relator entendeu que sendo os fundos de investimento imobiliário um condomínio, 
gozam de disciplina própria, estabelecida no Código Civil e na regulamentação da CVM, 
razão pela qual as disposições constantes do art. 115 da referida Lei não se aplicam 

etamente a tais veículos (embora o tratamento das sociedades, no Código Civil, também 
discipline a hipótese de conflito de interesses em assembleias). Assim, o Relator 

se no sentido de que a CVM deve disciplinar em normas próprias a matéria 
o faz para diversos fundos de investimento, criando hipótese de proibição de voto), da 

maneira julgada mais adequada”. 

Com referência ao processo 2012-13220, específico para o caso de fundos imobiliários, o 
ávio Yazbek, em seu voto, ressalta que “operações realizadas entre administrador ou 

gestor e fundo são os mais clássicos exemplos de conflito de interesses em matéria de fundos de 
e que é isso que se depreende do fato de que, a despeito de adotar remédios distintos 

tipo de fundo, a CVM, em todos os normativos, acaba por enfrentar tal questão. Não me 
parece razoável presumir que, em uma operação que dá liquidez a títulos emitidos pelo administrador 
ou por pessoas a ele relacionadas ou a títulos que estejam em sua carteira, a melhor solução passe por 
aguardar um juízo da própria parte interessada”. O ex-diretor Otávio concluiu que “
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13179) inclusive apresentou um mitigador que foi a criação de um 
ndependente pela companhia para avaliar todas as questões de conflito que envolviam a 

se tratava da aquisição pela companhia de investimento detido por parte relacionada 
No caso específico foi determinado que, independentemente dos mitigadores 

AGE para deliberar sobre o tema. 

Destacamos também que, ainda que a decisão para o caso citado acima tenha considerado 
mal, a discussão conceitual e 

jurisprudencial acerca da materialidade ou formalidade do conflito de interesses para as companhias 
as diferenças de Leis – as 

e os fundos imobiliários pela Lei nº 8.668/93. 

ágrafo anterior, podemos citar o voto do ex-diretor Predro 
por meio do qual esclarece que o fundo de 

investimento imobiliário é uma comunhão de recursos, sem personalidade jurídica, constituído sob a 
gozam de disciplina própria, estabelecida no Código Civil: 

consulta da SRE acerca de 
hipótese analógica do art. 115 da Lei nº 6.404/76, relativa à ocorrência de conflito de 
interesses ou benefício particular, na decisão dos cotistas ligados ao empreendedor no 

O Relator entendeu que sendo os fundos de investimento imobiliário um condomínio, 
gozam de disciplina própria, estabelecida no Código Civil e na regulamentação da CVM, 
razão pela qual as disposições constantes do art. 115 da referida Lei não se aplicam 

etamente a tais veículos (embora o tratamento das sociedades, no Código Civil, também 
discipline a hipótese de conflito de interesses em assembleias). Assim, o Relator 

se no sentido de que a CVM deve disciplinar em normas próprias a matéria 
o faz para diversos fundos de investimento, criando hipótese de proibição de voto), da 

13220, específico para o caso de fundos imobiliários, o 
operações realizadas entre administrador ou 

gestor e fundo são os mais clássicos exemplos de conflito de interesses em matéria de fundos de 
e que é isso que se depreende do fato de que, a despeito de adotar remédios distintos 

tipo de fundo, a CVM, em todos os normativos, acaba por enfrentar tal questão. Não me 
parece razoável presumir que, em uma operação que dá liquidez a títulos emitidos pelo administrador 

eira, a melhor solução passe por 
concluiu que “a realização de 



 

operações entre fundos imobiliários e seus administradores ou gestores e a aquisição de ativos de 
emissão destes ou de partes a eles relacionadas está abrangido pelo disposto no art. 34 da Instrução 
CVM n.º 472/2008, impondo-se, desta maneira, a sua submissão à assembleia de cotistas

 
43. O ex-diretor também frisou a existência de 
interesses que são endereçadas de acordo com o tipo de fundo: “
fundo pode ser distinta, é bem verdade. Mas isso não afasta o conflito inerente a tais situações: assim, 
a Instrução CVM n.º 409/2004 cria limitações para a
cria, para os FIPs, regra bastante similar à da Instrução CVM n.º 472/2008; e a Instrução CVM n.º 
531/2013 cria, ao mesmo tempo, uma vedação (no art. 39, § 2º, da Instrução CVM n.º 356, de 
17.12.2001, por ela alterada), um regime de autorização estatutária para outras hipóteses (no art. 24, 
§1º, IV, da Instrução CVM n.º 356/200
Instrução)”. 

 
44. No voto do ex-diretor Otávio Yazbek fica explícito que os fundos pos
específicas que não há como utilizar a Lei Societ
que qualquer transação entre o fundo e a administradora e gestora é passível de ser endereçada para o 
art. 34 da Instrução CVM nº 472/08.

 
45. Com base nas decisões desses processos acima referidos e citados pela própria recorrente, 
entendemos que a análise material do conflito 
que não cabe ao regulador e julgador
Entendemos que cabe sim ao regulador examinar o arcabouço legal e regulatório e definir se tal 
potencial conflito de interesses formal é vedado ou permitido e em que condições seria permitido.

 
46. Agrava-se a essa situação a existência da Lei 8.668/93 que seu art. 12 inc. VII veda 
“operações do fundo quando caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e a 
instituição administradora, ou entre o fundo e o empreendedor
Assembleia Geral de Cotistas prevista no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08 veio 
competência aos cotistas para que possam analisar a materialidade do conflito e, assim, decidir pela 
realização ou não da operação pelo fu
se observarmos exclusivamente o arcabouço legal e regulatório citados para fundos imobiliários.

 
47. Sobre o mitigador apresentado no item (e) acima, a própria recorrente 
imóveis comerciais, elegíveis para o FII Prime, serão atribuídos à Brookfield e 
“negociação entre as partes”. Obviamente que as partes que negociaram foram o BTG enquanto 
administrador e gestor e o BTG enquanto adquirente dos imóveis, al
potencial conflito de interesses entre o fundo e seu administrador e gestor de que trata o voto do ex
diretor Otávio Yazbek e, também, o art. 34 da Instrução CVM nº 472/08.

operações entre fundos imobiliários e seus administradores ou gestores e a aquisição de ativos de 
s a eles relacionadas está abrangido pelo disposto no art. 34 da Instrução 

se, desta maneira, a sua submissão à assembleia de cotistas

também frisou a existência de regras específicas sobre a questão de conflito de
interesses que são endereçadas de acordo com o tipo de fundo: “A solução adotada para cada tipo de 
fundo pode ser distinta, é bem verdade. Mas isso não afasta o conflito inerente a tais situações: assim, 
a Instrução CVM n.º 409/2004 cria limitações para aquelas operações; a Instrução CVM n.º 391/2003 
cria, para os FIPs, regra bastante similar à da Instrução CVM n.º 472/2008; e a Instrução CVM n.º 
531/2013 cria, ao mesmo tempo, uma vedação (no art. 39, § 2º, da Instrução CVM n.º 356, de 

alterada), um regime de autorização estatutária para outras hipóteses (no art. 24, 
§1º, IV, da Instrução CVM n.º 356/2001) e uma limitação à aquisição (no art. 40

diretor Otávio Yazbek fica explícito que os fundos pos
específicas que não há como utilizar a Lei Societária para o caso. Além disso, o voto também esclarece 
que qualquer transação entre o fundo e a administradora e gestora é passível de ser endereçada para o 
art. 34 da Instrução CVM nº 472/08. 

Com base nas decisões desses processos acima referidos e citados pela própria recorrente, 
entendemos que a análise material do conflito é complexa e possui um grau de incerteza significativo e 

não cabe ao regulador e julgador definir a extensão da materialidade e nem o seu impacto. 
Entendemos que cabe sim ao regulador examinar o arcabouço legal e regulatório e definir se tal 
potencial conflito de interesses formal é vedado ou permitido e em que condições seria permitido.

se a essa situação a existência da Lei 8.668/93 que seu art. 12 inc. VII veda 
operações do fundo quando caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e a 

instituição administradora, ou entre o fundo e o empreendedor”. Ocorre que 
Assembleia Geral de Cotistas prevista no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08 veio 
competência aos cotistas para que possam analisar a materialidade do conflito e, assim, decidir pela 

pelo fundo. Assim, não cabe tal análise pelo Regulador principalmente 
se observarmos exclusivamente o arcabouço legal e regulatório citados para fundos imobiliários.

Sobre o mitigador apresentado no item (e) acima, a própria recorrente 
is comerciais, elegíveis para o FII Prime, serão atribuídos à Brookfield e 

. Obviamente que as partes que negociaram foram o BTG enquanto 
administrador e gestor e o BTG enquanto adquirente dos imóveis, além da Brookf
potencial conflito de interesses entre o fundo e seu administrador e gestor de que trata o voto do ex
diretor Otávio Yazbek e, também, o art. 34 da Instrução CVM nº 472/08. 
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operações entre fundos imobiliários e seus administradores ou gestores e a aquisição de ativos de 
s a eles relacionadas está abrangido pelo disposto no art. 34 da Instrução 

se, desta maneira, a sua submissão à assembleia de cotistas”. 

regras específicas sobre a questão de conflito de 
A solução adotada para cada tipo de 

fundo pode ser distinta, é bem verdade. Mas isso não afasta o conflito inerente a tais situações: assim, 
quelas operações; a Instrução CVM n.º 391/2003 

cria, para os FIPs, regra bastante similar à da Instrução CVM n.º 472/2008; e a Instrução CVM n.º 
531/2013 cria, ao mesmo tempo, uma vedação (no art. 39, § 2º, da Instrução CVM n.º 356, de 

alterada), um regime de autorização estatutária para outras hipóteses (no art. 24, 
) e uma limitação à aquisição (no art. 40-A da mesma 

diretor Otávio Yazbek fica explícito que os fundos possuem regras 
ária para o caso. Além disso, o voto também esclarece 

que qualquer transação entre o fundo e a administradora e gestora é passível de ser endereçada para o 

Com base nas decisões desses processos acima referidos e citados pela própria recorrente, 
é complexa e possui um grau de incerteza significativo e 

rialidade e nem o seu impacto. 
Entendemos que cabe sim ao regulador examinar o arcabouço legal e regulatório e definir se tal 
potencial conflito de interesses formal é vedado ou permitido e em que condições seria permitido. 

se a essa situação a existência da Lei 8.668/93 que seu art. 12 inc. VII veda as 
operações do fundo quando caracterizada situação de conflito de interesse entre o fundo e a 

Ocorre que a previsão para a 
Assembleia Geral de Cotistas prevista no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08 veio exatamente delegar 
competência aos cotistas para que possam analisar a materialidade do conflito e, assim, decidir pela 

ndo. Assim, não cabe tal análise pelo Regulador principalmente 
se observarmos exclusivamente o arcabouço legal e regulatório citados para fundos imobiliários. 

Sobre o mitigador apresentado no item (e) acima, a própria recorrente reconhece que alguns 
is comerciais, elegíveis para o FII Prime, serão atribuídos à Brookfield e ao BTG após 

. Obviamente que as partes que negociaram foram o BTG enquanto 
ém da Brookfield, reforçando o 

potencial conflito de interesses entre o fundo e seu administrador e gestor de que trata o voto do ex-



 

48. Quanto aos outros mitigadores existentes para o conflito aprese
manifestamos nosso entendimento de que são insuficientes para resolver o conflito de interesses
Destacamos abaixo nossa análise para outros três mitigadores apresentados:

 
a. O Comitê Independente formado pelos conselheiros da Companhia, sem

Grupo BTG, não avaliará os potenciais conflitos sob a ótica dos cotistas do BC Fund. 
Ainda, o Comitê 
companhia, o que
reconhecido no citado processo 
Broedel: 
 
“Sobre esse último ponto, valho
soluções organizativas:
 
"Por solução orgânica ou estrutural quer
órgãos societários o problema do conflito, seja através da
todos os agentes que têm interesse ou sofrem as conseqüências, ou através da criação 
de órgãos independentes, não
conflitantes." 
 
71. É exatamente o que ocorre no presente caso. A Tractebel propõe que seja criado, 
pelo Conselho de Administração da companhia, um Comitê
Transações com Partes Relacionadas ("Comitê"), composto exclusi
administradores, em sua maioria
Administração e da Diretoria da Companhia.
 
72. Porém, como visto, o conflito de interesses que gera maior preocupação é aquele 
entre o controlador e o minoritário.
feita, não prevê a mitigação direta desse conflito, sendo que só a presença de membros 
da administração da
aos minoritários, com relação à negocia
firmado com o controlador

 
b. Os distintos assessores contratados para a operaç

interesses será minimizado, uma vez que não há como avaliar a extensão
envolvimento e independência 
todo quando considerados, por exemplo,
 

Quanto aos outros mitigadores existentes para o conflito aprese
manifestamos nosso entendimento de que são insuficientes para resolver o conflito de interesses
Destacamos abaixo nossa análise para outros três mitigadores apresentados: 

O Comitê Independente formado pelos conselheiros da Companhia, sem
não avaliará os potenciais conflitos sob a ótica dos cotistas do BC Fund. 

Ainda, o Comitê possui a presença somente de membros da administração da
, o que poderá não assegurar proteção aos 

no citado processo 2009-13179 e incluído no voto do ex

“Sobre esse último ponto, valho-me da clara definição de Calixto Salomão, acerca das 
soluções organizativas: 

"Por solução orgânica ou estrutural quer-se significar a tentat
órgãos societários o problema do conflito, seja através da incorporação no órgão de 
todos os agentes que têm interesse ou sofrem as conseqüências, ou através da criação 
de órgãos independentes, não passíveis de ser influenciados pelos 

71. É exatamente o que ocorre no presente caso. A Tractebel propõe que seja criado, 
pelo Conselho de Administração da companhia, um Comitê Especial Independente para 
Transações com Partes Relacionadas ("Comitê"), composto exclusi
administradores, em sua maioria independentes, incluindo membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria da Companhia. 

72. Porém, como visto, o conflito de interesses que gera maior preocupação é aquele 
entre o controlador e o minoritário. E a proposta da companhia, da maneira como foi 
feita, não prevê a mitigação direta desse conflito, sendo que só a presença de membros 
da administração da companhia, ainda que independentes, não assegurará a proteção 
aos minoritários, com relação à negociação dos termos do contrato a ser
firmado com o controlador.” 

distintos assessores contratados para a operação não asseguram que o conflito de 
minimizado, uma vez que não há como avaliar a extensão

e independência de cada assessor em relação a
quando considerados, por exemplo, outros serviços prestados.
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Quanto aos outros mitigadores existentes para o conflito apresentados pelo BTG, 
manifestamos nosso entendimento de que são insuficientes para resolver o conflito de interesses. 

O Comitê Independente formado pelos conselheiros da Companhia, sem vínculo ao 
não avaliará os potenciais conflitos sob a ótica dos cotistas do BC Fund. 

possui a presença somente de membros da administração da 
proteção aos minoritários, conforme 

e incluído no voto do ex-diretor Alexandro 

me da clara definição de Calixto Salomão, acerca das 

se significar a tentativa de resolver nos 
incorporação no órgão de 

todos os agentes que têm interesse ou sofrem as conseqüências, ou através da criação 
passíveis de ser influenciados pelos interesses 

71. É exatamente o que ocorre no presente caso. A Tractebel propõe que seja criado, 
Especial Independente para 

Transações com Partes Relacionadas ("Comitê"), composto exclusivamente por 
independentes, incluindo membros do Conselho de 

72. Porém, como visto, o conflito de interesses que gera maior preocupação é aquele 
companhia, da maneira como foi 

feita, não prevê a mitigação direta desse conflito, sendo que só a presença de membros 
companhia, ainda que independentes, não assegurará a proteção 

ção dos termos do contrato a ser 

ão não asseguram que o conflito de 
minimizado, uma vez que não há como avaliar a extensão do 

em relação ao Grupo BTG como um 
erviços prestados. 



 

c. Os potenciais de ganho são incertos e de difícil mensuração e comprovação, uma vez 
que não necessariamente o aumento do fundo conforme apresentado 
Administradora, trará um incremento na rentabilidade auferida pelos seus cotistas.

 
49. Por fim, entendemos que o argumento da Administradora não deve prosperar, pois s
favoráveis à adoção da análise estritamente formal 
de forma a que as regras impostas pela Lei 8.668/93 e Instrução CVM nº 472/08 sejam observadas em 
sua plenitude. 

 
50. Não temos a pretensão 
Prime, mas somente determinar o cumprimento do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08 e a consequente 
realização da AGC pela parte mais afetada, ou seja, os cotistas do BC Fund.

 
IV.E)AUTONOMIA E ATIVIDADE PRÓPRIA DO 

POR SEUS COTISTAS. 
 
51. A recorrente alega que o Ofício parece indicar que o FII Prime é um mero veículo de 
investimento do BC Fund, cujo investimento não foi aprovado, em nenhum momento, por seus cotistas, 
e cuja participação pelo BC Fund s
Fund, o que não condiz com a reali
 
52. Nesse sentido, a Administradora esclarece que 
primeiros investimentos foram realizados sem a participação 
as cotas do FII Prime apenas em 2010, aquisição esta aprovada em AGC do BC Fund realizada à época.

 
53. A recorrente entende 
momento em que, em 2010, o BC Fund adquiriu as cotas do FII Prime e 
públicos do fundo. A partir de então, foram tomadas decisões de investimento no âmbito do FII Prime 
inerentes à gestão do curso normal dos negócios do B
inclusive, a de participar da OPA.

 
54. A Administradora também ressalta que o BC Fund possui outros investimentos além do FII 
Prime, cuja gestão não pode estar sujeita às decisões de investimento dos cotistas do BC Fun
mesmo ocorre, segundo a recorrente, em fundos de fundos.

 
55. A recorrente afirma que na hipótese de a CVM manter o entendimento de que os cotistas do 
BC Fund devem aprovar uma operação que o FII Prime pretende realizar, os investimentos dos fundos 
imobiliários investidos por outros fundos imobiliários

Os potenciais de ganho são incertos e de difícil mensuração e comprovação, uma vez 
que não necessariamente o aumento do fundo conforme apresentado 
Administradora, trará um incremento na rentabilidade auferida pelos seus cotistas.

Por fim, entendemos que o argumento da Administradora não deve prosperar, pois s
adoção da análise estritamente formal para a potencial existência de 

que as regras impostas pela Lei 8.668/93 e Instrução CVM nº 472/08 sejam observadas em 

temos a pretensão de julgar os riscos e benefícios da operação para o BC Fund
Prime, mas somente determinar o cumprimento do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08 e a consequente 
realização da AGC pela parte mais afetada, ou seja, os cotistas do BC Fund. 

PRÓPRIA DO FII PRIME, CUJO INVESTIMENTO PELO 

A recorrente alega que o Ofício parece indicar que o FII Prime é um mero veículo de 
investimento do BC Fund, cujo investimento não foi aprovado, em nenhum momento, por seus cotistas, 
e cuja participação pelo BC Fund seria apenas formal, buscando-se fugir da incidência de regras no BC 
Fund, o que não condiz com a realidade. 

Nesse sentido, a Administradora esclarece que o FII Prime foi constituído em 2008 e os 
primeiros investimentos foram realizados sem a participação do BC Fund como cotista, o qual adquiriu 
as cotas do FII Prime apenas em 2010, aquisição esta aprovada em AGC do BC Fund realizada à época.

A recorrente entende que os cotistas do BC Fund participaram sim 
momento em que, em 2010, o BC Fund adquiriu as cotas do FII Prime e tem acesso aos documentos 
públicos do fundo. A partir de então, foram tomadas decisões de investimento no âmbito do FII Prime 
inerentes à gestão do curso normal dos negócios do BC Fund e nos limites de seu regulamento, 
inclusive, a de participar da OPA. 

A Administradora também ressalta que o BC Fund possui outros investimentos além do FII 
Prime, cuja gestão não pode estar sujeita às decisões de investimento dos cotistas do BC Fun
mesmo ocorre, segundo a recorrente, em fundos de fundos. 

A recorrente afirma que na hipótese de a CVM manter o entendimento de que os cotistas do 
BC Fund devem aprovar uma operação que o FII Prime pretende realizar, os investimentos dos fundos 

iários investidos por outros fundos imobiliários ficariam completamente inviabilizados, pois 
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Os potenciais de ganho são incertos e de difícil mensuração e comprovação, uma vez 
que não necessariamente o aumento do fundo conforme apresentado pela 
Administradora, trará um incremento na rentabilidade auferida pelos seus cotistas. 

Por fim, entendemos que o argumento da Administradora não deve prosperar, pois somos 
potencial existência de conflito de interesses, 

que as regras impostas pela Lei 8.668/93 e Instrução CVM nº 472/08 sejam observadas em 

julgar os riscos e benefícios da operação para o BC Fund e FII 
Prime, mas somente determinar o cumprimento do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08 e a consequente 

LO BC FUND FOI APROVADO 

A recorrente alega que o Ofício parece indicar que o FII Prime é um mero veículo de 
investimento do BC Fund, cujo investimento não foi aprovado, em nenhum momento, por seus cotistas, 

se fugir da incidência de regras no BC 

o FII Prime foi constituído em 2008 e os 
do BC Fund como cotista, o qual adquiriu 

as cotas do FII Prime apenas em 2010, aquisição esta aprovada em AGC do BC Fund realizada à época. 

sim da decisão da OPA no 
tem acesso aos documentos 

públicos do fundo. A partir de então, foram tomadas decisões de investimento no âmbito do FII Prime 
C Fund e nos limites de seu regulamento, 

A Administradora também ressalta que o BC Fund possui outros investimentos além do FII 
Prime, cuja gestão não pode estar sujeita às decisões de investimento dos cotistas do BC Fund. O 

A recorrente afirma que na hipótese de a CVM manter o entendimento de que os cotistas do 
BC Fund devem aprovar uma operação que o FII Prime pretende realizar, os investimentos dos fundos 

ficariam completamente inviabilizados, pois 



 

passariam a depender da aprovação de seus cotistas indiretos, o que não tem respaldo na legislação, 
nem na regulamentação aplicáveis, e ocasionariam uma inseguranç

 
56. Sobre essa questão apresentada pela Administradora, cumpre
contidas no Ofício são aplicáveis ao caso específico, conforme detalhadamente explicado 
anteriormente, e não devem ser generalizadas,
impedimento da aplicação da exigência do Ofício
fundos de fundos sejam sempre submetidas à apreciação dos cotistas do fundo investidor, o que, de 
fato, traria insegurança e poderia inviabilizar decisões do gestor.

 
57. Entendemos também, ao contrário do que menciona a Administradora, que os cotistas do 
BC Fund não aprovaram a operação envolvendo os potenciais conflitos citados, ao adquirirem
do FII Prime em 2010. Isso porque a OPA foi proposta em 2015 e a decisão que permitiu a aquisição 
das cotas do FII Prime não teve como objetivo permitir automaticamente a participação deste em 
operações que envolvem conflitos e que venham a ir de encontro com a Le
a não realização da AGC de que trata o art. 34 da Instrução CVM nº 472/08.
 
IV.F)BC FUND NÃO PODE INVESTIR EM 

 
58. A Administradora entende como relevante um ponto não abordado no Ofício que é o fato 
do BC Fund não poder investir em FIP, nos termos do seu regulamento atual, e, assim, não poderia 
investir diretamente no Ofertante.
Bridge, descaracterizaria o negócio ajustado entre os investidores
unificar os recursos e as decisões em conjunto e essa descaracterização poderia inviabilizar a operação.
 
59. Entendemos que o argumento da Administradora de que o BC Fund não pode investir em 
FIP e de que alternativas à est
considerados para a presente análise, uma vez que a decisão do Ofício foi a de simplesmente submeter 
a proposta de participação na OPA para a AGC do BC Fund e não a de impedir a realização da
operação. 

 
60. Certamente que se o BC Fund não p
poderiam sim ser estudadas e alinhadas para permitir o seu investimento, se f
cotistas. 

 
61. Adicionalmente, entendemos que como o BC Fun
também não pode efetuar tal investimento de forma indireta, por intermédio de outro fundo, o que 
representaria um descumprimento 
e 13º do seu Regulamento. 

passariam a depender da aprovação de seus cotistas indiretos, o que não tem respaldo na legislação, 
nem na regulamentação aplicáveis, e ocasionariam uma insegurança jurídia generalizada no mercado.

Sobre essa questão apresentada pela Administradora, cumpre-nos alertar que as decisões 
contidas no Ofício são aplicáveis ao caso específico, conforme detalhadamente explicado 
anteriormente, e não devem ser generalizadas, como entende ou requer a recorrente
impedimento da aplicação da exigência do Ofício. Obviamente que não pretendemos que decisões de 
fundos de fundos sejam sempre submetidas à apreciação dos cotistas do fundo investidor, o que, de 

traria insegurança e poderia inviabilizar decisões do gestor. 

Entendemos também, ao contrário do que menciona a Administradora, que os cotistas do 
BC Fund não aprovaram a operação envolvendo os potenciais conflitos citados, ao adquirirem

rime em 2010. Isso porque a OPA foi proposta em 2015 e a decisão que permitiu a aquisição 
das cotas do FII Prime não teve como objetivo permitir automaticamente a participação deste em 
operações que envolvem conflitos e que venham a ir de encontro com a Lei 8.668/93 ou que permitam 
a não realização da AGC de que trata o art. 34 da Instrução CVM nº 472/08. 

R EM FIP. 

A Administradora entende como relevante um ponto não abordado no Ofício que é o fato 
não poder investir em FIP, nos termos do seu regulamento atual, e, assim, não poderia 

investir diretamente no Ofertante. A alternativa do BC Fund participar diretamente da OPA, sem o FIP 
Bridge, descaracterizaria o negócio ajustado entre os investidores, já que a figura do FIP Bridge busca 
unificar os recursos e as decisões em conjunto e essa descaracterização poderia inviabilizar a operação.

Entendemos que o argumento da Administradora de que o BC Fund não pode investir em 
FIP e de que alternativas à estrutura apresentada poderia inviabilizar a operação não devem ser 
considerados para a presente análise, uma vez que a decisão do Ofício foi a de simplesmente submeter 
a proposta de participação na OPA para a AGC do BC Fund e não a de impedir a realização da

que se o BC Fund não pode investir diretamente em FIP, estruturas alternativas 
alinhadas para permitir o seu investimento, se f

Adicionalmente, entendemos que como o BC Fund não pode investir diretamente em FIP, 
efetuar tal investimento de forma indireta, por intermédio de outro fundo, o que 

representaria um descumprimento da sua política de investimentos, conforme previst
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passariam a depender da aprovação de seus cotistas indiretos, o que não tem respaldo na legislação, 
a jurídia generalizada no mercado. 

nos alertar que as decisões 
contidas no Ofício são aplicáveis ao caso específico, conforme detalhadamente explicado 

a recorrente, para fins de 
Obviamente que não pretendemos que decisões de 

fundos de fundos sejam sempre submetidas à apreciação dos cotistas do fundo investidor, o que, de 

Entendemos também, ao contrário do que menciona a Administradora, que os cotistas do 
BC Fund não aprovaram a operação envolvendo os potenciais conflitos citados, ao adquirirem as cotas 

rime em 2010. Isso porque a OPA foi proposta em 2015 e a decisão que permitiu a aquisição 
das cotas do FII Prime não teve como objetivo permitir automaticamente a participação deste em 

i 8.668/93 ou que permitam 

A Administradora entende como relevante um ponto não abordado no Ofício que é o fato 
não poder investir em FIP, nos termos do seu regulamento atual, e, assim, não poderia 

A alternativa do BC Fund participar diretamente da OPA, sem o FIP 
já que a figura do FIP Bridge busca 

unificar os recursos e as decisões em conjunto e essa descaracterização poderia inviabilizar a operação. 

Entendemos que o argumento da Administradora de que o BC Fund não pode investir em 
rutura apresentada poderia inviabilizar a operação não devem ser 

considerados para a presente análise, uma vez que a decisão do Ofício foi a de simplesmente submeter 
a proposta de participação na OPA para a AGC do BC Fund e não a de impedir a realização da 

ode investir diretamente em FIP, estruturas alternativas 
alinhadas para permitir o seu investimento, se for de vontade de seus 

investir diretamente em FIP, 
efetuar tal investimento de forma indireta, por intermédio de outro fundo, o que 

conforme prevista nos art. 3º ao 10º 



 

 
62. O grande entrave que a recorrente encontra para viabilizar a AGC do BC Fund é a 
quantidade de cotistas deste fundo (mais de 17 mil), já que teria que reunir um quórum qualificado que, 
de acordo com as nossas análises, seria possível a partir 
àqueles potencialmente impedidos de votarem).
Administradora desconsiderar determinado dispositivo legal ou tentar alternativas para não cumpri

 
IV.G) “PRÉ-APROVAÇÃO” APONTADA NO 

 
63. Alega a Administradora que 
da OPA pelos cotistas que vierem a aderir a Oferta 476. A recorrente observa uma diminuição que não 
tem respaldo na legislação em vigor do voto dos investidores do FII Prime.
 
64. A Administradora pontua que 
necessárias para tomarem uma decisão de investimento fundamentada, nos termos do que determina a 
regulamentação em vigor, e, dentre as informações, impõe
obtidos na captação. Contudo, entende a Administradora que essa divulgação não invalida o voto dos 
investidores na AGC do FII Prime e nem poderia justificar uma “pré
determinado no Ofício. 

 
65. A Administradora destaca que 
sendo certo que após a captação de recursos será convocada uma AGC que dependerá da participação e 
do voto dos cotistas do FII Prime, não li
há qualquer obrigação no sentido de os investidores votarem a favor da OPA e das etapas que a seguem 
e que, ainda que, aparentemente, razões econômicas orientariam um voto positivo à operação, fat
que, se assim desejarem, os investidores poderiam rejeitá

 
66. Sobre esse argumento da Administradora, ponderamos que ao mencionarmos a “pré
aprovação” no Ofício, não estamos diminuindo ou desconsiderando a participação dos investidores que 
aderirem à Oferta 476 em posterior AGC par

 
67. O termo “pré-aprovação” conforme
investidores aderirem a Oferta 476 e posteriormente rejeitar a operação, conforme alegações da 
recorrente, apesar de tal possibilidade existir. Assim, entendemos que persiste a assimetria 
informacional entre os cotistas do BC Fund, investidores de varejo, e os investidores qualificados do 
FII Prime que vierem a aderir a Oferta 476, uma vez que esses investidores terão em seu poder 
informações detalhadas sobre a alocação dos seus recursos aportados no FII 

 

O grande entrave que a recorrente encontra para viabilizar a AGC do BC Fund é a 
quantidade de cotistas deste fundo (mais de 17 mil), já que teria que reunir um quórum qualificado que, 
de acordo com as nossas análises, seria possível a partir da aprovação de 900 cotistas (desconsiderando 
àqueles potencialmente impedidos de votarem). Porém, tal obstáculo em nada 
Administradora desconsiderar determinado dispositivo legal ou tentar alternativas para não cumpri

APONTADA NO OFÍCIO NO MOMENTO DA OFERTA 476 

Alega a Administradora que o Ofício afirmou indevidamente que haveria “pré
da OPA pelos cotistas que vierem a aderir a Oferta 476. A recorrente observa uma diminuição que não 

o em vigor do voto dos investidores do FII Prime. 

A Administradora pontua que os investidores da Oferta 476 terão, de fato, as informações 
necessárias para tomarem uma decisão de investimento fundamentada, nos termos do que determina a 

vigor, e, dentre as informações, impõe-se divulgar a destinação dos recursos 
obtidos na captação. Contudo, entende a Administradora que essa divulgação não invalida o voto dos 
investidores na AGC do FII Prime e nem poderia justificar uma “pré

A Administradora destaca que não se pretende obter “pré-aprovação” dos investidores, 
sendo certo que após a captação de recursos será convocada uma AGC que dependerá da participação e 
do voto dos cotistas do FII Prime, não ligados ao Grupo BTG. Ressalta ainda a Administradora que não 
há qualquer obrigação no sentido de os investidores votarem a favor da OPA e das etapas que a seguem 
e que, ainda que, aparentemente, razões econômicas orientariam um voto positivo à operação, fat
que, se assim desejarem, os investidores poderiam rejeitá-la em AGC. 

Sobre esse argumento da Administradora, ponderamos que ao mencionarmos a “pré
aprovação” no Ofício, não estamos diminuindo ou desconsiderando a participação dos investidores que 

irem à Oferta 476 em posterior AGC para deliberar sobre os conflitos. 

aprovação” conforme utilizado no Ofício destaca que não faria sentido os 
investidores aderirem a Oferta 476 e posteriormente rejeitar a operação, conforme alegações da 
recorrente, apesar de tal possibilidade existir. Assim, entendemos que persiste a assimetria 

ntre os cotistas do BC Fund, investidores de varejo, e os investidores qualificados do 
FII Prime que vierem a aderir a Oferta 476, uma vez que esses investidores terão em seu poder 
informações detalhadas sobre a alocação dos seus recursos aportados no FII Prime.
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O grande entrave que a recorrente encontra para viabilizar a AGC do BC Fund é a 
quantidade de cotistas deste fundo (mais de 17 mil), já que teria que reunir um quórum qualificado que, 

da aprovação de 900 cotistas (desconsiderando 
Porém, tal obstáculo em nada permite à 

Administradora desconsiderar determinado dispositivo legal ou tentar alternativas para não cumpri-lo. 

o Ofício afirmou indevidamente que haveria “pré-aprovação” 
da OPA pelos cotistas que vierem a aderir a Oferta 476. A recorrente observa uma diminuição que não 

os investidores da Oferta 476 terão, de fato, as informações 
necessárias para tomarem uma decisão de investimento fundamentada, nos termos do que determina a 

se divulgar a destinação dos recursos 
obtidos na captação. Contudo, entende a Administradora que essa divulgação não invalida o voto dos 
investidores na AGC do FII Prime e nem poderia justificar uma “pré-aprovação” conforme 

aprovação” dos investidores, 
sendo certo que após a captação de recursos será convocada uma AGC que dependerá da participação e 

gados ao Grupo BTG. Ressalta ainda a Administradora que não 
há qualquer obrigação no sentido de os investidores votarem a favor da OPA e das etapas que a seguem 
e que, ainda que, aparentemente, razões econômicas orientariam um voto positivo à operação, fato é 

Sobre esse argumento da Administradora, ponderamos que ao mencionarmos a “pré-
aprovação” no Ofício, não estamos diminuindo ou desconsiderando a participação dos investidores que 

utilizado no Ofício destaca que não faria sentido os 
investidores aderirem a Oferta 476 e posteriormente rejeitar a operação, conforme alegações da 
recorrente, apesar de tal possibilidade existir. Assim, entendemos que persiste a assimetria 

ntre os cotistas do BC Fund, investidores de varejo, e os investidores qualificados do 
FII Prime que vierem a aderir a Oferta 476, uma vez que esses investidores terão em seu poder 

Prime. 



 

68. Assim, voltamos a insistir no ponto de que a realização da AGC do BC Fund para apreciar 
a OPA não só atenderia ao disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08, combinado com o disposto 
no art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93, bem como levaria aos c
informações utilizadas pelos novos investidores do FII Prime para a tomada de decis
cotistas do BC Fund também formarem seu julgamento sobre a operação.
 
IV.H) OUTROS ARGUMENTOS DA ADMINISTRADORA

 
69. Ao final do recurso apresentado, a Administradora pontua também:
 

a. Não está correto afirmar, como feito no Ofício, que os ativos da Companhia, após a 
reestruturação, permanecerão indiretamente com o BC Fund, tendo em vista o disposto 
no art. 8º da ICVM 
direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo
 

b. O Ofício determina a realização da AGC do BC Fund
da Lei 6.385/76, dispositivo este que não confere poderes expressos para a CVM 
determinar a realização da AGC do BC Fund, pois o poder outorgado à CVM pela Lei é 
o de proibir a prática de atos que prejudiquem o funcionam
não impor a prática de um ato (realização da AGC).

 
70. Sobre o item (a) acima, ressaltamos que ao final do processo o investimento em ações da 
Companhia pelo FII Prime, sendo o BC Fund cotista deste, caracteriza como um investimento 
do BC Fund em ações da Companhia, ainda que não haja direito real sobre empreendimentos do fundo 
pelo BC Fund e seus cotistas. Até o momento em que o gestor decidir alienar o investimento, tal 
investimento permanece como sendo indiretamente invest
novamente, que tal alegação não afeta as conclusões di
 
71. Com referência ao item (b), observamos que utilizamos a base legal supramencionada para 
determinarmos a não realização da Oferta 476, até qu
OPA, proibindo, assim, uma prática que, no nosso entendimento, se levada adiante da 
pretendida, ou seja, sem a realização da AGC do BC Fund, poderia prejudicar o funcionamento regular 
do mercado. 

 
72. Assim, entendemos como adequada a utilização d
uma vez que, ao contrário do que menciona a recorrente, não o utilizamos para determinar a realização 
de uma AGC, mas sim para impedir a realização da operação sem que 
34 da Instrução CVM nº 472/08. 
 

Assim, voltamos a insistir no ponto de que a realização da AGC do BC Fund para apreciar 
a OPA não só atenderia ao disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08, combinado com o disposto 
no art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93, bem como levaria aos cotistas do BC Fund as mesmas 
informações utilizadas pelos novos investidores do FII Prime para a tomada de decis
cotistas do BC Fund também formarem seu julgamento sobre a operação. 

DMINISTRADORA E SUA CONCLUSÃO 

Ao final do recurso apresentado, a Administradora pontua também:

Não está correto afirmar, como feito no Ofício, que os ativos da Companhia, após a 
reestruturação, permanecerão indiretamente com o BC Fund, tendo em vista o disposto 
no art. 8º da ICVM 472/08: “O titular das cotas do FII: I – não poderá exercer qualquer 
direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo

O Ofício determina a realização da AGC do BC Fund com base no art. 9º, §1º, inc. IV, 
da Lei 6.385/76, dispositivo este que não confere poderes expressos para a CVM 
determinar a realização da AGC do BC Fund, pois o poder outorgado à CVM pela Lei é 
o de proibir a prática de atos que prejudiquem o funcionamento regular do mercado e 
não impor a prática de um ato (realização da AGC). 

Sobre o item (a) acima, ressaltamos que ao final do processo o investimento em ações da 
Companhia pelo FII Prime, sendo o BC Fund cotista deste, caracteriza como um investimento 
do BC Fund em ações da Companhia, ainda que não haja direito real sobre empreendimentos do fundo 

Até o momento em que o gestor decidir alienar o investimento, tal 
investimento permanece como sendo indiretamente investido pelo cotista final. 
novamente, que tal alegação não afeta as conclusões dispostas naquele Ofício.

Com referência ao item (b), observamos que utilizamos a base legal supramencionada para 
determinarmos a não realização da Oferta 476, até que os cotistas do BC Fund venham a apreciar a 

, proibindo, assim, uma prática que, no nosso entendimento, se levada adiante da 
sem a realização da AGC do BC Fund, poderia prejudicar o funcionamento regular 

Assim, entendemos como adequada a utilização do art. 9º, §1º, inc. IV, da Lei 6.385/76, 
uma vez que, ao contrário do que menciona a recorrente, não o utilizamos para determinar a realização 

impedir a realização da operação sem que fosse atendido o disposto no art. 
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Assim, voltamos a insistir no ponto de que a realização da AGC do BC Fund para apreciar 
a OPA não só atenderia ao disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08, combinado com o disposto 

otistas do BC Fund as mesmas 
informações utilizadas pelos novos investidores do FII Prime para a tomada de decisão, permitindo aos 

Ao final do recurso apresentado, a Administradora pontua também: 

Não está correto afirmar, como feito no Ofício, que os ativos da Companhia, após a 
reestruturação, permanecerão indiretamente com o BC Fund, tendo em vista o disposto 

não poderá exercer qualquer 
direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo”. 

com base no art. 9º, §1º, inc. IV, 
da Lei 6.385/76, dispositivo este que não confere poderes expressos para a CVM 
determinar a realização da AGC do BC Fund, pois o poder outorgado à CVM pela Lei é 

ento regular do mercado e 

Sobre o item (a) acima, ressaltamos que ao final do processo o investimento em ações da 
Companhia pelo FII Prime, sendo o BC Fund cotista deste, caracteriza como um investimento indireto 
do BC Fund em ações da Companhia, ainda que não haja direito real sobre empreendimentos do fundo 

Até o momento em que o gestor decidir alienar o investimento, tal 
ido pelo cotista final. Ressaltamos, 

postas naquele Ofício. 

Com referência ao item (b), observamos que utilizamos a base legal supramencionada para 
e os cotistas do BC Fund venham a apreciar a 

, proibindo, assim, uma prática que, no nosso entendimento, se levada adiante da forma como 
sem a realização da AGC do BC Fund, poderia prejudicar o funcionamento regular 

o art. 9º, §1º, inc. IV, da Lei 6.385/76, 
uma vez que, ao contrário do que menciona a recorrente, não o utilizamos para determinar a realização 

fosse atendido o disposto no art. 



 

V) CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINA

 
73. A Administradora requer, ao final, a reforma da decisão impugnada, tendo em vista, 
principalmente, que: (i) o FII Prime não é um mero veículo de investim
sido constituído para esse fim único; (ii) exigir o voto dos cotistas do BC Fund para operações a serem 
realizadas pelo FII Prime seria o mesmo que exigir o voto dos cotistas de um fundo de fundos caso um 
dos seus fundos investidos participe de uma operação em potencial conflito de interesses, o que não 
encontra respaldo legal no ordenamento atual, e mais, extrapola a competência da CVM; e (iii) a 
aprovação da operação pelos investidores reunidos na AGC do FII Prime, com abstenção
parte do BC Fund, atende todos os requisitos da Instrução CVM nº 472/08, e deve ser reconhecida pela 
CVM como a única aprovação exigida ao caso em tela em estrito cumprimento ao disposto na 
legislação aplicável. 
 
74. Entretanto, com base 
apresentado pela Administradora, 
geral extraordinária de cotistas para deliberar sobre 
BR Properties e que, caso os cotistas do BC Fund deliberem pela não participação do FII Prime na 
OPA, este fundo não poderia realizar a Oferta 476 com este propósito.
 
75. Reforçando o nosso entendimento de que as exigências contidas no Ofício n
616/2015/CVM/SIN/GIE são adequadas, pertinentes e tempestivas
preocupações dos cotistas, conforme reclamações apresentadas a esta CVM e mencionadas no ite
deste Memorando, transcrevemos abaixo a
Almeida Prado, cotista do BC Fund, recebida por correio eletrônico:
 

“Como cotista do BC Fund, venho manifestar o meu integral apoio à bem fundamentada 
deliberação da CVM, objeto do Ofício nº 0616/2015/CVM/SIN/GIE, diante da existênc
potencial conflito de interesse envolvendo o administrador no presente caso. Como 
investidor, não posso entender por que o administrador não quer permitir que os cotistas 
do fundo apreciem previamente a transação que se pretende realizar, diante da s
complexidade e incertezas por ela suscitadas. Em que ela beneficia os cotistas? Quais são 
os riscos? São questões básicas a serem esclarecidas, dentre outras. Assim sendo, deveria 
ser de interesse do próprio administrador discutir a transação com os cot
para que não paire nenhuma dúvida sobre a sua legitimidade. E, o fórum adequado para 
dirimir eventuais dúvidas é precisamente a assembleia de cotistas, que o administrador 
pretende suprimir. 
 

E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Administradora requer, ao final, a reforma da decisão impugnada, tendo em vista, 
principalmente, que: (i) o FII Prime não é um mero veículo de investimento do BC Fund, não tendo 
sido constituído para esse fim único; (ii) exigir o voto dos cotistas do BC Fund para operações a serem 
realizadas pelo FII Prime seria o mesmo que exigir o voto dos cotistas de um fundo de fundos caso um 

os participe de uma operação em potencial conflito de interesses, o que não 
encontra respaldo legal no ordenamento atual, e mais, extrapola a competência da CVM; e (iii) a 
aprovação da operação pelos investidores reunidos na AGC do FII Prime, com abstenção
parte do BC Fund, atende todos os requisitos da Instrução CVM nº 472/08, e deve ser reconhecida pela 
CVM como a única aprovação exigida ao caso em tela em estrito cumprimento ao disposto na 

 em todo o exposto e nas contra-argumentações da SIN/GIE ao recurso 
apresentado pela Administradora, continuamos a entender pela necessidade da realização de assembleia 
geral extraordinária de cotistas para deliberar sobre a participação do FII Prime Portf

e que, caso os cotistas do BC Fund deliberem pela não participação do FII Prime na 
OPA, este fundo não poderia realizar a Oferta 476 com este propósito. 

Reforçando o nosso entendimento de que as exigências contidas no Ofício n
616/2015/CVM/SIN/GIE são adequadas, pertinentes e tempestivas e 

conforme reclamações apresentadas a esta CVM e mencionadas no ite
deste Memorando, transcrevemos abaixo a manifestação de concordância 
Almeida Prado, cotista do BC Fund, recebida por correio eletrônico: 

Como cotista do BC Fund, venho manifestar o meu integral apoio à bem fundamentada 
deliberação da CVM, objeto do Ofício nº 0616/2015/CVM/SIN/GIE, diante da existênc
potencial conflito de interesse envolvendo o administrador no presente caso. Como 
investidor, não posso entender por que o administrador não quer permitir que os cotistas 
do fundo apreciem previamente a transação que se pretende realizar, diante da s
complexidade e incertezas por ela suscitadas. Em que ela beneficia os cotistas? Quais são 
os riscos? São questões básicas a serem esclarecidas, dentre outras. Assim sendo, deveria 
ser de interesse do próprio administrador discutir a transação com os cot
para que não paire nenhuma dúvida sobre a sua legitimidade. E, o fórum adequado para 
dirimir eventuais dúvidas é precisamente a assembleia de cotistas, que o administrador 
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A Administradora requer, ao final, a reforma da decisão impugnada, tendo em vista, 
ento do BC Fund, não tendo 

sido constituído para esse fim único; (ii) exigir o voto dos cotistas do BC Fund para operações a serem 
realizadas pelo FII Prime seria o mesmo que exigir o voto dos cotistas de um fundo de fundos caso um 

os participe de uma operação em potencial conflito de interesses, o que não 
encontra respaldo legal no ordenamento atual, e mais, extrapola a competência da CVM; e (iii) a 
aprovação da operação pelos investidores reunidos na AGC do FII Prime, com abstenção de voto por 
parte do BC Fund, atende todos os requisitos da Instrução CVM nº 472/08, e deve ser reconhecida pela 
CVM como a única aprovação exigida ao caso em tela em estrito cumprimento ao disposto na 

argumentações da SIN/GIE ao recurso 
entender pela necessidade da realização de assembleia 

a participação do FII Prime Portfolio na OPA da 
e que, caso os cotistas do BC Fund deliberem pela não participação do FII Prime na 

Reforçando o nosso entendimento de que as exigências contidas no Ofício nº 
e se coadunam com as 

conforme reclamações apresentadas a esta CVM e mencionadas no item II 
 do Sr. José Estevam de 

Como cotista do BC Fund, venho manifestar o meu integral apoio à bem fundamentada 
deliberação da CVM, objeto do Ofício nº 0616/2015/CVM/SIN/GIE, diante da existência de 
potencial conflito de interesse envolvendo o administrador no presente caso. Como 
investidor, não posso entender por que o administrador não quer permitir que os cotistas 
do fundo apreciem previamente a transação que se pretende realizar, diante da sua 
complexidade e incertezas por ela suscitadas. Em que ela beneficia os cotistas? Quais são 
os riscos? São questões básicas a serem esclarecidas, dentre outras. Assim sendo, deveria 
ser de interesse do próprio administrador discutir a transação com os cotistas do fundo, 
para que não paire nenhuma dúvida sobre a sua legitimidade. E, o fórum adequado para 
dirimir eventuais dúvidas é precisamente a assembleia de cotistas, que o administrador 



 

Não se pode esquecer, também, que futuros questi
a legitimidade da operação, trazendo inegáveis incertezas para os cotistas do BC Fund e 
para o mercado como um todo. A discussão prévia em assembleia mitigaria eventuais 
riscos decorrentes de ações judiciais.
 
Assim, positivamente, o recurso interposto a essa decisão não interessa à maioria 
numérica dos cotistas do Fundo, tampouco interessa ao nascente mercado de fundos 
imobiliários. 
 
Finalmente, segue este email com cópia para a CVM, com o pedido que as 
de cotistas do BC Fund a respeito do assunto em tela sejam levadas ao conhecimento do 
Colegiado da CVM para que as aprecie em conjunto com o recurso apresentado pelo 
administrador.” 

 
76. Resumindo, nosso entendimento está pautado
principalmente: 

 
a. No fato de o BC Fund ser o único investidor do FII Prime e na existência de conflito 

formal de interesses na aquisição de ações da Companhia pelo FII Prime bem como na 
reorganização de ativos/passivos da Companhia, na qual o
administrador e gestor do FII Prime, do Ofertante, do FIC
deste último fundo e
 

b. Na vedação imposta pelo art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 e na delegação da 
competência para a avaliação da materialidade do conflito de interesses para a 
assembleia geral de cotistas nos termos do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08.

 
c. No voto do ex-diretor Otávio Yazbek 

privilegiou a análise sob a ótica do conflito formal
imobiliários analisados 
gestor e fundo são os mais clássicos exemplos de conflito de interesses em matéria de 
fundos de investimento 
adotar remédios distintos para cada tipo de fundo, a CVM, em todos os normativos, 
acaba por enfrentar tal questã

 
d. No fato de que os mitigadores para o conflito apresentados pela 

reduzem ou minimizam os conflitos existentes na operação.
 

Não se pode esquecer, também, que futuros questionamentos judiciais podem surgir sobre 
a legitimidade da operação, trazendo inegáveis incertezas para os cotistas do BC Fund e 
para o mercado como um todo. A discussão prévia em assembleia mitigaria eventuais 
riscos decorrentes de ações judiciais. 

positivamente, o recurso interposto a essa decisão não interessa à maioria 
numérica dos cotistas do Fundo, tampouco interessa ao nascente mercado de fundos 

Finalmente, segue este email com cópia para a CVM, com o pedido que as 
de cotistas do BC Fund a respeito do assunto em tela sejam levadas ao conhecimento do 
Colegiado da CVM para que as aprecie em conjunto com o recurso apresentado pelo 

Resumindo, nosso entendimento está pautado, entre outros argumentos apres

No fato de o BC Fund ser o único investidor do FII Prime e na existência de conflito 
formal de interesses na aquisição de ações da Companhia pelo FII Prime bem como na 
reorganização de ativos/passivos da Companhia, na qual o 
administrador e gestor do FII Prime, do Ofertante, do FIC-FIP Bridge II e como cotista 
deste último fundo e, também, vendedor das ações da Companhia.

Na vedação imposta pelo art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 e na delegação da 
competência para a avaliação da materialidade do conflito de interesses para a 
assembleia geral de cotistas nos termos do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08.

diretor Otávio Yazbek contido no processo CVM RJ
nálise sob a ótica do conflito formal para o caso específico d

analisados e reconheceu que “operações realizadas entre administrador ou 
gestor e fundo são os mais clássicos exemplos de conflito de interesses em matéria de 

vestimento – e que é isso que se depreende do fato de que, a despeito de 
adotar remédios distintos para cada tipo de fundo, a CVM, em todos os normativos, 
acaba por enfrentar tal questão”. 

No fato de que os mitigadores para o conflito apresentados pela 
reduzem ou minimizam os conflitos existentes na operação. 
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onamentos judiciais podem surgir sobre 
a legitimidade da operação, trazendo inegáveis incertezas para os cotistas do BC Fund e 
para o mercado como um todo. A discussão prévia em assembleia mitigaria eventuais 

positivamente, o recurso interposto a essa decisão não interessa à maioria 
numérica dos cotistas do Fundo, tampouco interessa ao nascente mercado de fundos 

Finalmente, segue este email com cópia para a CVM, com o pedido que as manifestações 
de cotistas do BC Fund a respeito do assunto em tela sejam levadas ao conhecimento do 
Colegiado da CVM para que as aprecie em conjunto com o recurso apresentado pelo 

, entre outros argumentos apresentados acima, 

No fato de o BC Fund ser o único investidor do FII Prime e na existência de conflito 
formal de interesses na aquisição de ações da Companhia pelo FII Prime bem como na 

 Grupo BTG atua como 
FIP Bridge II e como cotista 

vendedor das ações da Companhia. 

Na vedação imposta pelo art. 12, inc. VII, da Lei 8.668/93 e na delegação da 
competência para a avaliação da materialidade do conflito de interesses para a 
assembleia geral de cotistas nos termos do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08. 

CVM RJ-2012-13220, o qual 
para o caso específico dos fundos 

operações realizadas entre administrador ou 
gestor e fundo são os mais clássicos exemplos de conflito de interesses em matéria de 

e que é isso que se depreende do fato de que, a despeito de 
adotar remédios distintos para cada tipo de fundo, a CVM, em todos os normativos, 

No fato de que os mitigadores para o conflito apresentados pela Administradora não 



 

e. Na inaplicabilidade da vasta discussão jurídica sobre conflito material e formal no 
âmbito das companhias abertas ao caso específico, tendo em vista as diferentes redações 
feitas pelo legislador nas Leis nºs 6.404/76 e 8.668/93.

 
f. No fato de que um fundo investidor com 17 mil cotistas tem o direito de analisar a 

materialidade do conflito
de cotistas nos termos do art. 34 
necessária a descaracterização da estrutura em “camadas” 
caso específico. 
 

g. Na assimetria informacional e de objetivos entre os atuais cotistas investidores em geral 
do BC Fund e os futuros cotistas investidores qualificados que venham a aderir a Oferta 
476 destinada à realização da OPA.
 

77. Ressaltamos novamente que a decisão contida no Ofício 
Assembleia Geral de Cotistas para o BC Fund para apreciar a
entendido como uma exigência generalizada para todas as operaç
mas sim para o caso específico. 
 
78. Reforçamos, também, a adequada utilização do art. 9º, §1º, inc. IV, da Lei 6.385/76, que, 
no nosso entendimento, dá competência à CVM para impedir a realização da operação até que seja 
atendido o disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08, 
se levada adiante da forma como pretendida, pode prejudicar o funcionamento regular do mercado.

 
79. Com base em todo exposto neste memorando, 
Administradora e a referendar as exigênci
 
80. Finalmente, colocamo
conveniente. 

Gerente de Acomp
 

Ao SGE, de acordo com a manifestação e o encaminhamento proposto pela GIE.

Na inaplicabilidade da vasta discussão jurídica sobre conflito material e formal no 
âmbito das companhias abertas ao caso específico, tendo em vista as diferentes redações 

pelo legislador nas Leis nºs 6.404/76 e 8.668/93. 

No fato de que um fundo investidor com 17 mil cotistas tem o direito de analisar a 
materialidade do conflito de interesses em seu fundo exclusivo, 

nos termos do art. 34 da Instrução CVM nº 472/08, razão pela qual se faz 
necessária a descaracterização da estrutura em “camadas” de fundos exclusivos 

Na assimetria informacional e de objetivos entre os atuais cotistas investidores em geral 
os futuros cotistas investidores qualificados que venham a aderir a Oferta 

476 destinada à realização da OPA. 

Ressaltamos novamente que a decisão contida no Ofício requer 
Assembleia Geral de Cotistas para o BC Fund para apreciar a operação em tela, sem que isso seja 
entendido como uma exigência generalizada para todas as operações envolvendo fundos de fundos, 

Reforçamos, também, a adequada utilização do art. 9º, §1º, inc. IV, da Lei 6.385/76, que, 
no nosso entendimento, dá competência à CVM para impedir a realização da operação até que seja 
atendido o disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 472/08, de forma a proibir
se levada adiante da forma como pretendida, pode prejudicar o funcionamento regular do mercado.

Com base em todo exposto neste memorando, propomos ao Colegiado 
as exigências contidas no Ofício nº 616/2015/CVM/SIN/GIE.

Finalmente, colocamo-nos à disposição para relatar a matéria, caso o Colegiado entenda 

Atenciosamente, 
 

Original assinado por 
BRUNO BARBOSA DE LUNA 

Gerente de Acompanhamento de Fundos Estruturados

Ao SGE, de acordo com a manifestação e o encaminhamento proposto pela GIE.
 

Original assinado por 
FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS 
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Na inaplicabilidade da vasta discussão jurídica sobre conflito material e formal no 
âmbito das companhias abertas ao caso específico, tendo em vista as diferentes redações 

No fato de que um fundo investidor com 17 mil cotistas tem o direito de analisar a 
de interesses em seu fundo exclusivo, por meio de assembleia 

da Instrução CVM nº 472/08, razão pela qual se faz 
de fundos exclusivos para o 

Na assimetria informacional e de objetivos entre os atuais cotistas investidores em geral 
os futuros cotistas investidores qualificados que venham a aderir a Oferta 

requer somente a realização da 
operação em tela, sem que isso seja 

ões envolvendo fundos de fundos, 

Reforçamos, também, a adequada utilização do art. 9º, §1º, inc. IV, da Lei 6.385/76, que, 
no nosso entendimento, dá competência à CVM para impedir a realização da operação até que seja 

roibir, assim, uma prática que, 
se levada adiante da forma como pretendida, pode prejudicar o funcionamento regular do mercado. 

Colegiado rejeitar o recurso da 
as contidas no Ofício nº 616/2015/CVM/SIN/GIE. 

nos à disposição para relatar a matéria, caso o Colegiado entenda 

Estruturados  

Ao SGE, de acordo com a manifestação e o encaminhamento proposto pela GIE. 



 

Superintendente de Relações
  

Superintendente de Relações com Investidores Institucionais
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com Investidores Institucionais 



 

ANEXO I 

 

  

 
ANEXO I – Resumo da Operação (1/3) 
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ANEXO I 
  

 
ANEXO I – Resumo da Operação (2/3) 
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ANEXO I 
  

 
ANEXO I – Resumo da Operação (3/3) 
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ANEXO II – Estrutura detalhada da operação preparada pela Administradora
  

 
detalhada da operação preparada pela Administradora
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detalhada da operação preparada pela Administradora (1/2) 



 

ANEXO II – Estrutura detalhada da operação preparada pela Administradora
 

Estrutura detalhada da operação preparada pela Administradora
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Estrutura detalhada da operação preparada pela Administradora (2/2) 


