Memoraando nº 78/22015/CVM
M/SRE/GER--1
Rio dee Janeiro, 8 de dezemb
bro de 2015..

Ao Senhhor Superinntendente dee Registro de
d Valores Mobiliários
M
(SRE)

Assuntoo:

Pedidoo de Reconssideração de
d decisão do
d Colegiad
do da CVM
M - OPA po
or aumentoo
oss
de parrticipação – Banco Soofisa S.A. - Processoss CVM n RJ-2014-3
3723 e RJ-2014-4397
Senhhor Superinntendente,

1.
Refeerimo-nos à Reunião do Colegiaado da CV
VM de 14/007/2015, qu
ue apreciouu
pedido de reconsideração appresentado por
p Hilda Diruhy Buurmaian (“R
Recorrente”)), acionistaa
controlaadora do Banco
B
Sofiisa S.A. (““Companhiaa”), nos teermos da D
Deliberação
o CVM nºº
463/20003, em facee da decisãoo do Colegiado de 20//05/2014, que
q negou pprovimento ao recursoo
interpossto pela Reccorrente conntra decisãoo da SRE.
2.
A prropósito, a referida
r
deccisão da SRE
E consideroou necessáriia a realizaçção de OPA
A
por aum
mento de participação
p
o da Compaanhia com fundamentto no § 6º do art. 4ºº da Lei nºº
6.404/1976 (“LSA””) e no art. 26
2 da Instruução CVM 361/2002
3
(““Instrução C
CVM 361”)).
3.
Sobrre o referiddo pedido dee reconsideração, o Coolegiado da CVM delib
berou a seuu
respeitoo nos seguinntes termos:
“Prelim
minarmente, o Colegiad
do ressaltou que o art. 335-A da Insttrução CVM
M
361/2002, que servviu de fundamento para a atualizaçãão, pela SRE
E, das açõess
em circculação da Companhia
C
no
n âmbito do caso em queestão, foi acrrescentado à
referidaa norma poor meio da
a Instrução CVM 487/2
/2010, de modo
m
que o
disposiitivo apenas produziria efeitos
e
a parrtir de sua eentrada em vigor.
v
Dessee
modo, o Colegiadoo entendeu que o menccionado art.. 35-A não poderia serr
aplicaddo retroativaamente com vistas a attualizar a quantidade de
d ações em
m
circulaação com base
b
em op
perações soccietárias occorridas preeviamente à
vigênciia da Instruçção CVM 487
7/2010.
Nesse sentido,
s
o Coolegiado enttendeu que a discussão sobre o méritto do pedidoo
de reconsideraçãoo restaria prrejudicada e deliberou o encaminhamento doo
processso à SRE parra as providêências cabíveeis.” (grifos nossos)

4.
Cabe ressaltar que, naqueela mesma reunião doo Colegiadoo da CVM (datada dee
14/07/2015), foi pautado
p
outrro pedido de
d reconsid
deração sobrre o mesmoo tema, no âmbito doo
Processo CVM nºº RJ-2014-4397, apreesentado po
or Polo Funndo de Invvestimento em Açõess
q deu en
nsejo à deccisão desta área técnica sobre a
(“Reclaamante”), auutor da recclamação que
necessiddade de reallização de OPA
O
por auumento de participação do Banco S
Sofisa S.A.
5.
Naqquele outro pedido
p
de reeconsideraçção, o Reclaamante soliccitava que o Colegiadoo
da CVM
M esclarecessse que os destinatário
d
s da OPA por
p aumentoo de particippação do Baanco Sofisaa
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S.A. serriam todos os
o titulares de ações em
m circulação
o de emissãão da Companhia na daata da OPA,,
e não appenas aqueles que posssuíam açõees da Comp
panhia em 26/12/2008
2
e que aindaa as detém,,
conform
me fora ratificado em
m decisão do
d Colegiad
do datada de
d 20/05/20014, em lin
nha com o
entendim
mento destaa área técnicca.
6.
Essee último peddido de recoonsideração
o não foi reconhecido ppelo Colegiiado em suaa
o
por conta da deeliberação proferida
p
noo
reunião de 14/07/22015, em virrtude da perrda de seu objeto,
âmbito do pedidoo de reconnsideração apresentado
o por Hildda Diruhy Burmaian,, conformee
transcritta no parágrrafo 3º acim
ma.
7.
Desssa forma, em
m 28/09/20015, o Coleg
giado da CV
VM encamiinhou os Prrocessos em
m
epígrafee à SRE paara as provvidências cabíveis, mo
otivo pelo qual, a parrtir da próx
xima seçãoo
“Nossass Consideraações”, anallisaremos o efeito prático do enteendimento pproferido no
o âmbito daa
decisão datada de 14/07/2015.
1
.
I.

NOSSSAS CONSID
DERAÇÕES

8.
Cabe ressaltar,, preliminarrmente, que a Instruçção CVM nnº 487/10 (“Instruçãoo
CVM 487”),
4
que introduziu
i
o art. 35-A da Instruçãão CVM 3661, foi publlicada em 25/11/2010,
2
,
tendo enntrado em vigor
v
na mesma data dee sua publiccação.
9.
Adeemais, cabe lembrar quue os ajustees previstoss pelo art. 35-A foram
m aplicadoss
pela priimeira vez em 19/04/22011, na essfera de reccurso contraa decisão dda SRE, inteerposto porr
Suzano Holding S.A.,
S
tratadoo no âmbitto do Proceesso CVM nº 2010-133241, cuja decisão doo
Colegiaado deliberoou pela aproovação da prroposta elab
borada por esta
e área téccnica para o cálculo doo
limite de
d 1/3 de açõões em circculação, quaal seja, a criiação da “Fóórmula L(1/3)”, conforrme melhorr
detalhadda no MEM
MO/SRE/GE
ER-1/Nº 17//2014 (fls. 56
5 a 114 do Processo C
CVM nº RJ-2014-3723,,
mais esppecificamennte nos paráágrafos 3.5 a 3.8 daqueele documennto).
10.
Naqquele caso, a Suzano Holding S..A. obteve a permissãão, pelo Co
olegiado daa
CVM, para
p
adquirrir até 40.3110.981 açõees PNA de emissão de sua contrrolada Suzaano Papel e
Celulose S.A., apllicando-se, para isso, a Fórmula L(1/3), e considerando, por esssa fórmula,,
diversass alterações no capital social da Suuzano Papell e Celulosee S.A. ocorrridas desde 05/09/20000
(data daa entrada em
m vigor da Innstrução CV
VM 361).
11.
Nessse sentido, cabe destaccar trecho da
d ata da reeunião do C
Colegiado da
d CVM dee
19/04/2011, que traatou daquele caso:
“Com base
b
no art. 35-A da Instrução, a SR
RE reiterandoo que, caso o número dee
ações em
e circulaçãão que serve de base para o cálculo ddo limite de 1/3 tenha see
alteraddo substanciaalmente em razão
r
de aum
mentos de cappital, ofertass públicas dee
distribuuição ou opeerações socieetárias, a CVM poderia autorizar ajjustes em tall
númeroo, apresentouu uma metod
dologia paraa o cálculo ddo novo limitee. Em linhass
gerais, de acordo com
c
tal meto
odologia, o liimite de 1/3 deve ser callculado com
m
base naa: (i) a som
ma do númerro de ações da respectivva classe ou
u espécie em
m
circulaação em 05..09.00 com o número adicional dde ações co
olocadas em
m
circulaação a partirr daquela da
ata, em decorrência de aaumentos de capital com
m
subscriição de açõees, bonificaçções em açõees, alienaçãoo de ações mantidas
m
em
m
tesouraaria pela prrópria companhia objetoo, e converssões de açõ
ões de outraa
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classe ou espécie em
e ações da classe ou esspécie que sse pretende adquirir;
a
(ii))
menos as ações reetiradas de circulação a partir de 05.09.00, em
e razão dee
operações de resgaate, amortiza
ação, reemboolso, aquisiçãão de ações pela
p própriaa
compannhia para manutenção
m
em
e tesourariia ou cancellamento e co
onversões dee
ações da
d classe ouu espécie a serem adquiridas em açções de outrra classe ouu
espéciee; (iii) mais as
a ações alieenadas a partir de 05.099.00 pelo con
ntrolador ouu
por pesssoas vinculaadas ou que atuem em coonjunto, por meio de oferrtas públicass
de disttribuição seccundárias. Deste
D
númeroo ainda se ddevem subtra
air as açõess
adquiriidas pelo coontrolador ou
o por pesssoa vinculadda desde 05
5.09.00, porr
qualquer meio. A SRE
S
ressaltou
u, ainda, a importância da realizaçã
ão de ajustess
no cálcculo em razãão de eventua
ais grupamentos e desdoobramentos referentes
r
àss
ações da
d companhiia objeto da oferta.
o
Aplicanndo aquela metodologiia ao caso concreto, a SRE conccluiu que a
Recorrente poderiaa adquirir atté 40.310.9881 ações PNA
NA, sem ficarr obrigada à
realização da OPA por aumentto de particippação de quee tratam a leegislação e a
regulam
mentação em
m vigor.
O Relaator Otavio Yazbek
Y
apreesentou voto acompanhaando a posiçção da SRE,,
reiteran
ndo que a metodologia
a apresentaada no MEM
MO/SRE/GE
ER-1/089/111
seria adequada
a
incclusive para nortear a postura
p
da árrea em casos futuros dee
mesmaa natureza.
O Coleegiado, acom
mpanhando o voto do Reelator Otavioo Yazbek, deeliberou, em
m
respostta à consultaa formulada
a, que a Suzzano Holdin
ng S.A. podeeria adquirirr
até 40.310.981 açõões PNA de emissão da Suzano Pappel e Celulose S.A. pelaa
Suzanoo Papel e Ceelulose S.A.,, sem que disso
di
resulte a obrigação
o de realizarr
OPA por
p aumentoo de particip
pação, nos teermos da In
nstrução CV
VM 361/02.”
”
(grifos nossos)

12.
Cabe lembrar, ainda, a reedação do próprio
p
art. 35-A da Innstrução CV
VM 361, o
qual preevê que:
“Art. 35-A.
3
A pediido do acion
nista controlaador, a CVM
M poderá au
utorizar quee
sejam realizados
r
ajjustes no nú
úmero de açõões em circu
ulação que seerve de basee
para cáálculo do lim
mite de 1/3 (um terço) previsto
p
noss arts. 15, in
nciso I e 26,,
caso essse número tenha se allterado de maneira
m
sign
nificativa ap
pós as datass
estabellecidas nos referidos
r
disp
positivos e no art. 37, §11º, em razão de
d aumentoss
de capital, ofertas públicas dee distribuiçãão ou operaçções societárrias.” (grifoo
nosso)

13.
d
estabeelecidas noss dispositivo
os mencionaados no refeerido artigo referem-see
As datas
à 05/099/2000 (dataa da entradaa em vigor da Instrução CVM 361) ou à daata em que ocorrera o
encerram
mento da primeira
p
offerta públicca de distrribuição dee ações da companhia ou, casoo
nenhum
ma oferta teenha sido realizada, à data da obtenção do registroo da comp
panhia paraa
negociaação de açções em mercados
m
r
regulamenta
ados de vaalores mobbiliários, nos
n
termos,,
respectiivamente, do
d § 1º do art.
a 37 e do Parágrafo Único do art.
a 15, ambbos da Instrrução CVM
M
361.
14.
Com
m base no accima expostto, entendem
mos que tannto a própriia redação do
d art. 35-A
A
mento do Colegiado
C
d CVM aoo aplicá-lo no caso dee
da
da referrida Instruçção, quanto o entendim
Suzano Holding S..A., permitee-nos concluuir que aqu
uele artigo foi
f criado coom vistas a considerarr
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as operaações socieetárias ocorrridas desdee 05/09/2000 (ou desdee a data doo IPO da Companhia),
C
,
para finns de ajustee do limitee de 1/3 dee ações em circulaçãoo que podem
m ser adqu
uiridas peloo
acionistta controladdor ou pessooas a ele vinculadas, sem
s
ensejarr a obrigaçãão de se realizar OPA
A
por aum
mento de parrticipação.
15.
Nessse sentido, ainda, porr meio da Audiência Pública S
SDM nº 02
2/2010, quee
C
487, a CVM esclareceu quee a introduçção do art. 35-A
3
visavaa
discutiuu o texto da Instrução CVM
justameente a dirim
mir dificulddades que poderiam
p
su
urgir por conta
c
de auumentos de capital ouu
operaçõões societárrias ocorriddas desde 05/09/2000
0
(ou desde a data do IPO da Companhia),
C
,
permitinndo, então, ajustes em função de taais fatores, após análise de cada caaso.
16.
Casoo não houvvesse tal preevisão paraa ajustes, esstaríamos ddiante de um
ma situaçãoo
p
serr
em quee a tutela da liquideez das ações emitidass por umaa companhiia aberta poderia
relativizzada, a deppender de evventos sociietários oco
orridos anteeriormente à entrada em
m vigor daa
Instruçãão CVM 487, levandoo, em muittos casos, ao enxugam
mento da lliquidez sem
m qualquerr
alternatiiva para rem
mediá-lo.
17.
Tal situação deixaria
d
nãão apenas os titularees de açõees em circculação dee
compannhias abertaas, mas todoo o mercadoo, em condiição de incerteza, poiss os mesmo
os poderiam
m
ver os controladore
c
es das referiidas compaanhias, e pesssoas a eless vinculadass, adquirind
do ações em
m
circulaçção em quaantidade que, considerrando os ev
ventos socieetários ocorrridos anterriormente à
25/11/2010 (data de
d entrada em
e vigor daa Instrução CVM 487)), já teria im
mpedido a liquidez dass
mesmass, sem ensejjar a obrigaação de se realizar
r
a OPA
O
de que trata o art. 26 da Instrrução CVM
M
361.
De forma exeemplificativva, imagineemos uma companhiaa hipotéticaa, que em
m
18.
ulação, e quue tenha siddo objeto dee programass
05/09/2000 apresenntava 3 milhhões de açõões em circu
e
em vigor da Innstrução CV
VM 361) e
de recompra de açções, entre 05/09/20000 (data de entrada
25/11/2010 (data de entrada em vigor da Instruçção CVM 487)
4
por m
meio dos quais
q
foram
m
adquiriddas 2,5 milhhões de açõees.
19.
Sem
m a realização dos ajusstes previsto
os pelo art. 35-A da IInstrução CV
VM 361, o
controlaador daquella companhhia, ou pesssoas a ele vinculadas,, poderiam,, ainda, adq
quirir até 1
milhão de ações em
e circulaçção, montannte superio
or à totalidaade das ações em cirrculação daa
q isso ennsejasse a necessidad
de de realizzação de O
OPA por aumento
a
dee
compannhia, sem que
participação.
20.
Com
mo se notaa, tal situaação permiitiria que o controladdor dessa companhiaa
hipotética realizassse o fecham
mento brannco de seu capital sem
m que isso encontrassse qualquerr
obstácuulo normativvo.
21.
Outrra hipótese a ser analiisada diz reespeito à sittuação em qque a obrig
gação de see
realizar OPA por aumento de
d participaçção teria co
omo fato gerador
g
a aaquisição dee ações em
m
circulaçção por partte do controolador ou peessoas a elee vinculadass ocorrida aanteriormentte à data dee
entrada em vigor da
d Instruçãoo CVM 4877 (25/11/20
010), mas que
q para tal tenha sido
o necessárioo
considerar os evenntos societáários ocorriddos também
m anteriorm
mente à entrrada em vig
gor daquelaa
Instruçãão.
22.
Nessse caso, a despeito dee a redação
o do art. 35-A da Insstrução CVM
M 361 e a
decisão do Colegiaado da CVM
M no âmbitoo do caso dee Suzano Hoolding S.A. deixarem claro
c
que oss
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ajustes previstos no
n referido dispositivo normativo, bem como a aplicaçção da Fórm
mula L(1/3))
criada para
p
operaccionalizá-loss, poderem considerarr os eventoss societárioos anterioress à data dee
entrada em vigor da Instruçção CVM 487
4
(25/11/2010), enttendemos qque não seeria cabívell
utilizar--se do referrido disposiitivo para im
mputar obriigações deccorrentes dee aquisiçõess realizadass
pelo aciionista conttrolador ou pessoas a ele vinculaadas anteriormente ao ssurgimento do mesmoo
(art. 35--A da Instruução CVM 361),
3
respeiitando, portanto, o prinncípio da rettroatividadee.
23.
Assiim, não fariia sentido im
mputar a ob
brigação dee se realizarr OPA por aumento
a
dee
participação a um controlador, caso, apllicando-se a Fórmula L(1/3), estee tenha ultrrapassado o
limite de
d 1/3 de ações
a
em ciirculação anntes da enttrada em viigor da Insstrução CVM
M 487, atéé
porque não haveriaa maneira dee o referidoo controlado
or mensurar o limite a eele aplicáveel antes de a
metodollogia em quuestão ter sido criada.
24.
Nãoo obstante, a partir de 25/11/2010
2
(data
(
da enttrada em viggor da Instrrução CVM
M
487), jáá tendo conhhecimento da
d nova mettodologia paara o cálculo do limite em questão
o, o referidoo
controlaador seria capaz
c
de descobrir quee não possu
uía mais lim
mite para efeetuar comprra de açõess
em circculação, mootivo pelo qual,
q
caso viesse
v
a fazêê-lo, seria a ele imputtada a obrig
gação de see
realizar OPA por aumento de participação
p
o.
olegiado daa
25.
Nessse sentido, antes de traatarmos do caso em tella, sugerimoos que o Co
m
e sobre a Decisão dataada de 14/07
7/2015, no âmbito do Processo CVM
C
nº RJ-CVM manifeste-se
2014-37723, no senntido de essclarecer quue o art. 35-A da Insstrução CV
VM 361, beem como a
Fórmulaa L(1/3), não
n podem retroagir somente
s
qu
uando a obrigação de se realizarr OPA porr
aumentoo de particippação decorrrer de aquiisições realiizadas pelo acionista coontrolador ou
o pessoa a
ele vincculada anterriormente à 25/11/20100 (data da en
ntrada em vigor
v
da Insttrução CVM
M 487).
26.
Nos demais casos,
c
a aplicação
a
do referidoo dispositiivo, bem como suaa
mitidos parra os fins que foram
m
operacioonalização com base na Fórmulla L(1/3), seriam perm
criados,, quais sejaam: (i) atuualizar o lim
mite de 1//3 de açõess em circuulação que podem serr
adquiriddas pelo coontrolador ou
o pessoa a ele vincullada, sem ensejar a obbrigação de se realizarr
OPA por
p aumentto de partiicipação, com
c
base em operações societáárias ocorrridas desdee
05/09/2000; e (ii) imputar obriigação de see realizar OPA
O
por aum
mento de paarticipação proveniente
p
e
de aquisições realiizadas pelo acionista controlador
c
ou pessoa a ele vincuulada posterriormente à
data de entrada em vigor da Innstrução CV
VM 487 (25//11/2010).
27.
Quaanto ao casoo concreto, cabe ressalltar, previam
mente, que a discussão
o acima nãoo
interferee na análisse do messmo, tendo em vista que, confo
forme demoonstraremoss a seguir,,
considerando ou nãão os ajustees promoviddos pela Fórrmula L(1/33), o controolador do Baanco Sofisaa
S.A., juuntamente com
c
pessoaas a ele vinnculadas, ultrapassara
u
am o limitee de 1/3 dee ações em
m
circulaçção e estariaa obrigado a realizar OP
PA por aum
mento de parrticipação.
28.
Iniciiaremos noossa análise considerrando apennas as aquiisições de ações em
m
circulaçção por parrte do acionnista controolador da Companhia
C
e pessoas a ele vincu
uladas, sem
m
efetuar quaisquer ajustes
a
provvenientes da
d aplicação
o da Fórmuula L(1/3), com base na
n previsãoo
constannte do art. 35-A
3
da Insstrução CVM
M 361, para o caso dee operaçõess societáriass realizadass
anteriorrmente à enttrada em viggência da Innstrução CV
VM 487.
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29.
Paraa essa anállise, utilizaaremos os dados connstantes doo quadro presente
p
noo
MEMO
O/SRE/GER-1/Nº 17/2014 (fls. 56
5 a 114 do
d Processoo CVM nºº RJ-2014-3
3723, maiss
especifiicamente noo parágrafo 3.76 daquelle documen
nto).
30.
Naqquele quadrro, são consideradas pessoas vinculadas
v
à Sra. Hillda Diruhyy
Burmaiaan, seus filhhos (Alexanndre Burmaaian, Ricardo Burmaiann, Cláudia R
Regina Burm
maian Loebb
e Valérria Burmaian Kissajikkian) e o fundo Gem
mini FIA Exclusivo,
E
ppelo fato de
d Ricardoo
Burmaiaan ser o seuu único cotissta.
31.
A caaracterizaçãão das pessooas vinculaadas à Sra. Hilda
H
Diruhhy Burmaiaan foi entãoo
ratificadda pelo Collegiado da CVM
C
em decisão datada de 20/055/2014, a quual delibero
ou pelo nãoo
provimeento do reccurso interpposto pela Sra.
S Hilda Diruhy
D
Burrmaian conttra o entend
dimento daa
SRE de que os filhhos da Sra. Hilda
H
Diruhhy Burmaian, exceto o Alexandre Burmaian, não seriam
m
pessoas a ela vincuuladas, o quual foi mannifestado po
or meio do MEMO/SR
RE/GER-1/N
Nº 17/20144
(cópia às
à fls. 56 a 114
1 do Proccesso CVM nº RJ-2014
4-3723).
32.
Valee ressaltar, ainda, que desconsideeramos, no quadro abaaixo, as aq
quisições dee
ações reealizadas peela própria Companhiaa, por mem
mbros de seuu conselho de adminisstração e dee
sua direetoria, em linnha com a hipótese
h
de não incidên
ncia do art. 35-A.
Q
Quadro
1 - Movimentação
M
de Ações Prefferenciais do Banco
B
Sofisa S.A.
Controladora

Mom
mento 1
02/005/2007
(Póss IPO)

Sra. Hilda Diruhy
10.3382.644
Burmaian
——————
———— ——
————
Pessoas Vinculladas (filhos)
Alexandre Burrmaian
Ricardo Burmaaian
Valéria
Buurmaian
Kissajikian
Cláudia
Regina
Burmaian Loebb
Gemini Funddo de
em
Investimento
Ações
——————
———
Ações em Cirrculação
(pós IPO)
Qtd Adquiridaa pelos
Controlador + Pessoas
Vinculadas
Limite 1/3

Moomento 2
31/03/2008

Momento
M
3
30/09/2008
3

Momento 4
17/11/2008

Momento 5
26/12/200
08

100.382.644

10.382.644

10.382.6444

10.382.6
644

—
—————

—————

—————
—

————
——

5220.616
5220.616

520.616
520.616

690.616
520.616

1.129.316
7.698.716

2.293.316
7.844.716

5220.615

520.615

520.615

520.615

2.210.615

5220.615

520.615

520.615

520.615

1.892.315
2.279.900

——
————

—
—————

—————

—————
—

————
——

42.0045.332

422.045.332

42.045.332

42.045.3322

42.045.3
332

0

0

170.000

7.616.800

6.651.600

14.0015.111

144.015.111

13.845.111

6.228.311

(423.28
89)

33.
Do quadro
q
acim
ma, verifica--se que o nú
úmero de açções prefereenciais que servirão dee
base paara o cálculo do limitee de 1/3 de ações em circulação é aquele quue resultou do IPO daa
Compannhia (42.0445.332 açõees), realizaddo em 02/05/2007, pello fato de ttal evento ter
t se dadoo
posterioormente à 055/09/2000, data de entrrada em vig
gor da Instruução CVM 3361.
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34.
Com
m base no referido núúmero de ações,
a
o lim
mite iniciall de 1/3 dee ações em
m
circulaçção para effeito da noossa análisee é de 14.0
015.111 açõões prefereenciais de emissão
e
daa
Compannhia.
A paartir de agoora, caberá verificar
35.
v
a quantidade
q
de ações prreferenciaiss adquiridass
por Hildda Diruhy Burmaian
B
(ccontroladoraa do Banco Sofisa S.A
A.) e por seuus filhos (peessoas a elaa
vinculaddas), nos momentos 2, 3, 4 e 5.
Connforme se verifica
36.
v
doos dados co
onstantes do
d quadro acima, Hillda Diruhyy
Burmaiaan não alterrou sua parrticipação em
m ações preeferenciais de emissão do Banco Sofisa S.A..
no períoodo analisaddo.
37.
Adeemais, no Momento 2 (31/03//2008), nãão houve aquisições de açõess
p
das peessoas a elaa vinculadas, não haveendo, portannto, qualqueer alteraçãoo
preferennciais por parte
no limitte de 1/3 de
d ações quue poderiam
m ser adquirridas sem ensejar
e
a obbrigação de se realizarr
OPA poor aumento de participaação.
38.
Já no
n Momentoo 3 (30/09/22008), o Sr. Alexandre Burmaian (filho de Hiilda Diruhyy
Burmaiaan) adquirriu 170.0000 ações prreferenciaiss, reduzinddo o limite de 1/3 das açõess
preferennciais em ciirculação quue ainda pooderiam ser adquiridas pelo controolador ou peessoas a elee
vinculaddas para 13.845.111.
39.
No Momento 4 (17/11/20008), os Srss. Alexandrre Burmaiann e Ricardo
o Burmaiann
(filhos de
d Hilda Diruhy Burm
maian ) adquuiriram, em
m conjunto, 7.616.800 ações prefeerenciais dee
emissãoo da Compaanhia, fazenndo com quue o limite de
d 1/3 de açções em cirrculação passsasse a serr
de 6.2288.311 açõess preferenciais.
40.
Por fim, no Moomento 5 (226/12/2008), observa-see que todas as pessoas vinculadass
ao conttrolador (fillhos de Hildda Diruhy Burmaian), juntamentee com o G
Gemini FIA
A Exclusivoo
(cujo único
ú
cotista é Ricarddo Burmaiaan), adquiriiram ações de emissãão da Com
mpanhia em
m
circulaçção no monttante de 6.651.600 açõees preferencciais.
41.
Com
m a realização de tais aquisições,
a
no
n Momentto 5 (26/12//2008), o lim
mite de 1/33
2 da Instru
ução CVM 361 foi ultrrapassado em
e 423.2899
de açõees em circullação previssto no art. 26
ações prreferenciaiss, conforme se verifica do quadro constante do
d parágrafoo 32 acima, ensejando,,
dessa foorma, a neccessidade dee realizaçãoo de OPA por aumentoo de particippação do Baanco Sofisaa
S.A.
42.
Do acima expposto, verifficamos quee o momeento de inccidência daa OPA porr
aumentoo de particippação da Companhia, mesmo sem
m a realização de ajustees no número de açõess
em circuulação em função
f
da aplicação
a
doo art. 35-A da
d Instruçãoo CVM 3611 e, consequ
uentemente,,
da Fórm
mula L(1/3),, permanecee como senddo a data dee 26/12/20008, ou seja, a mesma daata que foraa
apuradaa no MEMO
O/SRE/GER
R-1/Nº 17/22014 (cópiaa às fls. 56 a 114 do P
Processo CVM nº RJ-2014-37723, mais esspecificameente no paráágrafo 3.97 daquele doccumento).
43.
Nãoo obstante a ultrapassagem do limite de 1/3 ter se ddado na mesma
m
data,,
levandoo-se em connta ou não os ajustess previstos pelo art. 35-A da Insstrução CV
VM 361, aoo
desconssiderarmos os ajustess anteriorm
mente comp
putados, rellativos às ações em circulaçãoo
recomprradas pela Companhiaa e aquelas adquiridass por seus administrad
a
dores, a quaantidade dee
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ações que
q
ultrapaassaram o referido limite dim
minuiu de 3.521.955 para 423..289 açõess
preferennciais.
44.
Em relação aoss destinatáriios da OPA
A da Compaanhia (assunnto tratado atualmentee
na esferra de pedido de reconssideração, no
n âmbito do
d Processoo CVM nº R
RJ-2014-4397, sobre o
qual coomentamos nos parágrrafos 4º a 6º
6 acima), cabe ressalltar que maanifestamo--nos a essee
respeitoo inicialmennte por meioo do Memoo nº 17/2014
4/CVM/SRE
E/GER-1, nno âmbito do
d Processoo
CVM nº
n RJ-2013-8633, em que
q entendemos que oss referidos destinatário
d
os devem seer definidoss
conform
me decisão do
d Colegiaddo da CVM datada de 21/02/2003,
2
, no âmbito da OPA po
or alienaçãoo
de contrrole de Franncisco Stédiile S.A. (Proocesso CVM
M nº RJ-20002-7383).
45.
Em linha com o que foi deliberado pelo Coleggiado da C
CVM naqueele caso, oss
PA da Com
mpanhia serriam os acionistas tituulares de ações em circculação em
m
destinattários da OP
26/12/2008, data em
m que ocorrreu a incidêência da OP
PA por aum
mento de parrticipação, e que aindaa
sejam tiitulares de tais
t ações noo momento de realização da referiida OPA.
46.
Cabe ressaltar que
q o entendimento em
m questão fooi ratificadoo por nós em
m mais duass
oportunnidades, quaais sejam, (i) na esferra de recurrso, em que manifestaamo-nos po
or meio doo
Memo nº
n 32/2014/CVM/SRE//GER-1 (flss. 87 e 112 do
d Processoo CVM nº R
RJ-2014-439
97) e (ii) naa
esfera de
d pedido de
d reconsidderação da decisão
d
do Colegiado da CVM nno âmbito do referidoo
recurso,, em que manifestamo
m
-nos por meio do Mem
mo nº 61/20014/CVM/S
SRE/GER-1 (fls. 159 a
171 do Processo CVM
C
nº RJJ-2014-43977), sendo que
q no prim
meiro caso o Colegiad
do da CVM
M
acompaanhou o enteendimento da
d SRE e noo segundo ainda
a
não appreciou o m
mérito.
47.
Senddo assim, em
e que pesee o fato de o Processoo CVM nº R
RJ-2014-43
397 ter sidoo
minhado à SRE,
S
pelo Colegiado
C
d CVM, po
da
or ter maniffestado-se ppelo não con
nhecimentoo
reencam
do peddido de recconsideração ali preseente em virtude da perda de sseu objeto,, conformee
comentaamos nos paarágrafos 4ºº a 6º acimaa, entendem
mos que agorra, com a raatificação por esta áreaa
técnica da necessiddade de reallização de OPA
O
por au
umento de participação
p
o do Banco Sofisa S.A,,
o pediddo de reconnsideração elaborado
e
p
pelo
Reclam
mante voltoou a ter objeto, motivo
o pelo quall
propom
mos o reenvvio do Proccesso CVM
M nº RJ-20
014-4397 ao
a Colegiaddo da CVM
M para suaa
apreciaçção.
II.

NCLUSÃO
CON

48.
Por todo o accima expossto, propom
mos o encaaminhamentto dos Pro
ocessos em
m
m
sejam
m submetiddos à apreciiação do Co
olegiado daa
referênccia ao SGE, solicitandoo que os mesmos
CVM, tendo
t
esta SRE/GER-1
S
como relattora do caso
o, reafirmando nossos eentendimenttos sobre:
(i) a necessidadde de realizzação de OPA
O
por auumento de pparticipação
o do Bancoo
Sofiisa S.A., connforme precceituam o § 6º do art. 4º
4 da LSA e o art. 26 da
d Instruçãoo
CVM
M 361, conforme descrrito no MEMO/SRE/G
GER-1/Nº 60/2014 (fls. 239 a 2644
do Processo
P
CV
VM nº RJ-20014-3723); e
(ii) a definiçãoo da base acionária objeto da referida O
OPA por aumento
a
dee
partiicipação doo Banco Soffisa S.A., qu
ue deve serr aquela exiistente em 26/12/2008,
2
,
em analogia
a
à OPA
O
por aliienação de controle dee Francisco Stédile S.A
A. (Processoo
CVM
M nº RJ-20002-7383). Dessa form
ma, a OPA
A deverá terr por objetto as açõess
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prefferenciais de sua emissão em circculação em
m 26/12/20008, que perm
maneceram
m
detiddas pelos mesmos acionistas
a
desde
d
aqueela data, cconforme descrito
d
noo
MEM
MO/SRE/G
GER-1/Nº 61/2014 (fls. 159 a 1711 do Processso CVM nº
n RJ-2014-43977).
A
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