COMISSÃO DE
D VALORE
ES MOBILIÁ
ÁRIOS

Memoraando nº 13/22015-CVM
M/SRE/GER-1
Rio de Janeiro, 21 de janeiiro de 2016..

Ao Senhhor Superinntendente dee Registro de
d Valores Mobiliários
M

Assuntoo: Pedido de dispenssa de regisstro de ofeerta públicca de distrribuição dee cotas doo
Capital Ativo FIDC
C - Processso CVM nº RJ-2015-99137

Senhhor Superinntendente,
1.
Tratta-se de peddido de disspensa de registro
r
da oferta públlica de distrribuição dee
cotas mezanino
m
e subordinaddas (“Ofertaa”) de emisssão do Cappital Ativo FIDC (“Fu
undo”), noss
termos do art. 4º da
d Instruçãão CVM nº 400/03 (“IInstrução CVM
C
400”), formulado
o por Fram
m
Capital DTVM S.A
A. (“Adminiistrador”).
2.
Subssidiariamennte ao pleitto supra, o Administrrador soliciita que a Oferta
O
sejaa
dispensaada de deterrminados reequisitos preevistos na Instrução
I
CV
VM 400, quuais sejam:

I.

(i))

elabboração e attualização de
d Prospecto
o, conformee previsto nnos artigos 5º,
5 23 e 34,,
incisso I, alínea "e", da Instrrução CVM
M nº 356/01 (“Instruçãoo CVM 356””); e

(iii)

publlicação doss anúncios de início e de enccerramento,, conformee previstos,,
resppectivamentee, nos artiggos 52 e 29
9 da Instruução CVM nº 400/03 (“Instruçãoo
CVM
M 400”).

HISTÓRICO DO PROCESSO

1.
Em 26/08/20155, o Administrador prottocolou exppediente na CVM (fls. 1 a 28), porr
meio doo qual solicitou a dispeensa de regiistro da Ofeerta, nos terrmos do art.. 4º da Instrrução CVM
M
400, ouu, subsidiariiamente, a dispensa
d
doos requisito
os mencionaados acima,, com base no mesmoo
disposittivo normatiivo.
2.
Por meio do exxpediente em
e questão, o Adminiistrador escclareceu que o Fundo,,
apesar de
d ser abertto, não estaaria dispenssado do reg
gistro prévioo na CVM para realizaar a Oferta,,
dado quue seu prazoo de carênccia somado ao de pagam
mento do reesgate ultraapassa 30 diias, o que o
enquadrraria na exceção previssta pelo § 1ºº do art. 21 da
d Instruçãoo CVM 3566.
3.
Adeemais, esclareceu também o Admiinistrador quue o Fundo não poderiia realizar a
Oferta no
n âmbito da
d Instruçãoo CVM nº 476/09,
4
pelo
o fato de ass cotas de fu
fundos de in
nvestimentoo
abertos não figurarrem na lista de valores mobiliários
m
s abarcados por aquela Instrução.
4.
Nãoo obstante, o Admiinistrador ressaltou que
q
a Offerta seria destinadaa
ofissionais, e que o número máximo
m
dee
exclusivvamente a investidorees qualificados e pro
subscrittores seria de
d 50 investtidores, sendo que seriaam abordaddos, durantee o prazo daa Oferta, noo
máximoo, 75 investiidores.
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5.
Da análise doo referido expedientee, verificam
mos que, se por um
u
lado o
Administrador arguumentou nãão poder reealizar a Offerta no âm
mbito da Insstrução CVM
M 476, porr
conta dee a mesma não abarcarr a distribuiição de cotaas de fundoss abertos, ppor outro infformou quee
a mesm
ma seria desstinada tantoo a investiddores qualifficados, com
mo a investtidores proffissionais, o
que estaaria em desaacordo com
m as ofertas a serem reaalizadas no âmbito
â
da rreferida Insttrução, que,,
a partir de 01/10/2015, com a entrada em
m vigor das alterações propostas ppela Instruçãão CVM nºº
554/14, só poderiam
m ser destinnadas a inveestidores pro
ofissionais1.
6.
Por conta desse
d
fato, encamin
nhamos em
m 23/09/22015 o Ofício nºº
163/20115/CVM/SR
RE/GER-1 (fls. 93 a 94),
9
solicitaando esclarrecimentos a respeito da mesma,,
tendo em
m vista term
mos entenddido que o intuito
i
do Administrad
A
dor seria o dde realizar a Oferta noo
âmbito da Instruçãoo CVM 4766, só não o fazendo
f
porr conta de o Fundo ser aaberto.
7.
Além
m disso, soolicitamos também
t
po
or meio do Ofício suppra a apressentação dee
ferta, em an
nalogia aos que são previstos por aquelaa
documeentos a serrem utilizaddos na Ofe
Instruçãão.
8.
otocolou exppediente naa CVM (fls.. 96 a 131),,
Em 06/10/20155, o Adminiistrador pro
em respposta ao Ofíício nº 163/2015/CVM
M/SRE/GER-1, esclareccendo que a Oferta seriia destinadaa
somentee a investidores profisssionais e aprresentando as minutas dos docum
mentos que haviam
h
sidoo
solicitaddos.
9.
Em 09/10/20155, encaminhhamos o Ofíício nº 180//2015/CVM
M/SRE/GER
R-1 (fls. 1333
ordinária dee
a 134), solicitandoo que fosse apresentadda ata atuallizada da asssembleia ggeral extrao
or, ou seja,,
cotistas do Fundo,, aprovandoo a Oferta nos termoss esclareciddos pelo Administrado
sendo destinada
d
exclusivameente a invesstidores pro
ofissionais, contando com, no máximo,
m
500
subscrittores e abordando, no máximo,
m
75 investidorees.
10.
Adeemais, soliccitamos aiinda por meio
m
do referido
r
O
Ofício que nos fossee
uição da Ofeerta.
encaminnhada versãão assinada do contratoo de distribu
11.
Em 04/11/20155, o Administrador prottocolou exppediente na CVM (fls. 136 a 156),,
em respposta ao Ofíício nº 180//2015/CVM
M/SRE/GER-1, atendendo às exigêências que haviam
h
sidoo
apresenntadas por meio
m do messmo.
12.
Em 02/12/20155, a Gerênciia de Acom
mpanhamentto de Fundoos Estruturaados – GIE,,
nvestidores Instituciona
I
ais – SIN, encaminhou
e
u
pertenceente à Supeerintendênciia de Relações com In
e-mail à SRE inforrmando que o Fundo enncontra-se atualizado
a
juunto à CVM
M.
13.
Tenddo em vistaa que as veersões de Boletim
B
de Subscrição
S
protocoladas junto aoo
expedieente de 044/11/2015, bem comoo a ata daa assembleeia que approvou a Oferta,
O
nãoo
contempplavam os requisitos
r
p
previstos
peelos artigos 30 e 31 daa Instrução CVM 400, no que see
refere à possibiliddade de diistribuição parcial, en
ncaminhamoos em 11//12/2015 o Ofício nºº
227/20115/CVM/SR
RE/GER-1 (fl.
( 195), soolicitando que
q fossem feitos os aajustes neceessários noss
referidoos documenntos, de moodo a que fossem
f
observados em
m sua integgridade os dispositivos
d
s
normatiivos em queestão.
14.
Por fim, em 055/01/2016, o Adminisstrador protocolou exppediente na CVM (fls..
or meio do Ofício
O
supraa.
197 a 2005), atendenndo às exigêências apressentadas po

1

Nos term
mos do caput do art. 2º da Instrução
I
CVM
M nº 476/09.
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II.

CAR
RACTERÍSTIC
CAS DO FUN
NDO E DA OFERTA
F

15.
O Fuundo é connstituído sobb a forma de
d condomínnio aberto, com prazo de duraçãoo
indeterm
minado, noss termos do artigo 89 de seu Regullamento (fl. 83).
16.
De acordo
a
com
m o último informe
i
meensal disponnível do Fuundo, encam
minhado em
m
11/01/2016, referennte à 12/2015 (fls. 2066 a 214), o mesmo connta com 44 cotistas, deetentores dee
s
patrimôônio líquido
o é de R$$
277 cottas seniorees e 123 cotas suborddinadas, seendo que seu
12.559.190,97.
17.
Nos termos do artigo 24 do
d Regulam
mento do Fuundo (fl. 45)), suas cotaas não estãoo
sujeitas a prazo dee carência para
p
efeito de resgate. Já o efetivvo pagamennto pelas mesmas,
m
porr
parte doo Fundo, seguirá o dispposto no artt. 25 de seu
u Regulamennto (fl. 45),, devendo ser
s efetuadoo
até o 300º dia subsequente ao da
d solicitaçãão do resgatte, para as cotas
c
seniorres, e no praazo mínimoo
de 30 dias
d
a partiir da referidda solicitaçção, para ass demais cootas (dentree as quais se incluem
m
aquelas objeto da presente
p
Ofeerta, cotas mezanino
m
e subordinadaas).
18.
O objetivo
o
do Fundo é descrito
d
no
o art. 4º dee seu Reguulamento (ffl. 39), noss
seguintees termos:
“Artigoo 4.º - Objeetivo. O objjetivo do Fuundo é obteer rendimentos para oss
Cotistaas, observadda a políticca de investtimento, connforme estabelecida noo
Capítullo VII destee Regulamen
nto, por meiio da aquisiição de: (i) Direitos dee
Créditoo, juntamennte com todos os direitos,
d
prrivilégios, preferências,
p
prerroggativas e açções assegurrados aos tittulares de taais Direitos de Crédito,
tudo nos
n termos dos
d Contrattos de Cesssão; e (ii) A
Ativos Fina
anceiros. Oss
investim
mentos do Fundo
F
suborrdinar-se-ão aos requisittos de comp
posição e dee
diversifficação estabelecidos neeste Regulam
mento, semprre observado
o o dispostoo
na legisslação e reguulamentação
o aplicáveis.”

De seu últimoo informe mensal dissponível (ddezembro/20015), verifi
19.
fica-se que,,
atualmeente, o Funndo concenntra seu pattrimônio naa conta “c)) Comerciaal”, com vaalor de R$$
12.398.6614,95.
20.
Além
m do Administrador, o Fundo con
nta com a gestão
g
de suua carteira por
p parte dee
Fram Capital Gestãão de Ativos Ltda.
21.
A prestação doos serviços de escriturração das cotas,
c
de cuustódia e co
ontrole doss
direitos creditórios integrantess da carteiraa do Fundo é realizada pelo Bancoo Paulista S.A.
22.
s
de auditoria, por
p sua vezz, são desem
mpenhados ppela KPMG
G Auditoress
Os serviços
Indepenndentes.
23.
As cotas de em
missão do Fundo foram avaliaddas pela Libberum Ratiings, tendoo
obtido a classificaçção “B(Fe) de Longo Prazo”
P
para as cotas suubordinadas e “BB+(Fee) de Longoo
Prazo” para
p as cotaas mezaninoo (cópias doos relatórioss respectivam
mente às flss. 162-171 e 181-190).
24.
Connforme conssta da ata da
d assembleeia geral exxtraordináriaa (“AGE”) de cotistass
realizadda em 29/122/2015 (fls. 201 a 2055), o valor da
d Oferta seerá de até R
R$ 10 milh
hões, com a
emissãoo de até 2000 cotas mezzanino e atéé 200 cotass subordinaddas, ambas com valor unitário dee
R$ 25.0000,00, senddo que a Offerta poderá ser encerraada com distribuição paarcial no vaalor de R$ 1
milhão, conforme informação
i
constante do
d expedien
nte protocolaado em 05/001/2016.
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25.
Adeemais, tambbém nos terrmos da refferida ata da
d AGE, a Oferta seráá destinadaa
exclusivvamente a investidores profissionais, limiitando-se à procura ppor, no máximo,
m
755
investiddores, a fim de que, no máximo, 500 deles subsscrevam as cotas objetoo da mesmaa.
Por se tratar dee fundo aberto, as cotas de sua em
26.
missão não ssão, nem seerão, objetoo
de negoociação em
m mercados regulamenntados, con
nforme incluusive enconntra-se exp
pressamentee
previstoo pelo artigoo 19 do Reggulamento do
d Fundo (fll. 44).
27.
Em substituiçãoo aos anúnccios de iníciio e de enceerramento previstos pella Instruçãoo
CVM 400,
4
dos quuais foi soliicitada a disspensa, em pleito subssidiário à ddispensa de registro, o
Administrador proopõe o enviio à CVM de comuniicações sobbre o início e o encerrramento daa
Oferta, em analogiaa ao que preeceituam oss artigos 7º--A e 8º da Innstrução CV
VM 476, cuj
ujas minutass
foram encaminhada
e
as junto ao expediente protocolado
o na CVM em
e 06/10/2015 (fls. 113 a 117).
28.
Por meio do expediente protocolado
p
o em 05/01//2016, foraam encamin
nhados doiss
00), o prim
meiro conteendo declarração a serr
modelos de Boletim de Subbscrição (flss. 199 e 20
assinadaa pelos invvestidores, considerand
c
do que a Offerta tenha sido dispennsada de reegistro, e o
segundoo contendo declaração assinada peelos investiidores, conssiderando quue a Ofertaa tenha sidoo
dispensaada dos reqquisitos (i) elaboração
e
d prospecto
de
o e (ii) elabboração e puublicação do
os anúncioss
de inícioo e encerram
mento, nos seguintes teermos:
Boletim
m de Subscrrição consideerando a disspensa de reegistro da Oferta:
O
“Declaaro para toddos os fins qu
ue estou de acordo com
m as condiçõees expressass
no pressente Boletim
m de Subscrrição e que recebi
r
exempplar do Regu
ulamento doo
Capitall Ativo Fundo de Invesstimentos em
m Direitos C
Creditórios, além de terr
obtido amplo acessso às informações que juulguei necesssárias e suficientes paraa
a decissão de invesstimento no fundo, tenddo conhecimeento de todo
os os riscoss
envolviidos no invesstimento e teendo esclareecido de form
ma satisfatória todas ass
dúvidass. Ainda, deeclaro ter ciêência, neste ato, que a ooferta foi disspensada dee
registroo perante a CVM.”
C
(griffo nosso)

m de Subscrrição consideerando a disspensa de reequisitos da Oferta:
Boletim
“Declaaro para toddos os fins qu
ue estou de acordo com
m as condiçõees expressass
no pressente Boletim
m de Subscrrição e que recebi
r
exempplar do Regu
ulamento doo
Capitall Ativo Fundo de Invesstimentos em
m Direitos C
Creditórios, além de terr
obtido amplo acessso às informações que juulguei necesssárias e suficientes paraa
a decissão de invesstimento no fundo, tenddo conhecimeento de todo
os os riscoss
envolviidos no invesstimento e teendo esclareecido de form
ma satisfatória todas ass
dúvidass. Ainda, deeclaro ter ciêência, neste ato, das disp
spensas conccedidas pelaa
CVM, em especiaal a dispenssa (i) de ellaboração dde prospecto
o, e (ii) dee
elaboraação e publiicação dos anúncios
a
dee início e en
ncerramento da oferta.”
”
(grifo nosso)
n

29.
Adeemais, foraam encamiinhados po
or meio do
d expedieente protoccolado em
m
06/10/2015, dois modelos
m
de termo de addesão ao Reegulamentoo do Fundo e ciência de risco (fls..
1
sendoo um deles adequado ao caso dee dispensa do registroo da Ofertaa e o outroo
107 a 112),
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adequaddo ao caso de dispensaa de requisitos, da meesma forma que foi feiito com as minutas doo
Boletim
m de Subscriição.
30.
Cabe ressaltar que ambos os modelos de term
mo de adessão supram
mencionadoss
contam com as decclarações prrevistas peloo inciso I do
o § 4º do arrt. 4º da Insttrução CVM
M 400, paraa
os casoos de dispennsa de registro ou de requisitos daquela Insstrução, quaando as ofeertas forem
m
destinaddas exclusiivamente a investidoores qualifficados, ouu, no presente caso, apenas a
investiddores profisssionais.
III.

ALEEGAÇÕES DO
O ADMINISTR
RADOR

31.
O Administrado
A
or apresentaa as seguinttes justificaativas como base para o pedido dee
dispensaa de registroo da Oferta:
(
(i)

O faato de a Ofeerta ser desttinada exclu
usivamente a investidorees profission
nais, “isto é,
someente será destinada
d
a investidoress com plenaas condiçõees de avalia
ar os riscoss
envoolvidos” e “ttomar , de forma
fo
consciente e embasada, a deciisão de subscrever cotass
do Fundo
F
no âmbito da Oferta”;

(
(ii)

O faato de o Funndo ser “constituído sob a forma de condomínio aberto e, em
m razão dass
cotas subordinadas e mezannino possuírrem determinnadas limitaações para resgate,
r
nãoo
enquuadram na hipótese
h
de dispensa au
utomática dee oferta prevvista na Insttrução CVM
M
356. Em razão de
d ser um Fundo
F
aberto
o, também não
n está aptoo a utilizar o regime daa
ofertta pública com esforçoos restritos previsto naa Instrução CVM 476. Os FIDCss
consstituídos sobb a forma de
d condomín
nio aberto taambém não estão abra
angidos pelaa
sisteemática da offerta simplifficada prevista na Instruçção CVM 4009 para emisssão de cotass
de fundos
f
aberttos. O Funddo, portanto
o, para realizar uma Of
Oferta de valor não tãoo
elevaado, precisaa buscar guaarida em um pedido de dispensa
d
de registro, ten
ndo em vistaa
que os custos ennvolvidos em
m uma oferta
a sob os requuisitos regullares da Insttrução CVM
M
400 seriam demaasiadamente altos para o porte da ofe
ferta;”

(
(iii)

O faato de o Funddo ter “comoo objetivo a aquisição dee direitos crreditórios rellacionados a
micrro, pequenass e médias em
mpresas, noss termos do artigo
a
60-A, da Instruçã
ão CVM 356,
que autoriza a CVM
C
dispenssar determin
nados requisiitos previstoos na instrução aplicávell
F
prevêê
aos FIDCs. Aléém disso, é importante ressaltar quue o regulaamento do Fundo
diverrsas limitaçções para a constituiçã
ão de sua carteira
c
e liimita um alto grau dee
conccentração em
m poucos devedores
d
e limita, porttanto, as hippóteses de iliquidez doo
Funddo;”

(
(iv)

O faato de “o núúmero máxim
mo de subscrritores da Emissão
E
será [ser] de 50 (cinquenta))
invesstidores, senndo que serãão abordadoss, durante toodo o períoddo da Oferta,, no máximoo
75 (ssetenta e cinco) investidoores; e”

(
(v)

O faato de o valorr mínimo de subscrição por
p investidoor ser de R$ 225.000,00.

32.
Adeemais, esclaarece o Addministrador que “cadda um doss subscritorres firmaráá
declaração no term
mo de adessão e ciênccia de risco
o que atesttará que (i)) tem conh
hecimento e
experiênncia em finanças e neggócios suficcientes para
a avaliar oss riscos e o conteúdo da oferta e
que sãoo capazes de
d assumir tais riscos;; (ii) teve amplo
a
acessso às inforrmações qu
ue julgaram
m
necessáárias e suficcientes parra a decisão de investtimento, nootadamente aquelas no
ormalmentee
forneciddas no Prosspecto; e (iiii) tem connhecimento de que se trata de hippótese de dispensa
d
dee
registroo.”
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33.
O Administrad
A
dor solicitouu, ainda, au
utorização da
d CVM paara que a Oferta
O
tenhaa
prazo máximo
m
de 2 anos, e nãão 180 dias, conforme prevê a Insstrução CVM
M 356. Tal solicitaçãoo
tem guaarida em deecisão do Colegiado
C
daa CVM dattada de 27/11/2007, em
m que foi autorizada
a
a
adoção do prazo dee 2 anos parra a oferta pública
p
de distribuição
d
de cotas dee um FIDC aberto, quee
se enquuadrava na situação prrevista peloss §§ 1º e 2º
2 do art. 211 da referidda Instrução
o (prazo dee
carênciaa somado aoo de resgatee superior a 30 dias), facultando
f
“à SRE a trratar de igu
ual maneiraa
casos siimilares.”
34.
Por fim, “subssidiariamente, caso a dispensa dee registro nnão seja co
oncedida, o
Adminisstrador dessde já requeer [requereuu] a dispen
nsa de deteerminados rrequisitos previstos
p
naa
Instruçãão CVM 4000, especificcamente: (i)) dispensa da
d elaboraçção de prosppecto; (ii) dispensa
d
dee
publicaçção de anúnncio de iníccio e encerraamento.”
IV.

NOSSAS CONSIDERAÇÕ
O
ÕES

35.
Prim
meiramente, destacamoos que o presente
p
pleeito observoou o que preceitua
p
o
FORMAÇÕE
ES QUE DE
EVEM CON
NSTAR DO
O
Anexo I da Instruçção CVM 400, que tratta das “INF
REQUE
ERIMENTO
O DE DISPE
ENSA DE RE
EGISTRO OU
O REQUIS
ISITOS DO REGISTRO
O”.
36.
Adeemais, ressaltamos que,, nos termoss dos §§ 1º e 2º do art. 21 da Instrrução CVM
M
356, FID
DC abertos cuja soma dos prazos de carênciaa e de efetivvo pagamennto de valorr de resgatee
ultrapasssar 30 dias deverão ter as oferrtas públicaas de distribbuição de cotas de su
ua emissãoo
registraddas na CVM
M, como se
s fossem FIDC
F
fechaados, ou sejja, em obseervância ao
o art. 20 daa
mesma Instrução.
37.

Assiim dispõem
m os referidoos dispositiv
vos:
“Art. 20.
2 A ofertaa pública dee distribuiçãão de cotas de fundo fechado
fe
seráá
realizada com obseervância do disposto
d
na Instrução
I
CV
VM nº 400/03
3.
(...)
as de fundo aberto
a
indeppende de préévio registroo
Art. 21. A distribuiição de cota
VM, e será realizada por
p instituiçções intermeediárias inteegrantes doo
na CV
sistemaa de distribuiição de valorres mobiliáriios.
§1º A distribuiçãoo de cotas dee fundos abeertos observaará o dispostto no art. 200
desta Instrução,
In
seempre que o regulamentoo do fundo eestipule:
I – Praazo de carênccia para resg
gate de cotass superior a 330 (trinta) diias; ou
II – praazo para paggamento do valor
v
de resggate das cottas for superiior ao prazoo
referidoo no inciso I deste parág
grafo.
§2º O disposto noo §1º será ap
plicável tam
mbém nos caasos em que a soma doss
prazos de carênciaa ou para pa
agamento doo valor de reesgate for su
uperior a 300
(trinta)) dias.” (griffos nossos)

38.
As ofertas
o
públlicas de disttribuição dee cotas de FIDC
F
abertoo registradaas na CVM,,
por suaa vez, podeem ter prazzo de até 2 anos, a contar
c
da publicação
p
do anúncio
o de início,,
diferenttemente dass ofertas de cotas de FIIDC fechad
dos, cujo praazo é de atéé 180 dias, a contar daa
referidaa publicaçãoo.
39.
O prazo
p
de atéé 2 anos para
p
as ofertas registradas de cootas de FID
DC abertos,,
conform
me mencionnado acimaa, foi delibeerado pelo Colegiado da CVM eem reunião
o datada dee
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27/11/2007, no âmbito
â
do Processo CVM
C
nº RJ-2007-11
R
393, que estabeleceu
u, ainda, a
possibillidade de tais
t
fundoss realizarem
m “novas emissões
e
d cotas aoo abrigo do
de
d registroo
concediido, desde que
q o saldo de cotas em
mitidas não
o ultrapassee o número de cotas reegistradas”,,
conform
me se verificca abaixo:
“RECU
URSO CONT
TRA ENTEN
NDIMENTO DA
D SRE NO
O ÂMBITO DA
D OFERTA
A
PÚBLIICA DE DISSTRIBUIÇÃO
O DE COTA
AS DE EMISSSÃO DO OURINVEST
O
T
FUNDO
O DE INV
VESTIMENT
TO EM DIIREITOS C
CREDITÓRIO
OS (FIDC))
FINAN
NCEIROS – SUPPLIERC
S
CARD - OLIV
VEIRA TRUS
UST DTVM S.A.
S - PROC.
RJ20077/11393
Reg. nºº 5632/07
Relatorr: DDS
Trata-sse de recursoo interposto por Oliveiraa Trust DTVM
VM S.A., na qualidade
q
dee
instituição adminisstradora de fundo,
f
contraa entendimennto da Superrintendênciaa
de Reggistro de Vaalores Mobilliários – SR
RE no âmbitto da oferta
a pública dee
distribuuição de cotaas de emissã
ão do Ourinvvest FIDC Finnanceiros - Suppliecard,
S
que exiigiu sucessivos registros de distribuiçção pública dde cotas de FIDC
F
a cadaa
intervaalo de 180 diaas a partir do
d registro innicial.
A SRE, levando em conta o disp
posto no item
m 15.1 do Reegulamento do
d Fundo e o
enquaddramento do Fundo na hiipótese previista no incisoo II do § 1° do
d art. 21 daa
Instruçção 356/01 (possuir
(
pra
azo para paagamento dee resgate sup
perior a 300
dias), enviou o OF
FÍCIO/SRE//GER-1/Nº 1606/2007,
1
ppelo qual in
nformou seuu
entendiimento de que
q as futura
as ofertas púúblicas de ddistribuição de cotas dee
emissãoo do Fundo devem ser antecedidass de pedido de registro tão logo see
encerree o prazo de 180 dias pa
ara distribuiçção da primeeira emissão
o de cotas doo
Fundo.
Diferenntemente do entendimen
nto apontadoo no Ofício da SRE, a Recorrentee
entendee que não see deveria ap
plicar ao casso a regra ppela qual fun
ndos abertoss
com prrazo de resggate superiorr a 30 dias devem realizzar distribuiição públicaa
nos term
mos da Instrrução CVM nº
n 400/03.
(...)
d
análisee do caso, no
o que se refeere ao prazo da distribuiçção de cotass
Após detida
do Funndo, o Relattor apresenttou voto no sentido de que referido
o prazo sejaa
estendiido para 2 anos
a
(aplican
ndo-se, analoogamente, o período de distribuiçãoo
admitiddo para CEP
PACs e debêntures padroonizadas preevisto na Insttrução CVM
M
nº 404//04), com o que
q o prazo de
d 6 meses previsto
p
no arrt. 18 da Instrução CVM
M
nº 4000/03 não seria
s
aplicável para o Ourinvest FIDC Fin
nanceiros –
Supplieercard.
No quee se refere ao limite de emissão
e
de cotas,
c
o Relaator votou no sentido dee
autorizzar novas em
missões de cotas ao abrigoo do registroo concedido, desde que o
saldo de
d cotas em
mitidas não ultrapasse
u
o número dee cotas regisstradas. Em
m
outras palavras, appós a coloca
ação da quaantidade de cotas registtrada, novass
emissõees dependerãão de ter ha
avido resgatee anterior dda mesma qu
uantidade dee
cotas a serem emittidas, com o que emissõees acima da quantidade inicialmentee
registraada, consideerados os ressgates, depennderão de noovo registro.
Ainda, determinou o Relator qu
ue a Ourinveest FIDC Finnanceiros – Suppliercard
S
d
mantennha atualizaddo o prospeccto, conformee previsto naa letra "e" do
o Inciso I doo
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art. 34 da Instruçãão CVM nº 356/01 e que reporte, noss termos do inciso VI doo
art. 377 da Instruçãão CVM nº 400/03, a quantidade
de cotas colocadas e a
q
quantiddade de cotas resgatad
das, juntam
mente com aas demais informaçõess
constanntes do Anexxo VII da últiima instruçãoo citada.
Por fim
m, o Relator votou por (i)) facultar à SRE
S
a tratarr de igual ma
aneira casoss
similarres de FIDC abertos enqu
uadrados naa categoria pprevista nos §§
§ 1º e 2º doo
art. 21 da Instruçãão CVM nº 356/01, bem
m como (ii) determinar que a SDM
M
apresennte projeto de
d regulação que aborde os problemaas abordadoss neste caso,
com esspecial ênfaase nos asp
pectos relaciionados à vvedação de negociaçãoo
secunddária de cottas de fundo
os abertos, que deveráá ser contem
mplada com
m
urgência.
mais membrros do Coleg
giado acomppanharam o voto apressentado peloo
Os dem
Relatorr.” (grifos noossos)

40.
Cabe ressaltar ainda a im
mpossibilidaade de as ofertas
o
de ccotas de FID
DC abertoss
serem dispensadas
de registro nos termoss da Instruçãão CVM 4776, mesmo qque suas carracterísticass
d
se enquuadrem no que preceittua a referiida norma, pela natureeza do veícculo emisso
or (o FIDC
C
aberto), conforme se
s verifica abaixo
a
na reedação consstante do § 1º
1 do art. 1ºº da referidaa Instrução:
“Art. 1º
1 Serão reggidas pela prresente Instrrução, as ofeertas pública
as de valoress
mobiliáários distribuuídas com esf
sforços restriitos.
§1º Essta Instrução se aplica exxclusivamentee às ofertas ppúblicas de:
I – notaas comerciaiis;
II – cédulas de crédito
c
banccário que não
n
sejam dde responsa
abilidade dee
instituição financeiira;
III – deebêntures nãoo-conversíveeis ou não-peermutáveis ppor ações;
IV - cottas de fundoss de investim
mento fechadoos;
V - certtificados de recebíveis
r
im
mobiliários ou
o do agroneegócio;
VI - letras
l
financceiras, desd
de que não relacionaddas a opera
ações ativass
vinculaadas;
VII - ceertificados dee direitos creeditórios do agronegócioo;
VIII - cédulas
c
de prroduto rural - financeirass que não sej
ejam de respo
onsabilidadee
de instiituição finannceira; e
IX - waarrants agroppecuários.” (grifo nosso))

41.
Nãoo obstante, os FIDC abertos têm
m a opção de realizaar ofertas públicas
p
dee
distribuuição de cottas de sua emissão disspensadas de
d registro automaticaamente, noss termos doo
inciso II do art. 5º da Instruçãão CVM 4000, transcritto abaixo, situação
s
na qual a presente Ofertaa
não se enquadra:
e
“Art. 5º
Sem prejuízo de
d outras hipóteses qque serão apreciadass
especifficamente pela CVM, serrá automaticcamente disppensada de registro,
r
sem
m
a necesssidade de formulação
fo
do
d pedido preevisto no artt. 4º, a oferta
a pública dee
distribuuição:
(...)
l único e indivisível
i
dee valores moobiliários; e
II - de lote
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(...)”

42.
p
casso, o Fundoo é constituíído sob a forma de conndomínio ab
berto, com a
No presente
seguintee regra paraa carência e resgate dass cotas de su
ua emissão, nos termoss dos artigoss 24 e 25 dee
seu Reggulamento:
“Artigoo 24 – As Cootas do Fun
ndo não estãão sujeitas a prazo de ca
arência paraa
efeito de
d resgate.
Artigo 25 – O resggate de Cotass do Fundo obedecerá
o
àss seguintes regras:
r
o do valor daa
I - parra a conversãão de Cotas, assim entenddida a data dda apuração
Cota para
p
fins de pagamento de resgate, será utilizaado o valor da Cota em
m
vigor no
n dia da efettivação da so
olicitação (D
D+0);
II - o pagamento
p
d resgate da
do
as Cotas Senniores deveráá ser efetuad
do até o 30ºº
(trigésiimo) dia subbsequente ao
o da solicitaação respectiva (D+30)), desde quee
esta se
s
dê denntro do horário
h
estabelecido, periodicam
mente, pelaa
Adminiistradora, seem a cobrança de taxas e/ou despessas, sendo ceerto que, noo
caso dee a data do pagamento
p
do
d resgate nãão ser Dia Úttil, o referido
o pagamentoo
deverá ser efetuadoo no primeiro
o Dia Útil suubsequente;
III - o pagamento do resgate das demais classes de Cotas será efetuado noo
prazo mínimo de 30 (trinta)) dias contaados da sollicitação resspectiva, noo
momen
nto em que o Fundo po
ossua os reccursos necesssários para efetivar tall
resgatee;
Parágrrafo Único.
Para finss do dispostto no incisoo II acima, a ordem dee
pagameento dos ressgates deverá
á respeitar a ordem dass solicitaçõess de resgatee
registraada diariamente pela Ad
dministradorra, independeentemente do
o valor totall
das Cootas a serem resgatadas, observado que, havenddo pedidos de
d resgate dee
Cotas Seniores
S
e dee Cotas Subo
ordinadas reealizados em
m um mesmo dia, aqueless
referenntes a Cotass Seniores serão
s
atenddidos priorittariamente aos
a resgatess
relativoos a Cotas Suubordinadass, observado ainda o dispposto no Parrágrafo 3º doo
Artigo 59 abaixo em relação
o ao resgatee de Cotas Subordinad
das.” (grifoss
nossos))

43.

Quaanto às caraccterísticas da
d Oferta ora em análise, destacam
mos:
(i)

ser diriggida exclusivvamente a investidores
i
s profissionaais;

(ii)

valor tottal da Oferta de até R$ 10 milhõess;

m
75 investidores, e colocaçção para, noo
(iii) esforço de venda juunto a, no máximo,
máxximo, 50 invvestidores;
(iv) vedaçãoo de negociiação das cotas
c
em mercados
m
reggulamentad
dos, mesmoo
pelaa própria nattureza de fuundo aberto;
(v)
comuniccação de iníício e encerrramento daa Oferta junnto à CVM, no modeloo
prevvisto pelos artigos
a
7º-A
A e 8º da Insstrução CVM
M 476; e
(vi) termo de
d adesão ao Regulaamento do Fundo coontém as declarações
d
s
prevvistas pelo inciso
i
I do § 4º do art. 4º da Instruução CVM 400, solicittadas para o
casoo de dispenssa de registrro ou de req
quisitos daquuela Instruçção.
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Pelaas caracteríssticas acimaa, verifica-se que a Ofeerta das cotaas em si en
44.
nquadrar-se-ia no ritto previsto pela
p Instruçção CVM 4776, e poderiia ser dispennsada de reggistro na CV
VM, se nãoo
fosse peela naturezaa do veículoo emissor (uum FIDC aberto).
45.
Isso porque as
a cotas dee emissão de um FIDC
F
abertto não se encontram
m
contemppladas com
mo valores mobiliários
m
passíveis de
d serem offertados com
m esforços restritos aoo
amparo da Instruçãão CVM 4766. Nesse senntido, o inciso IV do arrt. 1º da refe
ferida normaa é claro:
“Art. 1º, §1º Esta Instrução
I
se aplica excluusivamente àss ofertas púb
blicas de:
(...)
mento fechadoos;
IV - cottas de fundoss de investim
(...)” (ggrifo nosso)

46.
Por esse motivvo, então, não
n entrarem
mos no méérito do enttendimento já firmadoo
pelo Coolegiado daa CVM de que, com o advento
o da Instruçção CVM 476, não caberiam,
c
a
princípiio, a dispennsa de registtro de uma oferta públlica de distrribuição, ouu o registro
o da mesmaa
com a dispensa
d
de formalidadees informaccionais prev
vistas pela Innstrução CV
VM 400.
47.
Tal entendimennto se baseoou essenciallmente no fato
f
de que a Instrução CVM 476,,
além dee prever um
m rito de offerta públicca de distrib
buição que não carecee de registro
o na CVM,,
“estabeelece um reggime de pubblicidade sim
mplificado em
e razão doo público quualificado e limitado a
que se destinam taais ofertas”
”, de modoo que, “dessde a ediçãão dessa Innstrução, oss ofertantess
dispõem
m de um meiio de acessoo ao mercaddo que os deesonera da publicação
p
o dos anúnciios.”
48.
Essee entendimeento fora firmado
f
na decisão doo Colegiadoo da CVM
M datada dee
26/10/2010, no âm
mbito do Proocesso CVM
M nº RJ-20
009-6814, e aplicado aainda no ind
deferimentoo
p
Processso CVM nº
n RJ-2011-4982, em reunião doo Colegiado
o da CVM
M
do pleitto tratado pelo
datada de
d 16/08/20011.
49.
abaixo:

As decisões supramenci
s
onadas enccontram-se,, respectivvamente, reeproduzidass
“PEDIIDO DE DIISPENSA DE
D REQUISI
SITOS - REGISTRO DE
E OFERTA
A
PÚBLIICA DE DISTRIBUI
D
IÇÃO DE CRI – PÁ
ÁTRIA CO
OMPANHIA
A
SECUR
RITIZADOR
RA DE CRÉDITOS
S IMOBIL
LIÁRIOS – PROC.
RJ20099/6814 Reg. nº 6847/09 Relator:
R
SRE
E/GER-1:
Trata-sse de apreeciação de pedido aprresentado ppor Pátria Companhiaa
Securittizadora de Créditos
C
Imo
obiliários (""Companhia""), com fulcrro no art. 4ºº
da Insttrução nº 4000/03, de diispensa de requisitos
r
dee registro no
o âmbito doo
pedido de registro de oferta pú
ública de disstribuição daa 2ª série de certificadoss
de receebíveis imobbiliários (CR
RI Série II) da 3ª emisssão da Co
ompanhia. A
Compaanhia pede que seja dispeensada (i) daa publicaçãoo dos Anúnciios de Inícioo
e Encerrramento da Distribuição
o em periódiico, exigida ppelo art. 29 da
d Instruçãoo
nº 400//03, e (ii) da
d observaçã
ão do limitee máximo dee 20% por devedor
d
doss
créditoos imobiliárioos que lastreeiam a preseente emissão de CRI, esta
abelecida noo
art. 5º da
d Instruçãoo nº 414/04.
(...)
Em rellação à prim
meira dispen
nsa, o Coleggiado destaccou que os precedentess
mencioonados pela SRE não see mostram pertinentes,
p
ttendo em vissta a ediçãoo
recentee da Instruçãão nº 476, em
m janeiro dee 2009, que regulamento
ou as ofertass
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públicaas distribuída
das com esforrços restritoos. Dentre ouutras caracteerísticas, tall
Instruçção estabelece um regime de publlicidade sim
mplificado em
m razão doo
públicoo qualificadoo e limitado a que se deestinam tais ofertas. Asssim, desde a
edição dessa Instrrução, os ofertantes
of
diispõem de uum meio dee acesso aoo
mercaddo que os dessonera da pu
ublicação doos anúncios. Inclusive, em
m virtude daa
edição da Resoluçção CMN nºº 3792/09, as ofertas púúblicas distriibuídas com
m
esforçoos restritos podem
p
ser dirigidas a entidades fe
fechadas de previdênciaa
compleementar. Allém disso, o Colegiaddo ressaltouu que os precedentess
mencioonados dizem
m respeito a casos em que
q as oferttas eram volltadas a um
m
único innvestidor, aoo contrário do
d presente caso,
c
em quee a oferta se destina
d
a um
m
grupo de investiddores. Por essas razõões, O Collegiado deliberou, porr
unanim
midade, indefferir a primeira dispenssa, ressaltanndo a importtância de ass
ofertas públicas dee distribuiçã
ão de valoress mobiliárioos seguirem o regime dee
publicidade aproprriado, estabeelecido na Insstrução nº 4000/03.
(...)” (ggrifo nosso); e
“PEDIIDO DE DISPENSA
D
DE REQUI
UISITOS DE
E REGISTR
RO - DGF
F
INOVA
A FUNDO
O MÚTUO DE INV
VESTIMENT
TO EM EMPRESAS
E
S
EMER
RGENTES IN
NOVADORA
AS – PROC. RJ/2011/49982:
Trata-sse de apreciaação de ped
dido apresenttado por DG
GF Investimeentos Gestãoo
de Funndos Ltda. (""Requerente""), administrradora do DGF Inova Fundo
F
Mútuoo
em Em
mpresas Emeergentes Inovvadoras ("F
Fundo"), de registro de distribuiçãoo
públicaa da 1ª emisssão de suas cotas, acom
mpanhado dee pedido de dispensa dee
requisito - elaboração de prosp
pecto - nos termos
t
do diisposto no arrt. 4º, incisoo
VII, da Instrução nº 400/2009.
Em seuu pedido, a Requerente
R
solicitou
s
a diispensa de elaboração de
d prospecto,
‘visto que
q a operaação se destiina unicameente a investtidores qualificados, em
m
consonnância com o entendimen
nto do Coleggiado dessa A
Autarquia, demonstrado
d
o
nos vootos proferiddos nos Procs. RJ2006//4383; RJ20007/8644; RJJ2008/8432;;
RJ20088/11131; RJ22008/11133; RJ2009/3688’.
Destacou, ainda, a aplicação subsidiáriaa da Instruçção nº 400/0
/09 (art. 60,
parágrrafo único, inncisos I e V) ao caso, já que a Instruução nº 209/0
/04, que regee
os FM
MIEE, não traz hipótesse de dispeensa específfica de elaboração dee
prospeccto.
A Supeerintendênciaa de Registrro de Valorees Mobiliárioos – SRE manifestou-se
m
e
desfavoorável à conncessão da dispensa.
d
Em sua análisee, a SRE não
o vislumbrouu
possibiilidade de applicação sub
bsidiária da Instrução C
CVM 400/03
3 à dispensaa
requeriida e destaccou que, com
m a publicaçção da Instrrução CVM 476/09, quee
previu a dispensaa de regisstro para ofertas
o
com
m número limitado
l
dee
particippantes, não há
h mais que se falar em dispensa
d
de eelaboração de
d prospectoo
para Ofertas
Of
que exxcedam o pa
atamar de 200 participantees, caso tal dispensa
d
nãoo
esteja prevista
p
em instrução
i
esp
pecífica.
O Coleegiado destaacou que tod
dos os preceddentes traziddos pela Req
querente sãoo
anterioores à vigênccia da Instrrução CVM 476/09. Desssa forma, com
c
base naa
manifesstação da árrea técnica consubstanciaada no Memo/SRE/GER--2/113/2011,
o Coleggiado deliberrou o indeferrimento da dispensa
d
pleitteada.” (griffos nossos)

50.
De volta
v
ao casso concreto, observamo
os que, da mesma
m
form
ma que não é aplicávell
ao Funddo a possibiilidade de reealização dee ofertas dee cotas com esforços reestritos, disp
pensadas dee
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registro ao amparoo da Instrução CVM 4776, por sua natureza dee FIDC abeerto, a preseente Oferta,,
por suas caracteríssticas, também não enccontra amparo na posssibilidade dde dispensa de registroo
previstaa no art. 5º da
d Instruçãoo CVM 400, conforme mencionado no parágrrafo 43 acim
ma.
51.
Isso porque a Oferta nãoo é destinad
da “a um investidor
i
úúnico ou a um grupoo
econôm
mico específi
fico (assim entendido
e
aqquele que possui
p
contrrolador com
mum e intereesse único e
indissocciável)” (reedação do inciso II da Deliberração CVM
M nº 535/008), ou a “fundos dee
investim
mento cujas decisões de
d investimeento sejam tomadas
t
pelo mesmo ggestor [os quais]
q
serãoo
consideerados comoo um único investidor para
p
os finss dos limitess previstos neste artigo
o” (redaçãoo
do p.u. do art. 3º da
d Instrução CVM 476)), casos quee, no entenddimento dessta área técn
nica, seriam
m
contempplados pela dispensa dee registro dee que trata o art. 5º da Instrução
I
C
CVM 400.
Cabe ressaltar ainda que, em amboss os casos de
52.
d dispensaa de registro de ofertaa
pública de distribuuição de vaalores mobiliários men
ncionados acima (peloo art. 5º daa Instruçãoo
I
C
CVM
476), as
a ofertas não contam com
c
a elabooração de prrospecto ouu
CVM 400 ou pela Instrução
com a publicação
p
d anúncioos de início e de encerraamento.
dos
53.
Naqqueles casoss, a divulggação da offerta é feitta quando do seu enccerramento,,
mediantte disponibiilização de documentoo próprio, por
p parte daa instituiçãoo intermediáária, no sitee
da CVM
M, nos term
mos do § 3º do art. 5º da
d Instrução
o CVM 4000 ou do art. 8º da Instrrução CVM
M
476, a depender
d
dee cada caso de
d dispensaa específico..
54.
Nãoo sendo a presente Oferrta passível de dispensaa por amboss os ritos mencionados
m
s
j dissemoss, restou aoo Administtrador do Fundo,
F
que pretende eliminar
e
oss
acima, conforme já
c
a elabooração e atuualização dee prospecto e com a puublicação doos anúncios de início e
gastos com
de enceerramento, pleitear
p
a dispensa
d
de registro daa Oferta ouu, subsidiariiamente, o registro daa
mesma com a disppensa das reeferidas form
malidades, nos seguinttes termos ddo art. 4º da
d Instruçãoo
CVM 400:
“Art. 4º
4 Consideraando as cara
acterísticas da
d oferta púública de disstribuição dee
valoress mobiliárioss, a CVM poderá,
p
a seu critério e sempre ob
bservados o
interessse público, a adequada informação
i
e a proteção ao investido
or, dispensarr
o regiistro ou allguns dos requisitos, inclusive ppublicações,, prazos e
proceddimentos prevvistos nesta Instrução.
I
§ 1º Na
N dispensa mencionada
a no caput, a CVM con
nsiderará, cu
umulativa ouu
isoladaamente, as seeguintes cond
dições especiiais da operaação pretend
dida:
I - REV
VOGADO
II - o valor unitárrio dos valo
ores mobiliáários ofertaddos ou o va
alor total daa
oferta;
p
de disttribuição doss valores mobiliários (art. 33, § 3º);
III - o plano
IV - a distribuiçãão se realizzar em maiss de uma jjurisdição, de
d forma a
compattibilizar os diferentes
d
prrocedimentoss envolvidos,, desde que assegurada,
no mínimo, a igualddade de cond
dições com os
o investidorees locais;
d oferta de permuta;
V - carracterísticas da
VI - o público destinatário
d
i
quuanto à sua
a localidadee
da oferta, inclusive
geográf
áfica ou quanntidade; ou
VII - seer dirigida exxclusivamen
nte a investiddores qualificcados.” (griffos nossos)
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55.
No caso de a oferta diispensada de registroo ou de reequisitos ser dirigidaa
exclusivvamente a investidoress qualificaddos, o § 4º do art. 4º da Instrução CVM 400
4 prevê a
necessiddade de os subscritorees firmarem
m declaraçõees, as quaiss deverão constar dos boletins dee
subscriçção ou recibbos de aquissição, ou doo termo de adesão e ciiência de rissco, nos term
mos abaixoo
destacaddos:
“Art. 4º
4 Consideraando as cara
acterísticas da
d oferta púública de distribuição dee
valoress mobiliárioss, a CVM poderá,
p
a seu critério e sempre ob
bservados o
interessse público, a adequada informação
i
e a proteção ao investido
or, dispensarr
o regiistro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações,, prazos e
proceddimentos prevvistos nesta Instrução.
I
§ 1º Na dispensa mencionada
m
mulativa ou
u
no caput, a CVM conssiderará, cum
isoladaamente, as seeguintes con
ndições especciais da operração pretendida:
(...)
nte a investiddores qualificcados.
VII - seer dirigida exxclusivamen
(...)
d requisitos de registro com base no
o inciso VIII
§4º Naa hipótese dee dispensa de
do § 1º,
º, deverá ser, adicionalmente, observvado o seguin
nte:
I - o ofertante
of
aprresentará à CVM, juntaamente com o pedido fu
undamentadoo
mencioonado no § 2º deste arttigo [de disppensa de reggistro ou dee requisitos],
modeloo de declarração a serr firmado pelos
p
subscrritores ou adquirentes,
a
conform
me o caso, daa qual deverrá constar, obbrigatoriameente, que:
a) têm conhecimennto e experiiência em finnanças e neegócios suficcientes paraa
avaliarr os riscos e o conteúdo
o da oferta e que são ccapazes de assumir
a
taiss
riscos;
a
às info
formações quue julgaram nnecessárias e suficientess
b) tiverram amplo acesso
para a decisão de investimento
o, notadamennte aquelas normalmente fornecidass
no Prosspecto; e
c) têm conhecimento de que see trata de hippótese de disspensa de reegistro ou dee
requisitos, conform
me o caso;
os ofertadoss
II - toddos os subsscritores ou adquirentess dos valorees mobiliário
firmarãão as declaarações indiicadas no innciso I deste parágrafo
fo, as quaiss
deverãoo ser inseriddas nos boleetins de subsscrição ou rrecibos de aq
quisição, ou
u
no term
mo de adesãão e ciência de risco, no caso de ofeerta de cotass de emissãoo
de funddos de investtimento;” (g
grifos nossos))

56.
Quaanto às conddições elenccadas no § 1º do art. 4ºº da Instruçção CVM 40
00, a serem
m
observaadas para fins
fi de evenntual dispensa de reg
gistro ou dee requisitoss, conformee vimos noo
parágraffo 56 acimaa, entendem
mos que o caaso concreto encontra--se contempplado pelos incisos II e
VII do referido
r
dispositivo, haaja vista o valor
v
total da
d Oferta (R
R$ 10 milhões) e o públlico a que a
mesma se dirige exxclusivamennte (investiddores profissionais).
57.
Sobrre o públlico a quee a Ofertaa se dirigge exclusivvamente (investidoress
profissioonais), cabee salientar que
q trata-see de público
o mais restrrito e que enngloba a caategoria doss
investiddores qualifficados, mottivo pelo quual entendeemos que a hipótese prrevista pelo
o inciso VIII
do § 1º do art. 4º daa Instrução CVM 400 se
s aplica à presente
p
Ofe
ferta.
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58.
Já no
n que se refere
r
à miinuta do terrmo de adeesão ao Reegulamento do Fundo,,
verificaamos que o referido doocumento coonta com ass declaraçõees exigidas pelo § 4º do
d art. 4º daa
Instruçãão CVM 400, acima deestacado, coonforme men
ncionamos no parágraffo 34 supra.
Adeemais, cabe ressaltar quue o Colegiaado da CVM
59.
M, acompannhando a manifestação
m
o
da SRE
E, já concedeu as dispensas de elabboração e atualização
a
de prospectto e de pub
blicação doss
anúncioos de início e de encerrramento, noo âmbito da oferta públlica de distrribuição de cotas da 2ªª
emissãoo do BBIF Master
M
FIDC
C LP (Proceesso CVM nº
n RJ-2013--1290).
60.
Naqquele caso, que tambéém envolviia um funddo aberto ccom prazo de resgatee
superiorr a 30 diass e uma offerta que seria
s
realizaada nos mooldes da Innstrução CV
VM 476, o
adminisstrador do BBIF
B
Masteer FIDC LP solicitou ap
penas as refferidas dispensas (de ellaboração e
atualizaação de proospecto e de
d publicaçção dos an
núncios de início e dde encerram
mento), nãoo
pleiteanndo, como ocorre
o
no prresente casoo, a dispensaa do registroo da Oferta.
61.
A deespeito de não
n ter sido naquele caaso pleiteadaa a dispensaa do registro da oferta,,
entendeemos que o racional coonsiderado por
p esta áreaa técnica paara ser favoorável às disspensas quee
foram concedidas
c
é o mesmo que fora desenvolvido
o no presennte Memoraando, motivo pelo quall
entendeemos que, caaso fosse alli pleiteada a dispensa de registro da oferta nos termos do
d art. 4º daa
Instruçãão CVM 400, a mesmaa poderia terr sido conceedida.
62.
Por esses mottivos, e poor considerrar ainda que
q
a Ofeerta em si guarda ass
caracterrísticas de uma
u
oferta com esforrços restrito
os, nos term
mos da Insttrução CVM
M 476, nãoo
podendoo, contudo, ser realizada pelo ritoo previsto naquela
n
norm
ma, por connta da naturreza de seuu
veículo (um FIDC
C aberto), enntendemos que o caso
o concreto atende a “
“o interesse público, a
adequadda informaçção e a proteção ao investidor”, fundamento
f
os previstos no art. 4º da
d Instruçãoo
CVM 400
4 para a concessão
c
d dispensaa de registro
da
o ou de reqquisitos de uma oferta pública dee
distribuuição.
63.
Desssa forma, soomos favorááveis ao pleeito ora em análise de ddispensa dee registro daa
oferta pública
p
de distribuição
d
o de cotas mezanino
m
e subordinaddas de emissão do Caapital Ativoo
FIDC, ou,
o subsidiaariamente, caso
c
o Coleegiado da CVM entendda pela neceessidade do registro daa
Oferta, somos favvoráveis a que a messma seja dispensada
d
da elaboraação e atuaalização dee
Prospeccto e das pubblicações doos anúncioss de início e de encerraamento, daddas as caractterísticas daa
Oferta e do Funndo, bem como
c
os termos
t
pro
opostos porr seu Adm
ministrador,, conformee
descrevvemos na seçção II do prresente Mem
morando.
V.

CONCLUSÃO
O

64.
Por todo o acim
ma exposto, propomos o encaminhhamento do presente caaso ao SGE,,
solicitanndo que o mesmo
m
sejaa submetidoo ao Colegiiado da CV
VM, tendo eesta área téccnica comoo
relatoraa, ressaltanddo que soomos favorráveis à diispensa de registro dda oferta pública dee
distribuuição de cootas mezannino e subbordinadas de emissãoo do Capiital Ativo FIDC, ou,,
subsidiaariamente, caso
c
o Colegiado da CVM
C
enten
nda pela neecessidade do registro da Oferta,,
somos favoráveis a que a mesma
m
connte com as dispensas de elaboraação e atuaalização dee
d início e de
d encerram
mento, tendoo em vista as
a seguintess
Prospeccto e de pubblicação doss anúncios de
caracterrísticas da reeferida Oferrta:
(
(i)

ser dirigida
d
excclusivamentte a investid
dores profisssionais, em analogia ao
o que prevêê
o caaput do art. 2º da Instruução CVM 476;
4
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(
(ii)

ter valor
v
total de
d no máxim
mo R$ 10 milhões;
m

(
(iii)

conttar com esfforço de veenda junto a,
a no máxim
mo, 75 invvestidores, e colocaçãoo
paraa, no máxim
mo, 50 inveestidores, em
m analogia ao que prevvê os inciso
os I e II doo
art. 3º da Instruução CVM 476;
4

(
(iv)

conttar com veedação de negociação
o das cotass em merccados regullamentados,,
mesmo pela próópria natureeza de fundo
o aberto;

(
(v)

conttar com a comunicação
c
o de início e encerram
mento da Offerta junto à CVM, noo
moddelo previstoo pelos artiggos 7º-A e 8º
8 da Instruçção CVM 4476; e

(
(vi)

o terrmo de adessão ao Reguulamento do
o Fundo conntém as declarações preevistas peloo
incisso I do § 4º
4 do art. 4º
4 da Instru
ução CVM 400, solicitadas paraa o caso dee
disppensa de reggistro ou de requisitos daquela
d
Insttrução.
Atennciosamentee,

Originnal assinadoo por
R
RAUL
DE CAMPOS
C
C
CORDEIRO
O
Gerentte de Registtros-1
Ao SGE
E, de acordoo com a mannifestação da
d GER-1.
Atenciosam
mente,

Orriginal assiinado por
DOV RAWET
Superrintendente de Registroo de Valoress Mobiliário
os
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