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SEBASTIAO PREV.

I       Aosoitodiasdomesde setembrodedois milevintee urn, as9:00 horas,  nasalade
2       reuni6es   do   lnstituto   Previdenciario   do   Municipio   de   Sao   Sebastiao,    reuniu-se
3       presencialmente,  o sr.  Rinaldo Jos6  Barbosa  Gerente de orgamento e  Finangas e
4       Presidente   lnterino  do  Sao  Sebastiao  Prev.,   Sr.   Rodrigo  de  Azevedo  Caldeira
5       Presidente do conselho de Administragao    e os conselheiros sr. Jefferson Tavares
6       Brito,   Sra.   Doraci   Leonello   de   Carvalho,   Sr.   Marcio   de   Freitas   Jorge   .   e
7       participaram   online     os   conselheiros   a   Sra.      Regina   Ribeiro   Carneiro   ,     Sra.
8       Lidiomar  Conelian  de  Oliveira  e    Sr.  Joao  Carlos  de  Oliveira  Junior    .Todos
9       reunidos para tratarda seguinte ordem do dia:

10        PAUTA-lNVESTIMENTOS
11         O sr.  Rinaldo iniciou a  reuniao dizendo que devido a exoneragao do sr. Adilson do
12       cargo de   Presidente do  Sao Sebastiao   Prev que foi exonerado em  31/08/2021,  ele
13       esta  como  Presidente  interinamente,  entende  que  nao  tern  competencia  de  tomar
14       decis6es  no tocante de  proferir votos,  ate  porque  nao tern conhecimento tecnico  do
15       mercado   financeiro   e   e   uma   area   muito   complexa   e   dificil   de   entender   seus
16       mecanismos,  e  existem  muitos  interesses  nessa  seara,  e  voces  sabem  melhor  do
17       que eu.  Na sexta feira, dia 03/09/21,  as 9h o sr. Adilson  me convidou  para participar
18       de   uma  assembl6ia  de  cotistas  que   iria   acontecer  no  mesmo  dia  as   llh,  fiquei
19       surpreso dojeito que as coisas sao conduzidas as pressas para tomadas de decisao
20       nas   assembleias  e  ate  porque  nao  tenho  informag6es  suficientes  sobre  o  hist6rico
21       do  fundo   .   Em  tese  eu  teria  que   proferir  meu  voto  ate  08/09/21.   Entao   porisso
22       marquei  esta  reuniao  extraordinaria  para  avaliarmos  esta  questao.  0  que  eu  tenho
23       deinformag6ese:
24       1.  Brasil Florestal e uma fundo estressado
25       2.  Sao fundos arrolados nas operag6es da policia  Federal
26       3.  A  administradora  do  fundo  6  a  BNY  Mellon  que  esta  com  problemas  nas  Poli
27       Federal.  ( em anexo questionarios de votagao)
28       0  Sr.  Jefferson  se  manifestou  dizendo  que  era  interessante  buscar  informag
29       com   outros  institutos  de  previdencia  que  tambem   possuem   alocagao   no   referido
30       Fundo  de  lnvestimentos.  Sugeriu  realizar  contato  com  o  lnstituto  de  Previdencia  de
31       Paulinia,  na  pessoa  do  Sr.  Douglas  que,  pelo  que  se  lembrava,  era  gestordaquele
32       RPPS  e,  aparentemente  vinha  desenvolvendo  urn  born  trabalho  em   identificar  as
33       estrategias  mais  seguras  em  relagao  a  gestao  destes  fundos  estressados.  Sugeriu
34       tambem buscar opiniao com o sr. Joao carlos Figueiredo, que e Diretordo lnstituto
35       de    Previdencia   de   Jundiai   e   tambem    Presidente   da   ABIPEM,    para   saber   o
36       posicionamento dele sobre o referido fundo de investimentos.
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37       Ressaltou considerar ser importante   o  contato,  tanto de outros  institutos,  quanto das
38       entidades   que    nos   auxiliam,    ABIPEM,   ANEPREN,    etc.    Porque,    nas    pior   das
39       hip6teses,  essas entidades  nos garantem  acesso  aos  representantes destes  outros
40       institutos,    al6m    de    eles    tambem    estarem    acompanhando    esta    questao    dos
41       estressadoshatempos.
42       Salentou  que  os  Membros  do  Conselho  de  Administragao,  tomamos  decis6es  que
43       sejam baseadas em dados, que precisam ser fornecidos pela diretoria executiva,  sao
44       necessarios maiores dados para a tomada de qualquer decisao.A liquidaeao imediata
45       seria  o  melhor dos  cenarios,  mas  nao  sabemos  quais  sao  os  ativos  que  comp6em
46       este  fundo.  Entao,  ainda  que  seja  deliberada  a  liquidagao  instantanea  do  fundo,  e
47       necessario  conhecer  o  que  se  estara  assumindo.  Ja  que  liquidar  imediatamente  e
48       simplesmente   passar  a   regua   nos   ativos   atuais  e   repartir  entre   os   cotistas,   vai
49       resultar  em  assumir  outras  obrigag6es  que    nao  conhecemos.  Assim,  sugere  que
50       antes   de   proferir   qualquer   esp6cie   de   voto   sobre   a   prorrogagao   do   plano   de
51        liquidagao,    e    de    fundamental    importancia    que    seja    franqueado    acesso    as
52       informag6es sobre o  Fundo de  lnvestimentos e sobre as consequencias de qualquer
53       uma das escolhas,  no que se refere a Liquidagao ou  nao do Fundo de  lnvestmentos.
54       Ap6s  a  fala  a  Diretoria  Executiva  localizou  informag6es  encaminhadas  pelo  Gestor
55       do  Fundo,  que  passam  a  compor a  presente  ata,  no  que  se  refere  a  Assmbleia  de
56       Costistasemquestao.
57       Foi  realizado  contato,  via  telefone,  com  o  Sr.  Joao  do  lnstituto  de  Previdencia  de
58       Jundiai,  que se  manifestou  pela  aprovagao da  prorrogagao do  prazo  de  duraeao do
59       fundo  para  finalizar  em   15/01/31.,   pois  acha  que  tern  chance  de  conseguir  lucro
60       ainda  com  a  Remasa  que  faz  parte  do  fundo  e  teriam  este  tempo  de  10  anos  para
61        recuperar.
62       Tambem  entramos  em   contato  via  telefone   com   a   Sr.   Douglas,   do   lnstituto  de
63       Previdencia de  paulinia,  que achou  que dez anos para  a  liquidagao do fundo 6 muito
64      tempo,  pois  estaremos  pagando  taxas  de  administragao  durante  todo  este  tempo  e
65       sem certeza de retorno,  razao pela qual aquele RPPS optou pela nao aprovagao das
66       pautas.
67       Tambem  foi  realizado  contato  com  o  Gestor do  fundo  Sr.Sylvio  Queluz,  da  Queluz
68       Asset  Management,  via  on-line,  para  explicar a  prorrogagao  da  liquidagao  do  fundo.
69       Em anexoparecerdoGestor.
70       Assim,  ap6s  discuss6es  com  entre  os  conselheiros,  o  Conselho  de  Admnistragao
71        Deliberou   pela   abstengao   de   voto,   considerando   que   os   RPPS's   consultados
72       demonstraram   opin6es   divergentes   sobre   o   voto   a   ser   proferido,    bern   como
73       considerando  o  fato  de  que  as  recentes  altera96es  na  estrutura  de  governanga  do
74       SSPREv impossibilitaram uma analise mais aprofundada sobre o caso.
75       Ao  final  desta  reuniao  o  Sr.    Rinaldo  apresentou  o  seu  pedido  de  exoneragao  do
76       cargo de Gerente de orgamento e  Finangas,  por motivos pessoais.  O que foi ouvido
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77       pelos  membros do  Conselho,  que  demonstraram  preocupagao  com  mais  uma  troca
78       no  comando  da  Gerencia  de  Orgamento,  Contabilidade  e  Finangas.  Que  contudo,  a
79       manutengao   do   Sr.   Rinaldo   na   gerencia   depende   de   sua   vontade,   nao   sendo
80       possivel  sue  permanencia  forgada.  Assim,  o  Conselho  aguardara  a   indicagao  de
81        novo Gerente pelo Executivo.
82       Tendo  sido  deliberados  todos  os  assuntos  pertinentes  a   reuniao  ora  convocada,
83       encerra-sea  reuniaoas 12:00h.

Ata elaborada por Lidiomar Conelian de Oliveira
Lista  dos  presentes fisicamente  e  remotamente junto  a  reuniao  em  08  de  setembro

86       de2021.

87

MEMBROS            D0            CONSELHO            DE
ADMINISTRACAO

NOME Cargo ASSLENURA
Rodrigo de Azevedo Caldeira Presidente

I_

Doraci Leonello de Carvalho Conselheira -
Regina Ribeiro Carneiro Conselheira //
Jefferson Tavares de Brito Conselheiro

Marcio de Freitas Jorge conselherI
/zz-

Lidiomar Conelian de Oliveira Conselhelfa drffl
Joao Carlos de Oliveira Junior Conselheiro  /

..                   :`.

MEMBROS      DA      DIRETORIA      EXECUTIVA
`J                            1``

PRESENTE

Rinaldo Jos6 Barbosa Gerente         deOrcamentoeFinancas /\
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1.  Introdusao

Com  o objetivo de obter assessoria jurfdica, a Queluz Gestao de Recursos Flnancelros Ltda.

("QueLuz"), na qualidade de gestora do BrasiL FlorestaL -Fundo de lnvestimento em Participac6es

MULtiestrat6gia ("Fundo"), realizou pedido de consulta juridica ao Vemalha Pereira.

0 pedido de consulta juri'dica tern como pano de fundo os danos causados pela antiga gestora

do Fundo, a sociedade Atico Administraeao de Recursos Ltda. ("Atico"). Resumidamente, o objeto

da  consulta  juridica,  a  qual  originou  o  presente  Parecer,  6  o  seguinte:  (i)  a  investiga€ao  sobre  a

possibi[idade de responsabilizaeao administrativa e civil da Atico, identificando os atos de gestao que

possam atrair a responsabiliza€ao; e (ii) a  identifica¢ao das estrategias processuais a serem adotadas

em  procedimento  administrativo e  em  demanda judicial  ou  arbitral,  avaliando  as  possibiLidades de

exito e os riscos envolvidos.

A16m  disso,  no  Interim  entre  o  pedido  de  consulta  juridica  e  a  realiza¢ao  deste  Parecer,  foi

reaLizado o pedido de inclusao de mais urn t6pico, qual seja, a  investiga€ao sobre a  possibilidade de

responsabiliza¢ao   solid5ria   da   Atico   e   da   administradora   do   Fundo,   a   BNY   Meuon   Servi€os

Financeiros e DTTVM S.A. ("BNY Mellon"), nos ambitos administrativo e civil.

Durante   a   realizaeao   deste   Parecer,   por   meio   do   estudo   do   conjunto   de   documentos

disponibilizado  pela  QueLuz,  constatou-se  a  pratica  de  atos  nao  usuais  pelos  antigos  membros  da

Diretoria  e  do  Conselho  de  Administra¢ao  da  companhia  investida  peLo  Fundo,  a  Tree  FLorestaL

Empreendimentos e Participac6es S.A.  ("Tree FLorestaL"). Todos esses membros foram  indicados

peLa Atico, antiga gestora do Fundo, quando da constitui?ao deste.

Durante a gestao desses administradores, foram aprovadas contrata¢6es de consultorias com

fins  nao justificados  ou,  a  princi'pio,  nao  vinculados  a  atividade  fim  da  Tree  Florestal,  em  valores

relevantes  no  contexto  da  Tree  FlorestaL.  Ademais,  houve  aparente  conflito  de  interesses  nas

contrata€6es, o que nao foi informado ao Fundo na 6poca.

Ademais,  foi  aprovada  a  contratacao  pela  Tree  FLorestaL de  mutuo financeiro  com

controlada por urn fundo de investimentos a 6poca tamb6m gerido pela Atico, ou seja,

conftito  de  interesses,  considerando  que  os  administradores  em  ambos  os  lados do

vinculados a Atico. Como se nao bastasse, as taxas de juros e condie6es de pagamentos do mutuo
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eram superiores as taxas praticadas pelo mercado em casos semelhantes. Tal obrigaeao don origenn a

uma acao de execueao em valor muito superior a divida iniciaL, o que, por sua vez, implicou na penhora

de a¢6es detidas peLa Tree FLorestal no capital social da  sociedade  Remasa  RefLorestadora  Ltcla.

("Remasa").

Para  responder a  consulta juridica  da  Queluz, este  Parecer 6  dividido  em ±[§§ passagens. Em

primeiro, discorre-se sobre os fatos e das documentos anaLisados (item 2). Na sequencia, em seaundo,

investiga-se a viabilidede e o risco de adogao de medides administrativas junto a Comiss5o de Valores

Mobiliarios -CVM  ("CVM") em  face da  ^tico e de  BNY  MeLton  (item  3).  Alem  disso,  em terceiro,

investiga-se a viabilidade e o risco da adoq5o de medidas judieiais ou arbitrais para responsabiLizagao

da Atico e Atico e da BNY MetLon (item 4).

2.  Breves considerac6es sobre os fatos e documentos anaLisados

0 perfodo analisado inicia-se em fevereiro de 2012, com a constituigao da Tree Florestal e a

eleicao de seus administradores,  passando pela celebraeao do Contrato de Gestao do Fundo com a

Atico e, finalmente, a destitui¢o oficial desta da posicao de gestora.

No dia 08/02/2012, realizou-se a Assembleia Geral de Constituicao da Tree Florestal, da quaL

participaram,  na   condicao  de  acionistas,  a  Atico  e   Ricardo  Ferreira  Junqueira   Ribeiro.   Nessa

oportunidade,   foram   eLeitos   como   rnembros   do   Conselho   de   Administracao   Ricardo   Ferreira

Junqueira Ribeiro (Presidente do CA), Gustavo Almeida Magalhaes, Elpidio Cannebrava J`Inior, Alex

KaLinski Bayer e Miguel SiLva MarqLies Gomes.

Como  membros da  Diretoria,  por sua  vez, foram  eleitos  Ricardo  Ferreira Junqueira  Ribeiro

(acionista e Presidente do CA) e Joao Fiuza Pequeno Barbosa. Vale notar que tanto Ricardo Ferreira

Junqueira Ribeiro quanto Gustavo Almeide Magalhaes (Diretor nomeado) constavam como Diretores

e, portanto, representantes legais de acionista subscritora Atico Empreendinentos.

Em 20/09A012. foi ceLebrado urn Acordo de Acionistas no ambito da companhia Tree FLorestal,

entre a Atico Empreendimentos (acionista fundadora) e, de outro lado, o Atico FLorestal -Fundo

lnvestimento em Participac6es, que, na verdade, era a primeira denominacao do Fundo.

entre outros itens, foi definido que a Atico Empreendimentos indicaria tres membros do Conselho de
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Administragao,  e  o  Fundo  indicaria  ate  oito  membros,  a  depender  do  ndmero  total  indicado  no

Estatuto,  sendo o  Presidente do CA  indicado  pela Atico.  AL6m  disso, ±QdQ§ os seis  rnembros seriam

indicados pela Atico (ClausuLa Setima).

Depois, em  14/05A014, foi celebrado o Contrato de Gestao entre o Fundo e a Atico, com  a

anuencia  da  administradora  do  fundo,  a  BNY  MeLlon.  Isto  6,  antes  mesmo  de  a  Atico  assumir

oficialmente    a    posigao   de    gestora    do    Fundo,    outra    sociedade    do    seu    grupo,    a    Atico

Empreendimentos,  participou  como  acionista  ne  constituieao  de  companhia  que  viria  a  receber

investimento do Fundo, a Tree Florestal (unica empresa investida do Fundo).

Par fim, em 11/06/2018, em Assembleia GeraL, os cotistas do Fundo aprovaram a destituieao da

Atico  da  posicao  de  gestora.  Em  26/03A019,  os  cotistas  aprovaram  a  escolha  da  QueLuz  para  a

referida posicao, a queL foi aprovada peLa CVM em 04/06A019, deta em que, oficialmente, encerrou-

se a gestao da Atico.

Ao assumir a gestao do Fundo, a Quelur realizou uma revisao des movimentae6es firranceiras

do Fundo, e identificou duas circunstaneias aparentemente irreguLares no ambito da Tree Florestal:

(i) Contratac6es nao usuais.  Entre 2012 e 2016, grande parte do caixa da Tree Florestal

foi desembolsada em pagamentos nao usuais, ne forma de contratacao de virios servi¢os

de consultoria, num valor total de RS 29.358.65727; e

(ii) Mutuo financeiro. Em julho de 2014, a Tree Florestal contraiu mutuo no valor de pouco

mais  de  RS   18.500.000,00  com  a  empresa  Bolt  S.A.,  com  juros  de   12%  a/a,  sendo

registrado, no Contrato de Mutuo, que o valor seria utilizado para que a Tree FLorestal

ai"iliasse a Bout S.A. a construir uma termoeletrica movida a biomassa, "garontindo terrcis

e aumentando sua capacidade de fornecer combustlvel" .

Em relaQao as contratac6es nao usuais, em 2016 foram contratados servieos de consultoria em

geral  e  de  consuLtoria  juridica  de  mais  de  vinte  empresas  distintas,  perfazendo,  no  ourto  lapso

temporal de pouco menos de cineo anos, gastos no importe de RS 29.358.657,27.

A16m   de   nao   usuais,   tais   gastos   chamam   a   aten¢ao,   na   medida   em   que   na

disponibilizados os instrumentos contratuais que embasaram tais contrata¢6es, bern como nao foram

identificados pareceres, notas t6cnicas, relat6rios ou quaisquer outros documentos e[aborados pelas
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empresas contratadas que registrem ou justifiquem tamanho dispendio de recursos com a contrata¢ao

de  servicos  dessa  natureza.  De  fato,  os  objetos  e  os  servieos  prestados  das  consultorias,  ate  o

momento, n5o sao evidentes.

Quanto ao miltuo financeiro, al6m das condie6es nao usuais da contratacao, em continuidade a

todos os atos negligentes da gestao da Tree FlorestaL a 6poca, o valor do mutuo nao foi quitado a

tempo   e   modo,   o   que   resultou   em   acao   de   execu€ao   de   ti'tulo   extrajudicial   n°   0023148-

08.2018.8.19.0001, na qua[ o valor cobrado j5 ultrapassa o montante de RS 60.000.000,00, em razao

dos elevados juros incidentes sobre o valor inicialmente mutuado. Em tramite na Comarca da Cidade

do Rio de Janeiro, a aGao encontra-se sob segredo de justi€a; entretanto, em consulta aos autos, foi

possiveL observar que o seu processamento esta suspenso desde 07/04/2021.

3. ViabiLidade e risco da ado€ao de medidas administrativas junto a CVM

3.1.  Breves considera?6es acerca do regime juridico dos fundos de investimento

Nao obstante o mercado de fundos de investimento tenha assumido nos dltimos anos uma alta

relevancia no Brasil, ainda nao havia uma lei geral regulamentando estes velcuLos, com exceeao a Lei

8.668/1993, aplicaveL os fundos imobiliarios (Fl I). Isso mudou com a Lei 13.874/2019, conhecida como

Lei da  Liberdade Econ6mica, a qual incluiu urn capituLo na Parte Especial do C6digo Civil para tratar

exclusivamente de fundos de investimento.

A  partir da  Lei  de  Liberdade  Econ6mica,  os fundos  de  investimento  passaram  a  deter regime

legal de condomi'nios de natureza especial cuja competencia para regulamenta?ao 6 atribul`da a CVM.

Tat regime passou a ser definido pelo C6digo Civil, em seus artigos 1368-C a 1368-E, os quais disp6e o

seguinte:

Art.  1.368-C. 0 fundo de investimento 6 uma comunhao de recursos, constituido sob a

forma de condominio de natureza especial, destinado a apLica€ao em ativos financeiros,

bens e direitos de quaLquer natureza.

§ 1° N5o se aplicam ao fundo de investimento as disposicoes constantes dos arts.1.314

ao 1.358-A deste C6digo.
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§ 2° Competifa a Comissao de Valores Mobiliarios discipLinar o disposto no caput deste

artigo.

§ 3° 0 registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissao de Valores

Mobiliarios  e  condi€ao  suficiente  para  garantir a  sua  publicidade e  a  oponibilidade  de

efeitos em rela€ao a terceiros.

Art.1.368-D. 0 regulamento do fundo de investimento poder5, observado o disposto na

regulamentaeao a que se refere o S 2° do art.  1.368-C desta Lei, estabeLecer:

I -a Limita?ao da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas;

11   -  a   limita€ao  da   responsabilidade,   bern  como  parametros  de  sua   aferigao,  dos

prestadores de servi€os do fundo de investimento, perante o condomi'nio e entre si, ao

cumprimento dos deveres particulares de cada urn, sem solidariedade; e

Ill -classes de cotas com direitos e obrigac6es distintos, com possibilidade de constituir

patrim6nio segregado para cada classe.

§  10 A ado?ao da responsabilidade Limitada por fundo de investimento constituido sem

a  limita€ao de responsabilidade somente abrangera fatos ocorridos ap6s a  respectiva

mudanca em seu regulamento.

§ 2° A avalia¢ao de responsabilidade dos prestadores de servi¢o devera levar sempre em

considerac5o os  riscos  inerentes as  aplicae6es  nos  mercados de atua?ao do fundo de

investimento e a natureza de obrigacao de meio de seus servieos.

§ 3° 0 patrimonio segregado referido no inciso Ill do caput deste artigo s6 respondera

por obriga€6es vincuLadas a classe respectiva, nos termos do regulamento.

Art.1.368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obriga¢6es legais

e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de servi€o nao respondem por essas   \

obriga¢6es,  mas  respondem  pelos  prejuizos  que  causarem  quando  procederem  com

dolo ou rna-fe.

§   10  Se  o  fundo  de  investimento  com   limita¢ao  de   responsabilidade  nao   possuir

patrim6nio   suficiente   para   responder   por   suas   dMdas,   aplicam-se   as   regras   de

insoLvencia previstas nos arts. 955 a 965 deste C6digo.

§  2°  A  insolvencia  pode  ser  requerida  judicialmente  por  credores,  par  deliberacao

pr6pria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de sou reguLamento, ou pela

Comissao de Valores MobiLiarios.
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Art.  1.368-F.  0 fundo de  investimento constituido por lei especifica e regulamentado

pela Comissao de Valores Mobiliarios deverd, no que couber, seguir as disposi€6es deste

Cap'tulo.

0  avan?o  foi  de  suma  importancia  para  o  cenario  da  industria  de fundos  no  Brasi[;  contudo,

manteve-se  a  vinculacao dos fundos de  investimentos  ao  conceito  de  condomi'nio,  acrescentando

apenas  o  qualificativo  "de noturezo espec/.a(".  Esse  qualitativo teve como objetivo diferenciar os o

conceito de condominio associado aos fundos de investimento do conceito ordinario de condomi'nio

civil,   e   afastar   qualquer   possibilidade   de   aplica€ao   das   disposic6es   do   conceito   ordinario   de

condomrnio aos fundos de investimento.

Nao  obstante  a  defini¢ao  legal  de  condominio  "de  r}citurezci  especi.crl",  ha  caracteristicas

prdprias  aos  fundos  que  permitem  os  definir  como  uma  comunhao  de  recursos.   Este  conceito

compreende a universalidade patrimonial autonoma do fundo, a qual determina que o patrim6nio do

fundo nao se confunde com o patrim6nio geraL dos cotistas ou dos prestadores de servicos.  E  nesse

sentido que entende Eduardo Montenegro Dotta:

A   estrutura  juri'dica   dos   fundos,   (...),   aproximam-se   muito   mais  de   uma   formula

societaria do que de urn condomi`nio, dado que, embora destituidos de  personalidade

jurfdica,  aos  fundos  de  investimentos  sao  imputados  direitos  e  deveres.  Trata-se  de

entidade detentora de representatividade em suas rela€6es internas e externas, a ponto

de  a  Comissao  de  VaLores   Mobiliarios   lhe  garantir  o  direito,   mediante  deliberac:ao

tomada por quorum qualificado de cotistas, de realizar opera§6es societ5rias de fusao,

cisao ou incorporaeao1.

De todo modo, a segregacao de patrim6nio entre fundo e prestadores de servi¢os nao afasta a

possibilidade de reparaeao de danos em casos de prejui'zos causados aos investidores. Nesse tocante,

e  importante  destacar que  se  no  ambito civil  a  responsabi[izaeao  6  subjetiva  (ou  seja,  depende  de

comprovacao de doLo ou culpa) no ambito administrativo ela  pode ser objetiva. Assim, quando nao

necessidade de comprova¢ao de dolo ou culpa pela viola€ao aos deveres fiduciarios e de diligencia dos

prestadores de serviGo (/.n casu, da BNY MeLlon, administradora fiduciaria, e a Atico, antiga gestora do

Fundo) no ambito administrativo.

1 D0lTA, Eduardo Montenegro. Responsabilidade civil dos administradores e gestores de fundos de investimento. Sao Paulo:

Almedina, 2018, p. 91.
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A  estrutura  de  funcionamento  dos  fundos  de  investimento  prove  uma  divisao  de  atribuiG6es

entre o administrador fiduciario e o gestor do fundo, da seguinte forma: (i) o administrador do fundo

representa o fundo perante terceiros; (ii) enquanto o gestor do fundo conduz as atividades do seu dia

a dia.

0  administrador 6  o  representante  legal  do fundo  e  desempenha  os  atos  necess5rios  a  sua

constitui€ao e ao seu regular funcionamento. Ademais, o administrador e o responsaveL pelos servi€os

de controle e apoio, os quais podem ser prestados pessoalmente pelo administrador ou por terceiros

legalmente habiLitados para reaLizar os servi€os. De outro lado, ao gestor cabe a tarefa de conduzir os

investimentos do fundo. E o gestor quem define quais ativos irao compor a carteira do fundo e quando

tais  ativos  serao  incorporados  ao  fundo  ou  vendidos,  sempre  seguindo  as  regras  previstas  no

regulamento do fundo.

Em  que  pese  essa  estrutura,  os atos  administrativos editados  pela CVM continuam  a tratar o

gestor como prestador de servieo contratado peLo administrador em name do fundo. Mas, na pratica,

a dinamica comercial 6 diferente, uma vez que os investidores sao comumente atral'dos pelo fundo em

decorfencia  da  expertise do gestor,  e nao  do  administrador.  Na  maioria das vezes, 6 o gestor quem

procura   institui?ao  financeira   disposta   a   prestar-lhe  os  servi¢os   necessarios  a   constitui¢ao  e   a

administra€ao do fundo de investimento. Note-se que 6 o gestor quem ocupa a posi¢ao de responsavel

pe[a tomada de decis6es quanto aos investimentos a serem reaLizados com os recursos dos cotistas.

Nao obstante a edicao da lnstrueao da Comissao de Valores MobiLiarios lcvM 558 tenha trazido

ao contexto dos fundos uma regra mais clara para atribuie6es dos prestadores de servico, nao ha ainda

no  mercado  de  fundos  entendimento  unissono  do  papel  exato  do  administrador  e  do  gestor.  0

conjunto de obrigacdes de cada prestador pode confundir-se no dia a dia dos fundos de investimentos,

sendo  que  tais  atribuie6es  ainda  nao  sao  suficientemente  claras  e  nao  possuem  roL  definidos  na

regulamenta€ao vigente.  Nesse  ponto,  e valido suscitar JULiana  Botini  Hargreaves Vieira e Camila

Tinoco, que anotam o seguinte:

A dificuLdade em fazer essa delimitacao clara decorre, em parte, de urn descasamento

existente entre a regulamentacao do funcionamento dos fundos de investimento e as

praticas  adotadas  por  essa  indllstria  nos  casos  concretos.  Nesse  sentic]o,  embora  os

administradores fiduci5rios ainda  sejam encarados como a figura central da
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os  gestores  acabam   realizando  na   pratica   uma  s6rie  de  atividades  atribui'das   aos

administradores2.

Quanto  ao  regime  de  constitui¢ao,  os  fundos  de  investimento  podem  ser divididos  em  duas

modalidades:  (i)  os fundos  de  investimento  reguLados  pela  lcvM  555;  (ii) e os fundos  estruturados,

dentre  estao  enquadrados  os  FIPs.  De  maneira  geral,  os  fundos  regulados  pela  lcvM  555  sao

constitui'dos sob a forma de condomi'nio aberto (ainda que a  instru€ao permita os fundos fechados),

onde  os  cotistas  podem  solicitar  o  resgate  de  suas  cotas  a  qualquer  tempo,  conforme  as  regras

estabelecidas no regulamento. De outro lado, os fundos estruturados sao constitui'dos sob a forma de

condominio fechado, ou seja, as cotas somente sao resgatadas ao t6rmino do prazo de duracao do

fundo. Tal caracteri'stica 6 inerente aos fundos cujas carteiras sao compostas por ativos com baixissima

liquidez e com longo prazo Liquida€ao.

3.2.  As normas vigentes a epoca dos fatos

Ha   tres   instru¢6es   da   CVM   que   figuram   como   elementos   centrais   na   apura€ao   das

responsabilidades  em   analise  neste   Parecer.  Sao  elas:  (i)  a   instru€ao  que  regula  os  fundos  de

investimento;  (ii)   a   instru¢ao  espec'fica   para   os   FIPs;   e   (iii)   a   instrueao  que   regula   o  exerclcio

profissionaL de administra€ao de carteiras de valores mobiLiarios (administrador fiduciario e o gestor).

Ocorre que a  presente apuracao de responsabilidades aponta  para  urn cenario em que as instru€6es

da CVM vigentes hoje nao sao as mesmas vigentes a 6poca de parte dos fatos. Desta forma, ha fatos

que ocorreram sob vigencia de normas distintas. Tal contexto 6 devidamente apreciado no decorrer

deste parecer.

A instru¢ao que disp6e sobre a constitui€ao, a administra¢ao, o funcionamento e a divuLgacao

de informa€Oes dos fundos de investimento 6 atualmente a lcvM 555, a qual revogou a lcvM 409 em

julho  de  2015.  As  regras  previstas  nestas  duas  instrue6es  sao  aplicadas  de  forma  subsidiaria  as

instruc6es que regulam os FIPs em situa€6es de omiss6es normativas. A instrucao que disp6e sobre a

constituicao, o funcionamento e a administraeao dos Fundos de lnvestimento em Participae6es (FIPs)

2 VIEmA,  Juliana  Botini  Hargreaves e TINOCO, Camila.  A delimita¢ao das atribuicdes dos administradoresfiducjari

gestores  de  recursos  a  luz  dos  diferentes  tipos  de  fundos  de  investimento.  In:  HANSMANN,  Felipe  e  HERMETO,  Lucas
(organizadores). Atualidades em Direito Societario e Mercado de Capitals. Volume V: fundos de investimento. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2021. p.  170.
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e atualmente a lcvM 578, a qual revogou a lcvM 391 em agosto de 2016. A instru€ao que disp6e sobre

a atividade de administrador de carteira de vaLores mobiliarios 6 a  lcvM 558, a quaL revogou a  lcvM

306 em mar¢o de 2015.

3.3.  A ANBIMA e o C6digo ABVCAP/ANBIMA para  FIP e  FIEE.

A  Associa¢ao  Brasileira  das  Entidades  dos  Mercados  Financeiro  e  de  Capitais  -  ANBIMA

("AMBIMA")  6  uma  institui€ao  privada  de  livre  associaeao  que tern por  objetivo  de  autorreguLar a

atuacao  bancos  comerciais,  bancos  de  investimento,  corretoras  de  titulos  e  valores  mobili6rios,

administradoras e gestoras de recursos de terceiros.  Ela e responsavel por definir uma s6rie de boas

praticas para as empresas do setor, al6m de oferecer certificac6es para os profissionais das areas.

A  autorregula€ao  6  expressa  na  forma  de  c6digos  de  melhores  praticas.  Os  participantes  do

mercado nao s5o obrigados a aderir a tais regras; todavia, a adesao aos c6digos obriga os aderentes as

regras ali previstas e as determina€6es dos comites de supervisao da entidade.

No presente caso, a Atico e o pr6prio Fundo estavam aderentes aos C6digos ANBIMA desde a

sua constitui¢ao, conforme se extrai da primeira versao do regulamento, de 27/04/2012. Desta forma,

para fins de apura¢ao de responsabilidade, serao tamb6m apontados os eventuais descumprimentos

das regras de autorregula¢5o previstas nos C6digos ANBIMA de Melhores Praticas de Administra€ao

de Recursos e no C6digo ABVCAP/ANBIMA de ReguLaeao e Melhores Praticas para o Mercado de FIP e

FIEE ("C6digo ABVCAP/ANBIMA").

3.4.  A  atua€ao do Administrador de  Carteira  de VaLores  Mobiliarios  (Administrador fiduciario e

do gestor de fundos)

Ncio   hd   margem   para  flexibiliza9do   do   dover   de

diligencia a de fiddcia, requisito obrigat6rio a todos os

atos  praticados  pelo  administrador  de  carteira  de

valores mobilidrios.
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Considerando  a  natureza  juridica  dos  fundos  de  investimentos,  enquanto  condomi'nios  de

natureza especial, ha que se destacar a atua€ao do administrador de carteira (administrador fiduci5rio

e  o  gestor  do  fundo)  e  os  mecanismos  de  controle  e  enforcement  para  garantir  a  fidi]cia  aos

investidores. Como ja dito, a apuracao de responsabilidade no ambito administrativo pode ser apurada

independente de doLo ou culpa.

A norma atual que regula e disciplina a atividade de gestor de recursos, conforme ja indicado, e

a lcvM 558. La estao estabeLecidas as regras de conduta para os administradores de carteira de valores

mobiliarios.  Nesta  instru?ao estao  definidas,  de forma  objetiva,  as fun€6es  e  responsabilidades dos

gestores dos fundos e dos administradores fiduciarios. Ha capi`tulo especifico que determina regras de

conduta, obrigando o gestor a exercer suas atividades com boa~fe, transpafencia, diLigencia e leaLdade

em  reLacao  aos seus clientes.  E  relevante  reforcar que a  ICVM  306,  instru€ao que  dispunha sobre a

atividade de administracao de carteiras vigente a 6poca de parte dos fatos, tamb6m era clara quanto

aos deveres de fiducia e diligencia.

Ou seja, na falta de atribui¢6es claras sobre o papel e as responsabilidades de cada prestador de

servico  dos fundos  de  investimento,  e  o  clever de fiddcia  que  deve  prevalecer.  A  pr6pria  lcvM  555

(aplicada  de  forma  subsidiaria  aos  FIPs)  preve,  no  seu  artigo  92,  a  obrigatoriedade  de  clever  de

diligencia     e     lealdade     para     com     o     investidor,     obrigando-os     a     transferir     aos     fundos

geridos/administrados  quaLquer beneficio fruto da gestao/administra¢ao.  Da  mesma forma,  a  lcvM

409, aplicavel a 6poca dos fatos, previa a mesma obriga?ao em seu artigo 65-A,Ill, paragrafo unico.

Dessa forma, h5 obrigatoriedade expressa e objetiva prevista nas regras da CVM quanto ao clever

de fidcicia e diligencia de administradores de carteira (gestores de fundo e administradores fiduciarios),

Tal  comportamento  nao  6  relativo,  mas  obrigat6rio  e  sem  margens  para  fLexibiliza€ao.  A  pr6pria

natureza  da  atuagao  de  urn  administrador  de  carteiras  refere-se  diretamente  a  administracao

recursos de terceiros, ou seja, quem possui mandato para assumir (ainda que indiretamente) a poss

de dinheiro de terceiros deve seguir regras rigidas de atua€ao.

Par   isso,   todas   as   decis6es  tomadas   pelo   gestor   e/ou   administrador  do  fundo   devem

obriaatoriamente seguir as regras fiduciarias previstas na legisLagao e normas da CVM, al6m de seguir

uma atuacao diligente e pautada nos mais rigorosos padr6es eticos de governanca.
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Para  o  entendimento  consoLidado  pela  CVM  ha  pouca  margem  para  flexibiLizar  o  clever  de

diLigencia, como bern descrito no Ofi'cio-Circular/CVM/SIN/N° 6/2014:

No entanto, e importante mencionar que o clever de diligencia, por sua pr6pria natureza,

n5o poderia jamais ser visto  como  urn simples cumprimento  de  determinados  passos

predeterminados.  Trata-se  de  atividade  intrinsecamente  caracterizada  por  seu  valor

agregado, valor esse inexistente se  reduzida  a  urn simples  processo de  "box ticking".

A16m  disso,  a  due-dilligence  deve  ser  vista  sempre  como  urn  processo  iterativo  e

dinamico.

A demonstra¢ao da CVM quanto ao rigor do entendimento do clever de diligencia fica cLaro no

voto   no   ambito   do   Processo   Administrativo   Sancionador   CVM   n°   RJ2015/12087.   0   colegiado

esclareceu a abrangencia desta defini¢ao do clever de diligencia descrita no Of`cio 06/2014 acima. Ou

seja, nao obstante tal esclarecimento tenha sido pubLicado em oficio de data posterior aos fatos aqui

em  analise,  a  abrangencia  da  definicao  de  clever  de  diligencia  estende-se  aos  fatos  anteriores  a

pubLica€ao do Ofi'cio 06/2014.  Este efeito ex func aplicado ao ofieio refor€a o entendimento de que

nao h5 margem para flexibiliza€5o do clever de diligencia e de fiddcia no ambito administrativo.

Em que pese o OFicIO-CIRCULAR/CVM/SIN/N° 6/2014 (fLs. 267-280), acima citado,  ser

posterior a  operacao aqui analisada,  sua  edicao nao teve o intuito de,  e nem  poderia

criar regras, mas sim esclarecer quais os procedimentos minimos que exemplificavam

as formas de cumprimento do clever de diligencia disposto no art. 65-A, inciso I, da

lnstrueao  CVM  n°  409.  (Voto  do  diretor  Pablo  Renteria  no  ambito  do  PAS  CVM  n°

RJ2015/12087).

A  instrueao  que  regulamenta  o  exerci'cio  da  administraeao  de  carteiras  tambem  6  rigcjrosa

quanto  ao  clever de  diligencia.  Nos termos  do  artigo  16  da  lcvM  558  e  do  artigo  14 da  lcvM  306,

vigente a 6poca dos fatos, o administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atua€ao, estao

obrigados a adotar normas de conduta que garantam probidade nos atos praticas. Senao, veja-se:

lcvM 558, Art. 16. 0 administrador de carteira de valores mobiliarios deve:

I  -  exercer  suas  atividades  buscando  sempre  as  melhores  condic6es  para  o  fundo,

empregando o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma dispensar

a  administra¢ao  de  seus  prdprios  neg6cios,  atuando  com  lealdade  em  rela€ao

interesses  dos  cotistas  e  do  fundo,  evitando  praticas  que  possam  ferir  a  r
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fiduciaria com eles mantida, e respondendo por quaisquer infra¢6es ou irregularidades

que venham a ser cometidas sob sua administracao ou gestao. (.„)

§  1°  Sem  preju/zo  da  remuneraGao  que  6  devida  ao  administrador  e  ao  gestctr  na

qualidade  de  prestadores  de  servi€os  do  fundo,  o  administrador  e  o  gestor  devem

transferir   ao   fundo   qua[quer   beneffcio   ou   vantagem   que   possam   alcan€ar   em

decorrencia de sua condi€ao.

lcvM  306,  Art.  14.  A  pessoa  natural  ou  juri'dica  responsavel  pela  administraeao  da

carteira de valores mobiliarios deve observar as seguintes regras de conduta:

11 -empregar, no exercrcio de sua atividade, o cuidado e a diligencia que todo homem

ativo e probo costuma dispensar a  administra€ao de seus  pr6prios neg6cios,  atuando

com Lealdade em rela¢ao aos interesses de seus cLientes, evitando pfaticas que possam

ferir a  rela€ao fiduciaria com eles mantida, e respondendo por quaisquer infra¢6es ou

irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestao.

Em outros termos, o exerci'cio profissional de administra¢ao de carteiras de valores mobiliarios,

o que inclui a atividade de gestao profissional de fundos (gestor de recursos CVM), pressupoe a adesao

obrigat6ria aos princ/pios e deveres fiduciarios. Tat adesao demanda que o administrador e o gestor

sigam   padr6es   de  fiddcia   decorrente   de   reLa€ao   de   estrita   confian¢a   entre   o   investidor  e   o

administrador do recurso.

0 artigo 92 da  lcvM  555 e o artigo 65-A da  lcvM 409, vigente a 6poca dos fatos,  refor€am o

clever de fiducia aplicavel aos administradores de carteira (administrador e gestor) referente aos atos

praticados e ao relacionamento entre prestadores de servi¢os dos fundos e os cotistas.

sta  regra  podemos  extrair  d±±as  condutas  obrigat6rias  no  ambito  do  clever  fidueiario  dos

administradores  de  carteiras.  De  urn  lado,  ha  que  se  exigir  o  clever  diligencia  para  todos  os  atos

praticados   na  administragao/gestfro  dos  fundos,   incluindo  padfao  de  conduta  compativel  com

profissional que administra ou gore recursos de terceiros. De outro lado. exige-se o clever de LeaLdade

para com os cotistas, o qual preve que todos os atos devem ser praticadas considerando a confianca

depositada pelo cotista aos prestadores de servi€o a gestao dos seus recursos.

A  doutrima  e  a   iurisDmudencia  atual  destacam   inclusive  due.  em  cenarios  de  aDuracao  de

reponsabilidades a  atos de administragao e gest5o dos fundos. devem ser analisados nao apenas os

Drocedimentos e  condutas  ilfcitas.  mas  se fciram  tomadas todas  as  medidas  Dara  aue  se  Dudessem
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evitar    acdes    irreaulares.    Este    comportamento    enquadra-se    mais    especificamente    para    os

administradores dos fundos de investimentos, os quais exercem urn papel de gatekeeper. Mas, em urn

cen5rio em que o gestor 6 figura central na atividade do fundo (como no caso dos FIPs), entendemos

que a funQao de gatekeaper pode tamb6m ser estendida a este prestador.

Ou  seja, os administradores dos fundos devem nao apenas exercer com diligchcia o seu  papeL

previsto na regulamenta€ao, mas garantir que os demais prestadores de servicos dos fundos atuem

dentro dos limites do seu mandato e de forma 6tica e diligente. Ja os gestores de FIPs nao podem

assumir postura passiva diante de atos de gestao temeraria em uma companhia investida. Nesse ponto,

cumpre suscitar novamente Eduardo Montenegro Dotta, que ensina o seguinte:

i       Ainda   no   que   tange   ao   clever   de   compliance   dos   administradores   de  fundos   de
;

;

i       investimentos,   referide   obriga¢ao   ganhou   tamanha   relevaneia   que   a   CVM   tern

i       compreendido que os administradores de fundos de investimentos, acabam exercendo

o  papel  de  gatekeeper.  Com  essa  compreensao  os  administradores  de  fundos  de

irvestimentos  al6m  de  atenderem  a  reguLamentagao  prevista  na  CVM  para  a  sua

atividade, acabam tendo o clever de fiscaLizasao dos demais prestadores de serviap dos

fundos de investimento, sob pena de responder por omissao, agindo como verdadeiro
i       auxiliara do regulador ne supervisao do mercado, o que ganha  reforap com a previsao

i       de reponsabilidade soLidaria entre o administrador e os demais prestadores de servi¢os
;

i       dofundo (conforme artigo 79, §2°, da lcvM 555/14ys.

A  pr6pria  CVM  deu  grande destaque  ao  papel de gcifckeeper do administrador de fundos de

investimentos, quando da publicacao do relat6rio de analise da audieneia pl]bLica SDM n° 10A014, a

qual deu  origem  a  lcvM  558,  o que,  no nosso entendimento  pode ser estendido ao gestor em  urri

cen5rio de monitoramento de Companhia investida.

A fun¢ao do  administrador fiduciario tamb6m  tern  grande  reLevancia,  mas  6 de  u

esp6cie diferente, cabendo a esse administrador atividades de controladoria, cust6di

supervisao da higidez da gest5o. 0 administrador fiduciario e, em resumo, o gatekeeper

da estrutura dos fundos de investimento no Brasil.

Nesse   sistema   regulat6rio,   pouco   importa   quem   teve   a   iniciativa   de   propor   a

constituicao de determinado fundo. 0 mais relevante, na verdade, 6 saber quais

3 DOTTA, Eduardo Montenegro. Responsabilidade civil dos administradores e gestores de fundos de investimento. Sao Paulo:

Almedina, 2018. p.  126.
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atribuiG6es de cada  participante na  estrutura do fundo e garantir que esta divisao de

responsabilidades   se   de   no   melhor   interesse   do   benefici5rio   final   do   fundo   de

investimento: o investidor.

Ou seja, o entendimento 6 de que a atuaeao dos administradores e de gestores de fundos de

investimentos supera a sua prdpria fun€ao enquanto administrador de carteira de valores mobiliarios

e passa a impor urn modelo de auxiliares do poder regulador, ou urn legitimo gcltekeeper do mercado.

Sobre isso, veja-se a Li¢ao de Taimi HaenseL:

Gatekeepers  sao  indiv/duos  ou  institui?6es  dotadas  quaLifica¢6es  especializadas  (por

vezes ligadas a uma profissao), que se valem da confianca e da sua reputa¢ao adquiridas

para assegurar, ao mercado de valores mobiliarios e aos investidores, a conformidade

ao ordenamento juridico das opera¢6es que passarem por seu exame. Tais indivfduos e

institui?6es teriam concomitantemente, o papel de auxi[iares do poder regulador tanto

no  mercado  primario  quanto  no  mercado  secund5rio.  A  razao  disso  6  que  a  pr6pria

existencia  e  continuidade  dos  seus  neg6cios  6  colocada  em  risco  ao  assegurar,  com

garantia em sua reputagao, quest6es como (i) a veracidade e correeao das ofertas cujas

informac6es chancela, (ii) a adequa¢5o das opera¢6es realizadas as normas vigentes; e,

(iii) a presta¢ao de servi¢os de intermedia¢ao de maneira conforme a lei4.

Desta forma, no ambito administrativo da CVM, como sera exposto na sequencia, nao ha que se

falar que somente a responsabi[idade subjetiva na apura€ao de atos praticados peLos prestadores de

servieos dos fundos. A adesao obrigat6ria aos deveres fiduciarios de diLigencia e clever de lealdade para

com  os  cotistas  permite  a  responsabiLizaeao  objetiva  dos  agentes  por  atos  praticados,  ou  seja,

responsabilizaeao independentemente de dolo ou culpa.

3.5.  Regimejuri'dico dos Fundos de  lnvestimento em Participa€6es -FIPs

Os FIPs foram lan¢ados ao mercado de capitais no Brasil em 2003, por meio da edi¢ao da

391.  0  modelo  sugerido  a  6poca  versava  sobre  vei'culos  de  investimentos de  "Pr/.vote  Equ/.ty".  TaL

modelo  passava  a  permitir  que  investidores  pudessem  alocar  recursos,  por  meio  de  fundos  de

investimentos, em empresas de capital fechado sem registro em bolsa. Ademais, por meio dos FIPs,

4 HAENSEL, Taimi. A Figura dos Gatekeepers. Sao Paulo: Editora Almedina. 2014. p. 68.
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investidores poderiam participar dos processos decis6rios das Companhias investidas via mecanismos

de atua€ao dos fundos no dia a dia da Companhia, ou seja, sem efetivamente estar no quadro societario

da empresa, pelo menos nao diretamente.

Ocorre  que  a  lcvM  391  foi  editada  nao  apenas  com  o  objetivo  de  regular  a  constitui€ao  e

funcionamento dos FIPs, mas tamb6m como mecanismo de fomento para a entao nova modalidade

de fundos no mercado brasileiro. Dessa forma, a percep¢ao do mercado foi de que a lcvM 391 acabou

sendo editada com regras abrangentes demais e com reduzidos mecanismos de controLe das atividades

do gestor.

Este entendimento levou  a CVM a  publicar editaL de audiencia  publica em 2015 com o fim de

revisao da norma. A audiencia publica CVM/SDM/05/15 levou a edi€ao da nova instru?ao regulamentar

dos  FIPs  em  agosto  de  2016,  a  lcvM  578.  A  percep€ao  nao  era  de  que  a  lcvM  391  tinha  normas

defasadas,  mas sim  urn conjunto de regras em que nao havia defini?6es suficientemente claras para

determinar as condutas do dia a dia da administraeao e gestao destes fundos e das possibilidades de

investimentos.

A manifestacao da ANBIMA no ambito da audiencia retrata a urgencia a epoca para definie6es

claras de responsabilidades para o administrador e gestor.

Consideramos como urn dos maiores avanGos trazidos nesta minuta a melhor defini€ao

das responsabilidades do administrador e do gestor do fundo, movimento iniciado pela

autarquia  com  a  edicao  da  lnstrucao  CVM  n°  555  e  da  lnstru¢ao  CVM  n°  558.  Essa

distin¢ao e fundamental para o desenvolvimento do mercado e contribuifa certamente

para   aumentar  a   qualidade  dos   servi¢os   prestados   pelas   institui¢6es.   E   essencial

tamb6m  destacar  a  importancia  do  gestor,  tanto  no  momento  da  estruturacao  do

produto e de sua concepeao, quanto no acompanhamento do dia a dia das companhias

investidas e influenciando na defini€ao da polltica estrat6gica destas.

Apesar de entendermos a preocupa€ao da autarquia em manter a administrador como

gatekeeper  do  fundo,   a   Associae8o  tern   interesse   em   aprofundar  e   auxiliar   nas

discuss6es    acerca    da    segregacao    de    atividades    e    responsabilidades    entre    o

administrador e  o gestor de fundos de  investimento em  geral,  incluindo,  mas  nao  se

limitando aos fundos de investimento em participa€6es5.

5 Manifestacao da ANBIMA no 8mbito da Audiencia Ptlblica CVM/SDM 05/15.
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Todavia, se por urn lado a lcvM 391 era muito abrangente e pouco espec`fica quento ds regras

de controle e governance, a instrucao trazia dgjs recortes que sao relevantes para as mat6rias aqui

abordadas  neste  Parecer,  ambos  relacionados  a  participa€ao  no  processo  decis6rio  da  sociedade

investida.  De urn lado, se havia uma aparente vantagem na lcvM 391 do ponto de vista de liberdade

de atuacao, a instrucao era muito exigente quanto a mecanismos de controle sobre as companhias

investidas. De outro, havia uma falta de clareza quanto a forma de atua¢ao dos prestadores de servieo

(administrador  e  gestor)  no  que  se  refere  aos  deveres  de  controlar  e  monitorar  as  companhias

investidas, ou seja, havia obrigagao expressa de monitoramento independente do mecanismo adotado.

Nada obstante, conv6m reforcar que no entendimento dos 6rgaos de controle o clever de fidutia

e o clever de diligchcia independem de regras espec(ficas para tanto. E, como e exposto na sequencia,

o rot de regras que orientam o gestor para a fiscalizagao e o poder de controLe na companhia investida

na regulamentacao e exemplificativo, ou seja, o que importa 6 o resultado obtido e nao o meio pare o

alcancar.

3.6.  A responsabilidade do administrador do fundo na presta€ao de servi€o dos FIPs

As  companhias  abertas  estao  submetidas  a  regras  de  governanca  muito  mais  r(gidas  do  que

aqueLas  a  que  se  submetem  as companhias  fechadas.  Para  superar tal fragilidade,  a  lcvM  578  e  a

revogada   lcvM   391   estabeleceram  obriga€6es  e   praticas  mi`nimas  de  governan?a   que   devem,

obrigatoriamente, ser observadas peLas companhias fechadas que sejam investidas por FIPs. Ou sej.a,

ao  permitir  investimentos  diretos  em  companhias  fechadas  por  meio  de  fundo  de  investimento,  a

regulamenta€ao dos FIPs procurou viabilizar os mecanismos para que o fundo pudesse exercer efetivo

poder de controle e  monitoramento deste tipo de ativo  investido. Tat especificidade tipica  dos FIPs

(fundos de investimento que interferem diretamente em empresa investida) estabeLeceu urn modelo

em  que  os  gestores  dos  fundos,  e  nao  os  administradores  fiduciarios,  passassem  a  atuar  como

protagonistas neste processo.

Neste  cenario,  os  gestores  passaram  a  ser as  figuras  centrais  nos  FIPs,  pois  sao  elesOS  que

efetivamente  mantem  proximidade  no dia  a  dia  do  ativo  investido do fundo.  Os gestores  nao  sao

apenas aqueles que definem a estrat6gia do fundo ou os que selecionam os ativos, como em qualquer

outro fundo de investimento,  mas s8o os que tern a obriga€ao de efetivamente exercer o poder de
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controle e ingerencia sobre a companhia investida. 0 protagonismo dos gestores no ambito dos FIPs

6 de tal forma reconhecida que 6 comum, inclusive, qiie os gestores estruturem urn produto financeiro

na forma de FIP e, posteriormente, selecionem o administrador de acordo com seu interesse comerciaL,

como apontam Juliana Botini Hargreaves Vieira e Camila Tinoco6.

De qualquer forma, o fato de o administrador nao atuar diretamente na relacao do dia a dia da

companhia   investida   nao  o  exime  de  fiscalizar  o  gestor.  Administradores  fiduciarios,   enquanto

gatekeepers do mercado, devem atuar no ambito dos FIPs com a mesma carga de responsabilidade

com que atuam em outras esp6cies de fundo. Os administradores devem fiscaLizar os gestores  "com

cet/.c/.smo",  ou  seja,  confiar  desconfiando  da  sua   atua?ao.   Este  entendimento  foi   refletido  em

julgamento  de  Processo  Administrativo  Sancionador  CVM  n°  RJ2012/12201,  no  qual  foi julgado  o

pr6prio  administrador  do  Fundo,  o  BNY  MeLlon,  por  descumprimento  do  clever do  de  fisca[izar os

servicos  prestados  por  terceiros  contratados,  no  caso  o  gestor  do  fundo  em  discussao  naquele

processo.  Senao, veja-se parte do conteildo do PAS CVM n° RJ2012/12201, que pode perfeitamente

ser estendido aos administradores de FIPs:

(...) Nao obstante, a  BNY  MelLon se  Limitou a contatar a Gestora  para discutir possiveis

desenquadramentos,  dando-se  por  satisfeita  com  a  informa¢ao  de  que  nao  haveria

v/nculos societarios entre a Aster e a CADINSA.

E nao 6 esse a comportamento que se espera das administradoras, que funcionam como

verdadeiras gatekeepers das regras de funcionamento dos fundos. Pelo contrario, exige-

se da administradora  uma atua¢ao sob a 6tica do ceticismo, atentando-se para as red

flags que colocam em dilvidas a veracidade ou regularidade das informa€6es fornecidas

e situac6es apresentadas.

1.)

lsso porque muito mais do que constituir urn centro de imputasao de responsabiLidades,

o diretor de uma administradora de fundos de investimento deve efetivamente agir, de

forma ativa e diligente, para estabelecer procedimentos e normas a serem observadas

na  supervisao dos fundos administrados,  bern como  implementar pollticas que sejam

aderentes  as  orientac6es  emanadas  pelo  6rgao  reguLador.  Com  efeito,  como  expus

6 VIEIRA, Juliana  Botini  Hargreaves  e TINOCO, Camila.  A delimitagao das atribuicoes dos administradores

gestores  de  recursos  a  luz  dos  diferentes  tipos  de  fundos  de  investimento.  In:  HANSMANN,  Felipe  e  HERMETO,  Lucas
(organizadores). Atualidades em Direito Societ5rio e Mercado de Capitais. Volume V: fundos de investimento. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2021.  p.170.
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acima, a administradora 6 uma importante gatekeeper desse nicho, atribuicao essa que

6 materiaLizada justamente por meio do diretor respons6vel.

Tal   cenario   de   divisao   de   atribuie6es   reforca   a   discussao   acerca   da   soLidariedade   da

responsabilidade entre o administrador e o gestor do fundo.  Nao obstante a relevancia do gestor no

cenario dos FIPs, a ICVM 391  nao previa a contrata€ao de quaisquer terceiros prestadores de servicos

para estes fundos, incluindo o gestor. Sem  previsao de contrata?ao de terceiros, naturalmente, nao

havia qualquer men?ao quanto a responsabilidade solidaria entre prestadores de servi€os. Ocorre que,

na pratica, os administradores contratavam gestores para esta funcao, aplicando de forma subsidiaria

a lcvM 409. Por sua vez, criou-se entao urn cenario indefinido com rela€ao a responsabilidade solidaria

no ambito dos FIPs, uma vez que a  lcvM 409, aplicada de forma subsidiaria para contratar o gestor,

trazia previsao expressa de responsabilidade soLid6ria para os demais fundos de investimento.

A questao da responsabiLidade soLidaria no ambito dos FIPs foi enfrentada na audiencia pilblica

que  alterou  a  lcvM  391  para  a  lcvM  578.  No  relat6rio  pr6vio  a  minuta  da  instru€ao,  a  CVM  se

manifestou no sentido de afastar de forma expressa a responsabilidade solidaria na nova regra:

A  obrigacao  de   se   incluir  clausula   de  solidariedade  no  contrato  firmado  entre  o

administrador  e  o  gestor  foi  excLuida,  tendo  em  vista  o  fato  de  que  a  carteira  de

investimento  do  FIP  6  significativamente  diferente  da  carteira  dos  fundos  regulados

pela lnstru?ao CVM n° 555, de 2014, e o fato das particularidades presentes na atua€ao

do  gestor  e do  administrador do  FIP  quando  comparada  com  a  sua  atua¢ao  para  os

demais fundos. (Relat6rio de Audiencia  Pdblica CVM SDM N° 05/2015)

0 gestor do FIP deve se fazer presente na administracao da sociedade investida, tendo

em vista a obrigacao de o fundo infLuenciar na gestao dessa sociedade, o que n5o ocorre

para os fundos da lnstrucao CVM n° 555, de 2014. Em algumas ocasi6es, essa influencia

exercida  na  investida  pode  embutir  determinados  riscos  para  o  gestor,  os  quais  o

administrador, em sendo solid5rio, tamb6m se sujeitaria. Entretanto, esse risco pode ser

de diflcil mensura?ao pelo administrador. ainda que exer¢a adequadamente o seu clever

de diligencia e monitoramento das atividades do FIP7.

De  todo  modo,  como  era  de  se  esperar,  a  CVM  ressaltou  no  mesmo  relat6rio  que  afastar a

responsabilidade solid5ria nao exime o administrador das obrigac6es de fiscalizar o gestor de forma a

7 Belat6rio de Audiencia  Pdblica CVM  SDM  N° 05/2015.
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garantir os  direitos fiduciarios dos  cotistas.  Ou  sej.a,  ao  modular a  reponsabilidade  solidaria,  a  CVM

reforeou  o  entendimento  acerca  do  papel  de gotekeaper dos  administradores fiduci5rios  dos  FIPs.

Veja-se,

Por  fim,   a   CVM   ressalta   que   a   exclusao   da   obriga€ao  de   se   incluir  clausula   de

soLidariedade    no    contrato    entre    o    administrador    e    o    gestor,    nao    reduz    as

responsabilidades do administrador de monitorar e fiscalizar as atividades do gestor e

de  assegurar  tamb6m  o  adequado  cumprimento  das  disposi€6es  da  lnstru€ao  e  do

regulamento do fundo8.

Neste cenario,  ha  que  se considerar o clever de fidilcia como  principal fator norteador de tais

atividades e, para os administradores dos fundos, a atua€ao deve ser pautada por meio do conceito de

gcrtekeaper do mercado.  Independente de responsabilidade solidaria, cabe ao administrador garantir

que a melhores praticas sejam adotadas por todos os prestadores de servi€o do fundo.

Nada obstante este cenario de administrador como gatekeeper (portanto, o guardiao das boas

praticas),  a  responsabilidade  soLidaria  foi  contratada  entre  a  Atico  e  a  BNY  MeLlon  no  ambito  do

Contrato  de  Gestao  firmado  entre  as  partes.  A  responsabilidade  solidaria  ficou  estabelecida  para

avaLiaGao de  repara€ao de eventuais prejuizos aos cotistas do fundo, nos termos da cl5usula  9.2  do

Contrato de Gestao:

92           a    BNY    MEll^QN    e    a   GESTof}A    assum€m    responsabilidadE   solitjariH.    i.iint;{]    t!

exclusivameJite  peranle  os  Cotislas tlo  FUNDO,  I)or evE!iitiiais prejulzos {iile  lho  sojam

causados   €m   virtL/de   {las   cf}ndLitas   (?i)ntidf i'ds   a   (i.I,   ao   f{egulcimenlo   i?   :ius   ri{t}s

f]orli`a(ivos  8xpt3tlitl(}s  pp,la  GVM

Neste sentido, h5 indicativos de que a BNY MelLon, enquanto administrador do Fundo, nao agiu

como  esse  verdadeiro  gcrtekeeper,   permitindo  que  condutas  flagrantemente  fora  dos  padr6es

fiduciarios do mercado fossem tomadas no ambito da Tree Florestal. Ademais, ha possibilidade de

imputa¢ao de responsabilidade solidaria entre a BNY MeLlon e a Atico.

8 Relatdrio  De Audiencia  Pdblica CVM SDM  N° 05/2015.
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3.7.  Responsabilidade do gestor de FIP

Como ja mencionado acima, a figura do gestor possui mais destaque na dinamica e no dia a dia

dos FIPs.  Este papel de protagonista ja era percebido na pratica no ambito da lcvM 391, mesmo que

sem previsao expressa na instru€ao. Com a edi€ao da  lcvM 578, esta omissao foi superada, por meio

cria?ao de novas regras detalhadas para regular a atuaeao do gestor destes fundos.

A CVM, enquanto xerife do mercado de capitais, nunca se pautou de forma a fLexibilizar regras

essenciais do mercado com os deveres de diligencia e de fiducia para com os investidores. 0 fato de a

epoca dos fatos nao haver previsao expressa de regras a serem seguidas por gestores no contexto dos

FIPs nao seria jamais fator de minimiza€ao das obriga¢6es dos gestores perante os cotistas dos FIPs.

De toda forma, a atividade do antigo gestor restou determinada no contrato de gestao firmado

entre a BNY Mellon e a Atico, o qual estabeleceu as condie6es para a gestao do fundo e as obriga?6es

da Atico no dia a dia do fundo. Ademais, nao obstante a  lcvM  391  nao trouxesse previsao expressa

quanto  a  contrataeao de terceiros,  a  pratica do mercado e as obriga¢6es previstas no Contrato de

Gestao implicam ao gestor do fundo de  FIP (nas atividades sob a vigencia da  lcvM  391) as mesmas

limita€6es e regras de fidtlcia da atuacao do gestor em outros fundos de investimentos.

Desta forma, como j5 exposto acima, uma vez que 6 o gestor quem cumpre papel de destaque

no dia a dia dos FIPs, cabe a ele garantir que as atribuicoes previstas na lcvM 578 (e na revogada lcvM

391), as quais determinam a obriga€ao da influenciar no processo decis6rio e monitorar as atividades

da companhia investida. E o que se exp6e abaixo.

3.8. 0 regulamento do fundo

A   primeira   versao   do   reguLamento,   aqueLa   que   constituiu   o   fundo,   foi   registrada   pelo

administrador na CVM  em 03 de setembro de  2010.  Desde entao o regulamento aLterado  16 vezes,

sendo 13 delas sob a gestao do antigo gestor. Faremos as referencias a seguir com base na versao do

regulamento de 11 de abril de 2012, a qual foi alterada para ajustar informac6es da cia investida. Tal

alteraGao foi  proveniente de AGC que deliberou  pelo investimento na Tree Florestal considerando o

conftito de interesses dos gestores na cia investida.
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0 regulamento do fundo, nos termos do seu artigo 1°, se submete as regras previstas na lcvM

391  e demais em  linha com as regras previstas na  instru?ao que regula os FIPs (lcvM  391, a 6poca)

preve   participaeao   no   processo   decis6rio   da   cia   bern   como   efetiva   influencia   na   sua   poli'tica

estrat6gica.

Artigo 13: 0 objetivo do FU NDO 6 proporcionar aos Cotistas a valorizacao de suas Cotas,

observada  a  pot/tica  de  investimento  definida  no  Capitulo  Vll  abaixo,  por  meio  de

investimentos na aquisieao direta de ac6es ou trtulos e valores mobiliarios convers`veis

ou  permutaveis  em  a¢6es  ("TituLos  e  Valores  Mobiliarios")  de  emissao  da  Companhia

lnvestida  de forma  que  o  FUNDO venha  a  participar do  seu  processo  decis6rio,  com

efetiva infLuencia na definieao de sua polftica estrat€gica e na sua gestao.

Ademais,  ha  previsao expressa  para  limitar os  investimentos do fundo  a  regra de  governanea

previstas para a cia investida.

Artigo  14:  Os  investimentos do  FUND0  s6  poderao  ser  realizados,  nos termos  deste

ReguLamento, se a  Companhia  lnvestida,  no momento da  aprova€ao do  investimento

pelo Comite de lnvestimentos, observar os seguintes requisitos:

I   -   proibi¢ao  de  emissao  de  partes   beneficiarias  e   inexistencia   desses  tl'tulos   em

circuLa¢ao;

11  -disponibilizac5o  de  contratos  com  partes  reLacionadas,  acordos  de  acionistas  e

programas de op€6es de aquisi¢ao de a¢6es ou de outros ti'tuLos ou valores mobiliarios

de emissao da companhia;

Ill -adesao a camara de arbitragem para resolucao de conflitos societarios;

lv -no caso de abertura de seu capital, obrigar-se, perante o fundo, a aderir a segmento

especial  de  bolsa  de  valores  ou  de  entidade  mantenedora  de  mercado  de  baLcao

organizado que assegure,  no  mi'nimo,  niveis diferenciados de  praticas de  governan¢a

corporativa previstos nos incisos anteriores; e

V  -  auditoria  anual  de  suas  demonstra€6es  contabeis  por  auditores  independentes

registrados na CVM.

Vl -estabelecimento de urn mandato unificado de 1 (urn) ano para todo a Conselho de

Administracao;

No capitulo dos requisitos aplicaveis a cia investida, ha indicativo do protagonismo do gestor na

atua¢ao do dia a dia do fundo, ou seja, dada a caracterfstica dos FIPs, o regulamento procura isentar

o administrador da responsabilidade de a cia investida nao seguir as regras de governan€a obrigat6rias.
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Par5grafo   1°:   0   CUSTODIANTE,   o   ConsuLtor   Florestal   e   o   ADMINISTRADOR   nao

responderao por eventual nao observancia, pela Companhia lnvestida, de uma ou mais

das  condi€Oes  acima  ap6s  a  reaLizacao do  investimento  que tenha  sido  previamente

aprovado  pelo  Comite  de  lnvestimentos,  com  o  comprometimento  do  GESTOR,  nos

termos  deste   Regulamento.   Nao   obstante,   na   realizacao  dos   investimentos   peLo

FUNDO,  cabers  ao  GESTOR  estabeLecer  que  o  cumprimento  de  tais  condi€6es  seja

expressamente previsto no contrato de compra e venda de a¢6es, acordo de acionistas

e demais documentos  pertinentes a  aquisi¢ao de  participaeao acionaria  pelo  FUNDO,

bern  como  exigir  da  administraeao  da  Companhia   lnvestida  a   observancia  de  tais

condic6es e, se necessario, comunicar ao Comite de  lnvestimentos acerca de eventual

descumprimento   de   que   tenha   ciencia,   a   fim   de   que   este   delibere   acerca   das

providencias a serem tomadas junto a Companhia lnvestida e seus administradores.

Como qualquer regulamento de fundo de  investimento ha  no  regulamento do  BrasiL FlorestaL

FIP  a  previsao de fatores de  risco  inerentes  aos  investimentos  propostos  pelo fundo.  0 capi'tulo  lx

aponta quais sao esses fatores de risco incluindo, como de praxe, risco de cr6dito, liquidez, derivativos,

de mercado, concentra¢ao, risco das cias investidas.

Todavia, nao ha qualquer indicativo de risco de eventual conflito de interesse no rol dos riscos

apontados no reguLamento. Ademais, o pr6prio regulamento, em seu artigo  15, paragrafo 7°, obriga

que  qualquer  situa€ao de  conflito  de  interesse  deve  obrigatoriamente  ser levada  a  deliberacao em

AGC.

Paragrafo 7°: Em caso de qualquer situa¢ao de conflito de interesse do GESTOR ou do

ADMINSITRADOR,  devera  ser  informada  imediatamente  aos  Cotistas,  submetendo  a

questao a previa apreciacao da AssembLeia Geral de Cotistas.

Ora, o antigo gestor convocou AGC a qual foi  reaLizada em  11  de abril de 2012 para deliberar

potencial conf[ito de interesse. De todo modo, taL AGC confirmou o conhecimento dos cotistas para o

conftito de interesse, mas de forma absolutamente generica.

(d)          0  Gestor  intormou  alnda  qua  a  saeiedad£  Tree  Floresfal  tom  coma  direlore8  e
ccmsalheiros de edmjni8trapao pessoae l©adas ao Grupo Alice,
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Ou seja, nao houve nenhum indicativo de pagamentos a consultorias ligadas ao gestor tampouco

a  possibilidade de contratacao de mdtuo com empresas controladas por fundo gerido pelo memso

gestor. Tais ae6es de evidente conflito (contratos de consultoria do grupo do gestor e o miltuo com a

BOLt) serao tratados em item abaixo.

3.9.  Participa€ao do processo decis6rio na companhia investida -FIPs

Ndo    basta    indicar    o    membro    do    conselho    de

odministracao.  0  gestor  deve  efetivamente  exerc:er

poder de controle sabre a c:ia investida.

Os  FIPs, obrigatoriamente, devem ter regras que permitam ao fundo a  participa¢ao efetiva no

processo decis6rio da companhia investida. Tal obrigatoriedade 6 prevista tanto na lcvM 578 quanto

na   revogada   instrueao   lcvM   391.   Ademais,   como   mencionado  acima,  a   ICM   391   nao  oferecia

alternativa quanto a esta obriga¢ao, ao passo que a  lcvM 578 admite a dispensa da  participa¢ao no

processo decis6rio da sociedade investida, atendidos certos requisitos.

De  acordo  com  a  estrutura  e  o  tipo  de  investimento,  podem  ser  estabelecidos  diferentes

mecanismos para se assegurar a participa¢ao do fundo no processo decis6rio da companhia investida.

Nesse   sentido,  tanto  a   regulamentacao  da   CVM  vigente  a  6poca  dos  fatos  quanto  o  C6digo

ABVCAP/ANBIMA apenas exemplificam esse mecanismo. Senao, veja-se o artigo 20 da lnstru€ao CVM

no 391/03:

Art. 20 0 Fundo de  lnvestimento em  Participa€6es (fundo), constituido sob a forma de

condomlnio fechado,  e  uma  comunhao  de  recursos  destinados  a  aquisieao  de  a€6es,

debentures, bonus de subscri€ao, ou outros tltulos e valores mobiliarios conversiveis ou

permutaveis em a¢6es de emissao de companhias, abertas ou fechadas, participando do

processo decis6rio da companhia investida, com efetiva influencia na definicao de sua

po[Itica estrat6gica e na sua gestao, notadamente atrav6s da indica¢ao de membros do

Conselho de Administrac5o.

§2° A participa¢ao do fundo no processo decis6rio da companhia investida pode ocorrer:

I -pela deteneao de a€6es que integrem o respectivo bloco de controle,

11 - pela celebra€ao de acordo de acionistas ou, ainda,
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Ill -peLa celebracao de qjuste de natureza di`/ersa ou adog5o de procedimento que
i       asseguro ao fundo efetlva lnftuencla na deflnlgao de sua polftlca estrat6gica e na sua

i      gesfa(grifonosso).

Da  mesma  forma,  o  C6digo  ABVCAP/ANBIMA  tambem  prove  a  participacao  obrigat6ria  no

processo decis6rio da companhia investida:

ArL 29 -A administra¢ao e a gestfro do  FIPIflEE, que serao sempre desenvolvidas de

forma   etica   e   tramsparente,   devem   observar,   na   esfera   de   suas   atribuigoes   e

responsabilidedes, as seguintes regras:

V. participar do processo decis6rio da companhia investida, com efetlva influ6ncla na

definic5o  de  sua  DOLitica  estrat6aica  e  na  sua  aest5o,  notadamente  atrav6s  da

indicac5o de membros do Conselho de Administrag5o; e (grifo nosso)

0  que  se  pode  extrair  de  tais  determina¢6es  6  a  ausencia  de  mecanismos  especificos  para

determinar a influencia na companhia investida. Ou seja, anaLisando os dispositivos da lnstru¢o CVM

n°  391/03, vigente a epoca  do  investimento do  Fundo,  e  mesmo  a  atuaL  lnstrueao CVM  n°  578/16,

verificamos  que  nenhum  deLes  define  em  termos  exatos  o  que  venha  a  ser  efetiva  influ€ncia  rna

definicao de politica estrat6gica e na gestao da companhia investida.

Partindo dessa constatacao, a conclusao e que o aue imDorta 6 o resultado obtido e nao os meios

Dara se cheaar a este resultado. Ora, se a regulamenta¢ao da CVM e o C6digo ABVCAP/ANBIMA nfo

se  preocuparam  em  definir  o  que  seria  efetiva  infLuchcia  na  definicao  de  politica  estrat6gica  e  na

gestao de companhia investide, o conceito deveria de fato ser aberto e elastico, abarcando diversas

situa?6es.  Melhor  dizendo,  urn  conceito  que  entende  que  existem  diferentes estruturas  e tipos  d

investimento para cada ativo.

Tanto   na   regulamentaeao  da   CVM   quanto   no  C6digo  ABVCAP/ANBIMA  o   mecanismo  d

indica€ao  de  membros  do  conselho  de  administraeao  como  meio  para  assegurar a  participacao  d

fundo no processo decis6rio da companhia  investida 6  meramente exemplificativo, nao devendo se

considerado como o unico mecanismo para se chegar a tal fim. Portanto, 6 evidente que a analise da

participa¢ao do FIP no processo decis6rio das companhias investidas deve ser feita caso a caso, e nao

segundo urn criterio objetivo.

SAO  PAULO  I  SP                 RIO  DE  JANEIRO  I  RJ                  BRAS(LIA  I  DF                 CURITIBA  I  PR .*- ,(,-\
\



vernalha
pereira. vemalhapereira.com.br

Ao nao estabelecer uma definicao objetiva e precisa do que deveria ser considerado como efetiva

influencia na defini€ao de poli'tica estrat6gica e na gestao da companhia investida, a CVM e a ANBIMA

autorizam que esse conceito seja (e deva ser) analisado caso a caso, de acordo com as caracteristicas

de cada investimento. Ou seja, nao importa de que forma o gestor ira exercer o seu poder de controle

e a sua  participa€ao na companhia  investida,  mas que esse controle sej.a eficiente. Aos cotistas e ao

regulador importa que sejam realizados atos de efetiva influencia para que se garantam as normas de

conduta e a diligencia quanto a aLoca¢ao e gerenciamento dos recursos aportados pelo fundo.

Os FIPs podem investir seus recursos por meio de diferentes estruturas e tipos de investimento.

Nos  termos  do  artigo  50  da   lcvM   578  (correspondente  ao  artigo  20   lcvM   391),   sao  elegi'veis

investimentos  em:  (i)  a€6es;  (ii)  bonus  de  subscri€ao;  (iii)  debentures  simpLes;  (iv)  outros  titulos  e

valores  mobili5rios  conversiveis  ou  permutaveis  em  a?6es  de  emissao  de  companhias,  abertas  ou

fechadas; (v) bern como ti`tulos e valores mobiliarios representativos de participacao em sociedades

limitadas. Ou sej.a, o investimento pode ser formalizado por meio de investimento capital, em que o

fundo se torna acionista da companhia  investida, ou  por meio de investimento em divida, em que o

fundo se tornar credor da companhia investida.

Os  casos  em  que  os  FIPs  investem  nas  companhias  por  meio  de  estrutura  de  divida,  via

debentures, por exemplo, permitem que o gestor exerGa seu clever de influenciar no processo decis6rio

da companhia de forma distinta daquela prevista no rot do §2° do artigo 2° da lcvM 578. Por exemplo,

neste cenario o gestor pode exercer esse poder de controle monitorando os covenants da emissao9,

por  meio  do  poder  de  fiscaliza€ao  do  agente  fiduciario  da  emissao  de  debentures.  As  extensas

obriga€6es  n5o  pecuniarias  previstas  nas  emiss6es  de  debentures  permitem  que  o  gestor  exerea

indiretamente forma efetiva o monitoramento na companhia investida.

Muito  diferente  6  o  caso  em  que  os  FIPs  investem  diretamente  na  companhia  por  meio

aquisicao  de  a¢des.  Nesse  caso,  o  investimento  em  capital  pode  ser  majoritario  ou  minorit5rio

ainda, ser formalizado par meio de ac6es preferenciais, com ou sem direito de voto, ou apenas

ac6es ordinarias.

9 0s covencints sao disciplinas financeiras impostas pelas instituic6es financeiras com o objetivo de estabelecer determinados

limites e/ou regras, com a objetivo de mitigar os riscos quanto ao recebimento dos recursos emprestados as empresas.
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Tal modelo de investimento exige por parte do gestor que se estabele?am regras de controle e

efetiva  atuacao  na  companhia  diversa  daquelas  das  debentures.  0  fato  de  a  reguLamentacao  nao

definir  urn  rol  taxativo  para  determinar  a  influencia  na  companhia  investida,  mas  exemplificativo,

transfere  para  o  gestor  do  fundo  a  obriga€ao  de  estabelecer  de  forma  efetiva  tais  mecanismos

controLes.

No caso  em  analise  neste  Parecer  nao  bastaria  que  o gestor apenas  indicasse o  membro do

conselho de administracao, mas que efetivamente usasse de todos os meios para exercer influencia

na companhia investida. Ou sej.a, a simpLes nomeacao de membro do conselho de administra€ao nao

desobriga  o gestor do  clever de fiscalizar e  monitorar a  companhia  investida,  a  fim  de garantir que

todas  as  regras  de  governanca  fossem  cumpridas  garantindo  para  o  cotista  as  melhores  praticas

fiduciarias.

Ademais,  essa  previsao  Legal  expande  de forma  subsidi5ria  as  regras  de  conduta  e  diligencia

obrigat6rias   no   ambito  da   gestao/administraeao   dos  fundos,   para   a   atuacao   nas   companhias

investidas. Ou seja, o clever de diligencia que deve ser observado na administra€ao e gestao dos fundos

deve tamb6m ser estendido aos atos praticados pelos membros indicados pelo fundo nas companhias

investidas.

Eventual reponsabiLidade por danos causados peLa rna gestao ou gestao temeraria dos diretores

executivos da companhia tamb6m recaem sobre o gestor do fundo quando este nao procurou exercer

seu  poder de  influencia. Cenario  distinto  ocorre  quando  o  gestor  procura  exercer  influencia,  mas a

companhia investida nao concede acesso ou impede que o gestor exer?a poder de controle, o que nao

e o cenario do presente caso.

3.10.         Deverde monitorara companhia investida-FIPs

Ao gestor cabe a monitoramento dos

investimentos na cia investida indepenclente.

Nos termos do  artigo  33  do  C6digo ABVCAP/ANBIMA,  cabe  ao  gestor do fundo  monitorar os

investimentos realizados na cia investida:
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i       Art. 33 -A gestao do FIP#lEE compreende a  gestao dos t/tulos e vaLores  mobiharios
;

i       integrantes  de  sue  carteira,  desempenhada  par  pessoa  f'sica  ou jur`dica  credenciada
;

i       como  administradora  de  carteira  de  valores  mobiliarios  pela  CVM,  tendo  o  gestor

poderes para negociar, em nome do FIP/FIEE, os referidos titulos e vaLores mobiliarios.

§ 2° -A lnstitui¢ao Participante gestora de FIP#lEE 6 responsavel por:

(...)

Ill  -  representar  o  fundo,  na  forma  da  legisLacao  aplic5vel,  perante  as  companhias

investidas  e  monitorar  os  investimentos  do  FIP/FIEE.  mantendo  documentaeao  habiL

oara demonstrar taL monitc)ramento;" (grifo nosso)

A pr6pria lcvM 578 em seu artigo 8°, hem como a revogada lcvM 391 em seu artigo 4°, preveenm

praticas de goveman¢a nas companhias fechadas investidas pelo fundo, hem como a obrigatoriedade

de fornecimento de  informac6es que auniliem  o gestor no clever de  monitoramento de  companhia

investida.  Ou  seja,  no  ato  de  aquisigao  des  a?bes,  a  companhia  investida  obriga-se  a  fomecer  as

informaedes  financeiras,  al6m  de  se  obrigar  seguir  regras  de  govemanga.  Essas  disposi€6es  criam

obrigae6es  para  com  a  companhia  investida  que  permitem  que  o  gestor  possa  exercer  de  fato  o

monitoramento das atividedes do cotidiano da companhia investida.

0 elemento central de analise de disposto no artigo 33, § 2°,Ill, do Cedigo vein a ser a amplitude

do conceito "monitoror as invest/mentos". Tal como ocorre em relaeao ao disposto no artigo 29, V,

abordado  acima,  o conceito  "monitorcir os  investfmentos"  nao 6  definido de forma  objetiva.  Pelo

contrario, tamb6m e urn conceito aberto e elastico, que busca abarcar diversas situa€6es, em razao,

por exemplo, de fatores como sazonaudade do setor de atuacao de companhia investida, ou, ainda,

ern razao das caracteristicas acordadas entre o fundo e a companhia investide.

Assim, ao nao estabelecer uma definicao objetiva e precisa do que deveria ser considerado como

"mon/.torc7r os  /.nvesti.mentos",  a  CVM  e  a  ANBIMA  entendem  que  esse  conceito  seja  (e  deva  ser)

analisado caso  a  caso,  de  acordo com  as  caracteristicas  de  cada  investimento.  Novamente,  como

exposto acima, nao e o caso de se estabelecer crit6rios objetivos para o monitoramento da companhia,

mas de se obter o resuLtado final de garantir as boas praticas na condu€ao das atividades da companhia

investida.
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No presente caso, a Atico nao apenas deixou de monitorar a companhia investida como permitiu

que atos de gestao temeraria fossem praticados no ambito da companhia investida. Ademais, aL6m da

possiveL temeridade na gestao da companhia, ha indfcios de fortes conflitos de interesses.

3.11.        Gestao temeraria e conflito de interesses no caso em debate

3.11.1.    Gestao temeraria na contrata?ao de consultorias

Com  rela€ao aos contratos com as empresas de consultoria  indicados como nao usuais, cabe

destacar,  inicialmente, que tal tipo de opera€ao  nao 6 vedada, contanto que o objeto do contrato

tenha  vincula€5o direta  as atividades da  companhia  investida  e,  naturalmente, que o servi€o tenha

sido  efetivamente  prestado.  De  todo  modo,  no  caso  concreto  e  evidente  que  ha  urn  potencial

questionamento quanto a temeridade de tais contratac6es, haja vista a possi'vel ausencia de vi'ncu[o

de tais objetos contratados com a atividade da Tree Florestal, al6m, claro, da questao da exorbitancia

dos valores.

Salta  Cos  othos  a  contrcltcl€6o  de  quase  RS  30

MILH6ES em contratos de consuitoria ndo usua{s

realizados pela c.Ia investida entre 2012 a 2016.

Entre os anos de 2012 e 2016 foram contratados servicos de consultoria pela Tree FlorestaL no

valor total  de  RS  29.358.657,27,  nos termos  descritos  abaixo.  Os valores  pagos  a  cada  consultoria

estao descritos nos anexos a este parecer.
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Pagamentos nao usuais para consultorias -Gr5fico obtido em relat6rio da Queluz

Considerando o descrito acima e nas tabelas dos anexos deste parecer, ha dais cenarios a serem

considerados:  (i)  a  contratacao  de  consultorias  com  objetos  dos  contratos  sem  v/ncuLo  com  a

companhia; e (ii) a contrataGao de consuLtoria do mesmo grupo econ6miico da Atico.

Ouanto ao Drimeiro cenario, pare aprofundar a analise dos objetos contratados, seria necessario

o  acesso  direto  aos  contratos  referentes  as  consultorias.  Caso  nao  seja  possfvel  o  acesso  a  tais

instrumentos, h5 medidasjudiciais cabiveis para determinar que a Atico apresente tal documentac5o.

De  todo  modo,  nao  obstante  nao  haja  proibi¢ao  de  contrataeao  de  consuLtoria  pela  companhi

investida, os montantes pagos no perlodo ressaLtam a necessidade de diligencia detalhada em cad

servi¢o (supostamente) prestado.

Refor¢amos que  ha  obriga?ao  legal  para  que sociedades empresarias mantenham  sob guard

documentos cont5beis e contratuais pelo per/odo de 05 anos (exceto previdenciarios e trabalhistas

Desta  forma,  ha  uma  LimitaGao  formal  para  acesso  a  tais  contratos,  tendo  em  vista  as  datas  das

contrata€6es.  De  todo  modo,  nao  6  desaconselhavel  notificaeao  extrajudicial  a  cada  uma  destas

consuLtorias, a fim de obter informa?ao acerca dos servi€os prestados. Tais respostas podem conter

informa€6es ilteis em eventual a¢ao de responsabiLizaeao.
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3.10.2.     A  contrata€5o  da  Atico  Consultoria  e  o  mLituo  com  a  Bolt  Energias  S/A  -Evidente

conflito de interesses

A c:ompanhici investidci pogou RS 2.435.530,10 para a Atico

Consultoria, empresa do mesmo grupo da Atic:a

Outro cen5rio a  ser considerado 6  a  contrataGao de  consuLtoria  ligada  ao  mesmo da  Atlco,  a

Atico  Consultoria.  Independente  do  objeto  do  contrato,  ou  ainda,  se  o  servico  foi  efetivamente

prestado ha urn evidente conflito de interesses nesta contratacao.

Da mesma forma, como I.a exposto de foi'ma detalhada no item 4.1. abaixo, em julho de 2014, a

companhia investida contraiu mutuo no valor de pouco mais de RS 18.500.000,00 com a empresa Bolt

S.A., com juros de  12% a/a, sendo registrado, no Contrato de Mtituo, que o valor seria utilizado para

que a companhia  investida  auxiliasse a  Bolt S.A. a  construir uma termoel6trica  movida a  biomassa,
" garcintindo terras e aumentondo sua capacjdade de fomecer combustivel" .

A questao do confLito de  interesse  merece destaque  na  lcvM  578,  na  revogada  lcvM  391,  na

ICVM 555, na revogada lcvM 409, na lcvM 558 e na revogada  lcvM 306. Todo o regramento da CVM

refor€a de forma veemente as limitac6es para contata€6es de partes relacionadas e o possi'vel conflito

de interesse de tais transa¢6es.

A ICVM 578 disp6e o seguinte:

Art.  44.  Salvo  aprova€ao  em  assembLeia  geral,  6  vedada  a  aplica¢ao  de  recursos  do

fundo em t`tulos e valores mobiliarios de companhias nas quais participem:

I -o administrador, o gestor. os membros de comites ou conselhos criados pelo fundo

e cotistas titulares de cotas representativas de 5% (cinco por cento} do patrim6nio do

fundo,  seus  s6cios  e  respectivos  c6njuges,  individualmente  ou  em  conjunto,  com

porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social votante ou total;

11 - quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que:
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a) estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturacao financeira da opera€ao

de emissao de valores mobiliarios a serem subscritos pelo fundo, inclusive na condieao

de agente de coloca€ao, coordena?ao ou garantidor da emissao; ou

b)  fa€am  parte  de  conselhos  de  administrac5o,  consultivo  ou  fiscal  da  companhia

emissora  dos  valores  mobiliarios  a  serem  subscritos  pelo  fundo,  antes  do  primeiro

investimento por parte do fundo,

§  1° Salvo aprovaeao em assembleia, 6  iguaLmente vedada a  realiza€ao de operae6es,

pelo fundo, em que este figure como contraparte das pessoas mencionadas no inciso I

do caput, bern como de outros fundos de investimento ou carteira de valores mobiliarios

administrados pelo administrador ou pelo gestor.

Ainda que o artigo 44 acima transcrito refira-se a aquisi¢ao de ativos diretamente peLo prdprio

FIP, e nao faz mencao expressa as decis6es de investimento das companhias investidas em que o FIP

exerce  poder  de  controle,  essa  possibilidade  deve  ser  tratada  com  a  mesma  fiducia  que  aquelas

previstas  no  artigo  44.  Se  houver  conflito  de  interesse  na  decisao  tomada  em  sede  do  controle

executivo da companhia investida, o previsto no artigo 44 deve ser considerado. Tal conclusao ja foi

firmada   no  juLgamento  do   Processo   Administrativo   Sancionador  CVM   RJ2014/12081,   definindo

exatamente  essa  relacao e o alcance do dispositivo mencionado, obrigando o gestor do  FIP  a  levar

para deliberaeao em AGC das decis6es em confLito:

26. Com efeito, no que tange a aquisi¢ao, por fundo de investimento em participa€6es,

de  ativo em  que exista  conflito de  interesses, e  importante ressaltar que a  lnstru¢ao

CVM  n°  391/03  nao  veda,  por  completo,  taL  pratica.  No  entanto,  e  imperioso  que

situae6es  como  estas  devam  ser  revestidas  de  cuidados  redobrados  com  analises

t6cnicas precisas e claras, alem de indubitavel transparencia nas informa€6es.

27. A inten¢ao do art. 36 da  lnstrueao CVM n° 391/03 6 evitar a negocia¢ao de valor

mobiliarios em situacao de confLito de interesses por ser esta  uma  pratica que imp6e

grandes  riscos  a  decisao  de  investimento.  Para  que  situae6es  especiais  possam  ser

consideradas e os riscos sejam conscientemente aceitos, a norma exige a aprova¢ao da

maioria dos cotistas reunidos em assembleia geral.

(...)

30. 0 objetivo da  regra, neste caso, 6 justamente tirar o pape[ decis6rio do gestor em

situac6es de  conflito de  interesses e delega-lo a  assembleia  geral. Assim,

gestor e administrador apenas apresentar as bases econ6micas, os benef/ci

caberia

da  opera¢ao  para criar condic6es para  a  tomada de decisao pela  assembleia  geral. A
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autorizaeao  ampla  e  irrestrita  ao  administrador  ou  gestor  nao  poderia  substituir  a

decisao  da  assembleia  e  a  utilizacao  de  tal  artiffcio  deve  ser  encarada  como  uma

tentativa  de  tornar  in6cua  e  ineficaz  a  regra  de  coibi€ao  a  negocia¢ao  com  partes

relacionadas.

(...)

107. A Instrueao CVM  n° 391/03 disp6e acerca da  necessidade do regulamento do FIP

indicar aos investidores sobre a possibilidade de eventuais confLitos de interesses e, na

visao da SIN, a Verax teria adotado urn procedimento desalinhado com a norma que nao

seria suficiente para alertar aos cotistas dos FIPs sobre o risco adicional que incorriam

peLo fato dos recursos serem direcionados a companhia com s6cios em comum com a

institui¢ao administradora.

Nao obstante, a pr6pric) regulamento do Fundo fa€a alusao expressa quanto a necessidade de

informar os cotistas do Fundo a existencia de potencial conflito de interesses envoLvendo atuaGao do

administrador e gestor do Fundo. Note-se:

Art.10,  Paragrafo Quinto -A ADMINISTRADORA e a GESTORA deverao sempre agir de

boa-fe,    e    na    hip6tese    de    potencial    conflito    de    interesses    devem    submeter

imediatamente ao conhecimento dos cotistas do FUN DO. 0 cotista, a ADMI N ISTRADORA

e   a   GESTORA   que   se   encontre   em   uma   situa¢ao   que   o   coloque,   potencial   ou

efetivamente,  em  situacao  de  conf lito  de  interesses,  de  qualquer  natureza,  devera

informar a referida situacao, respectivamente, aos outros.

AdicionaLmente,  considerando  o  processo  decis6rio  dos  gestores  dos  FIPs  nas  companhias

investidas, o artigo 115 da Lei das S.A. (Lei n° 6.404/76) preve que o acionista deve exercer seu direito

de voto no interesse da companhia, considerando abusivo o voto exercido com o fim de obter para

vantagem a que nao faz jus ou que resuLte em prejurzo. Nos casos de acionistas controladores, como

6  aqui  o caso, o  acionista  responde  por danos  causados  por atos  praticados com  abuso de  poder,

incLuido de forma expressa atos estranhos ao objeto social da companhia.

A CVM, no voto do diretor Henrique Machado no PAS CVM RJ2014/12081, destacou a retevancia

da importancia da transparencia em atos de potencial conflito de interesses:

26. Com efeito, no que tange a aquisi€ao, por fundo de investimento em participa€6es,

de  ativo em  que exista  conflito de  interesses, 6  importante ressaltar que a  lnstru€ao

CVM  n°  391/03  nao  veda,  por  completo,  tal  pfatica.  No  entanto,  6  imperioso  que
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situa€6es  como  estas  devam  ser  revestidas  de  cuidados  redobrados  com  analises

t6cnicas precisas e claras, al6m de indubitavel transparencia nas informa?Oes.

27. A intencao do art. 36 da  lnstru€ao CVM n° 391/03 e evitar a negociacao de valores

mobiliarios em situacao de conflito de interesses  por ser esta  uma  pratica que imp6e

grandes  riscos  a  decisao  de  investimento.  Para  que  situa€6es  especiais  possam  ser

consideradas e os riscos sejam conscientemente aceitos, a norma exige a aprova€ao da

maioria dos cotistas reunidos em assembleia geral.

28. Evidentemente que a aprova?ao de urn tema tao sensivel em uma assembleia geral

requer que sejam apresentadas as condi¢6es financeiras e as garantias da operacao de

forma clara e transparente, inclusive comparando-a com outras opc6es de investimento

existente no mercado. Tal providencia  seria o mi'nimo que se esperaria  para  que uma

assembleia  de cotistas pudesse tomar uma  decisao sobre  realizar ou  nao realizar  urn

investimento  com   partes   relacionadas  e   mitigaria,   por  certo,   o   risco  de  decisao

influenciada por interesses conflitantes.

3.12.         Prescri?Soda pretensao punitiva dacvM

No 8mbito administrativo, a  pretensao punitiva 6 definida  pela Lei n° 9.873/1999.  Nos termos

ali  previstos  o  prazo  prescricional  no  ambito  da  CVM,  autarquia  pdblica  federal,  6  de  cinco  anos

contados da data da pfatica do ato ou, no caso de infraeao permanente ou continuada, do dia em que

tiver  cessado  (artigo  10,  caput).  ExcepcionaLmente,  ``quondo  o  foto  objeto  dcl  agdo  pun/.t/.vo  da

Administraeclo tambem constitu.Ir crime,  a  prescri€Clo  reger-se-d  pete  prazo  previsto  na  lei  penal"

(artigo 10, §2o).

Para   o   caso   aqui   em   an5lise   ha   possibiLidade   de   imputaeao   de   crimes   previstos   na   Lei

7.492/1986, a qual define os crimes contra o sistema financeiro nacional. H5 ind(cios consistentes de

gestao temeraria ou ainda, no Limite, gestao fraudulenta, crimes previstos no artigo 4° e no paragrafo

unico do mesmo artigo da Lei 7.492/1986. Caso configurado crimes ali previstos, a prescrieao punitiva

da CVM passaria a ser considerada a mesma da lei penal, ou seja, 12 anos.

De todo modo, ha uma divergencia na CVM quanto ao aLcance do 1°, §2°, da Lei n° 9.873/1999,

mas o entendimento majoritario e de que sao aplicaveis a regra da prescricao aos fatos cometidos que
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ao mesmo tempo violam comando administrativo e penal, como exposto no voto do Diretor Gustavo

Machado Gonzalez no PAS CVM n° 05/2016:

30.  Em  linha com a area t6cnica, o  Relator defende que o  "fato"  a que a  lei se refere

remete ao contexto fatico em que o il/cito foi praticado e que, portanto, quando h5 urn

crime,  o  prazo  de  prescricao  da  a€5o  penal  pode  ser  estendido,  inclusive,  para  os

acusados  na  esfera  administrativa  cujas  condutas,  mesmo  em  tese,  nao  configuram

crime.  De outro  lado,  a  maioria  do Colegiado entende que o artigo  1°,  §2°,  da  Lei  n°

9.873/1999  aplica-se  apenas  aos  fatos  que,  ao  mesmo  tempo,  violam  urn comando

administrativo e a lei penal.

31.   A   analise   dos   precedentes   acima   referidos   indica   que   a   divergencia   decorre,

sobretudo, da  interpretaeao do que seria  "fato"  para fins do disposto no §2° do artigo

1°  da  Lei  n°  9.873/1999.  Nao  ha  duvidas  de  que  a  regra  do  artigo  1°,  §2°,  da  Lei  n°

9.873/1999  aplica-se  somente  ao  fato  que,  simu[taneamente,  6  punivel  nas  esferas

administrativa e penal. 0 texto da lei nao admite outra interpreta?ao:  "quando o fato

objeto da aGao punitiva da Administraeao tamb6m constituir crime".

Desta forma, uma vez que ha evidente vioLa€ao de regras administrativas na atua¢ao da Atico,

caso adicionalmente seja imputado crime a tais atos, a prescri¢ao punitiva no ambito da CVM pode ser

elevada para  12 anos. Caso a CVM entenda que os fatos apurados decorreram de falta de clever de

diligencia  e  de  conflito  de  interesse,  sem  imputa?ao  de  crime  previsto  na  legisLacao,  a  prescri¢ao

punitiva seria aqueLa prevista no capi/I do artigo 1° da Lei 9.873/1999, ou seja, quinquenal.

De todo  modo,  ha  que  se considerar que  nao  houve  qualquer evento  de  /.mpa/.rment ou  PDD

(provisionamento  de  devedor duvidoso)  no  ativo  na  carteira  do  fundo  e,  como  as  demonstra€

financeiras  da  companhia  investida  nao  apresentaram  ressalvas  ou  apontamentos  por  parte

auditor, os cotistas somente tiveram conhecimento de tais fatos a  partir da troca da gestao. Q£

forma. ha que se consjderar a posslbiLidade de o prazo quinguenal tor coma data iniclaL de contaqeni

a  data  em  que  a  QuoLur assumiu  o fundo.  ou  se_ia.  em junho de  2019.  Neste  cendrlo.  a  prescricao

Dunitiva administrativa ocorreria em iunho de 2024.

Tese juridica  que  Legitima tal  posicionamento  reside na teoria da act/.o rioto.  Por taL teoria, o

ini'cio do  prazo  prescricional da  pretensao  punitiva da  autoridade administrativa s6 se inicia quando

esta toma ciencia do fato. Por essa 16gica, a data da realizacao dos atos faltosos deixa de ser o marco
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inicial para a contagem do prazo prescricional. Essa teoria vein sendo reconhecida pelo STJ, tal como

se retira do precedente abaixo:

DIREIT0        ADMINISTRATIVO.         MANDAD0        DE        SEGURANCA.        CASSACAO        DE

APOSENTADORIA.      DESCOMPASSO      PATRIMONIAL.       PRAZO      PRESCRICIONAL      DA

PRETENSA0  PuNITIVA   DISCIPLINAR.  TERM0   lNICIAL.   DATA  DO  CONHECIMENTO  D0

FATO  PELA  AUTORIDADE  HIERARQUICAMENTE  COMPETENTE  PARA  A  INSTAURACAO

DO  PROCEDIMENT0 ADMINISTRATIVO.

1. A jurisprudencia deste Superior Tribunal de Justiea 6 firme no sentido de que o termo

inicial  da  prescri¢ao  da  pretensao  punitiva  disciplinar,  nos  processos  administrativos

disciplinares,  6  a  data  do  conhecimento  do  fato  pela  autoridade  hierarquicamente

competente  para  a  instauracao do  procedimento administrativo,  e  nao da  ciencia  da

infra€ao por qualquer servidor publico. Precedentes.

2. Ordem denegada.

(MS 21.692/DF,  Rel.  Ministro  NAPOLEAO  NUNES  MAIA FILHO,  Rel.  p/ Ac6rdao  Ministro

OG  FERNANDES, PRIMEIRA SE¢AO. juLgado em  14/11/2018, DJe  18/03/2019)

Uma vez reconhecida a apLicaeao da teoria da cict/.o nato ao caso concreto, o prazo quinquenal

para aplica?ao de san€6es administrativas ao antigo gestor (Atico) e a administradora (BNY MeLlon)

somente se iniciaria com a oferta de denllncia perante a CVM.

4. Viabilidade risco da ado€ao de medidas judiciais para responsabiliza€ao da Atico

4.1.  Preenchimento dos  requisitos  para  a  responsabilizacao da  Atico,  e,  por consequencia, da

BNY  MeLlon

A16m da adoeao de medidas administrativas junto a CVM, este Parecer investiga a possibilidade

de responsabiLizaeao judicial da Atico (e, por consequencia, da BNY MeLLon) pelo inadimplemento ou

cumprimento insatisfat6rio de suas obriga¢6es como gestora do Fundo, acionista controlador da Tree       `

FLorestal, estabelecidas no Contrato de Gestao.

Como visto acima, de acordo com a regulaGao da CVM a gestora de urn fundo de investi

em participaeao 6 responsavel, principaLmente, por adquirir, monitorar e alienar os investimentos do

fundo, al6m  de exercer,  em  seu  nome, os direitos societarios decorrentes da titularidade dos  ativos
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investidos  (representando-os,  dessa  forma,  no  ambito  das  sociedades  nas  queis  o  fundo  det6m

participa¢ao)t°. E poss`vel cLassificar as suas obriga?dos em obriga¢des de tres ordens prineipaisll:

i}  Obriaacdes  fiduciarias  -  ligadas  a  confianca  que  o  investidor  deposita  na  gestora  do

fundo  enquanto  sua   representante  junto  ao  mercado,  e  guardia   dos  seus   recursos

finenceiros;

ii)  ObriQacdes  administrativas  -  ligadas  a  organizacao  dos  neg6cios  de  acordo  com  as

regras e parametros definidos pela CVM;

iii)  Obriaac6es  de  emDenho  -  ligadas  ao  emprego  dos  melhores  esfor€os  ne  busca  e

identificacao  das  melhores  oportunidades  para  emprego  dos  recursos  financeiros  dos

investidores.

Com efeito, note-se:

Como  a  relacao  existente  entre  os  investidores  e  os  administradores  e  gestores  de
fundos encontra-se  pautada  pela  estrita confian¢a com que os  primeiros  outorgam o
cuidado de suas economias aos segundos, que com essas operarao no mercado, imp6e-
se,  como  correlato,  aos  administradores  e  gestores,  o  clever  de  agir  da  forma  mais
transparente possivel para com os investidoresl2.

Logo, 6 certo afirmar que a obriga€ao da gestora de urn fundo de investimentos, assim como o

regime de responsabilidade de administradores de empresa em geral`3, 6 de me!Q, e nao de resultado.

Isso  porque  todo  investimento  se  submete  a  uma  alea  -  que  corresponde  ao  risco  pelo  qual  o

investimento,  em  caso  de  sucesso,  6  remunerado.  0  resuLtado  positivo  nao  decorre  da  atua¢ao da

gestora, mas sim de circunst8ncias de mercado que fogem ao seu controle direto. No mesmo sentido,

se  o  investimento fracassar em decorrencia  do  implemento do  risco,  entao  nao  ha  que  se faLar em

responsabiliza€ao da gestora.

Desse modo, o resultado positivo dos investimentos do fundo nao esta entre as suas obrigac6es.

A gestora  6 responsavel apenas por realizar a escolha  dos ativos e as operac6es de investimento e

10 CVM,  lcvM n° 555, art. 78, §3° (equivalente a  lcvM n° 409, art. 56, §2°); lcvM n° 578, art. 34.

11  DOTTA,  Eduardo  Montenegro.  Responsabilidade  civil  dos  administradores  e  gestores  de  furidos  de  investimento.  S5o

Paulo: Almedina, 2018,  p.117.
12 DOTTA, Eduardo Montenegro. Responsabilidade civil dos administradores e gestores de fundos de investimento. Sao P@ulo:

Almedina, 2018, p.117.
13 Nesse sentido: CARVALHOSA, Modesto. Comentarios a lei d® soci®dades an6nlmas, vol. 3, 6 ed., rev., e atual. S5o Paulo:

Saraiva, 2014, p. 528.
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desinvestimento  de  acordo  com  crit6rios  adequados  aos  parametros  estatutarios  do  fundo  e  os

deveres de diligencia aplicaveis aos gestores de fundos de investimento.

Diferentemente do regime de responsabiLidade administrativa estabeLecido pela CVM, nao se ha

falar em responsabilidade Qbje±j±!a do gestor e do administrador de fundos de investirnento para fins

de  responsabilidade  civil.  Sendo  assim,  pare  que  a  Atico  (e,  por consequencia,  a  BNY  Meuon)  seja

responsabilizada, nao basta apenas a verifica€ao do insucesso dos resultados do Fundo. PeLo contrario,

6 necess6ria a comprovacao de tres requisitos, quais sejam: (i) a pratica (por aGao ou omissao), dolosa

ou  oulposa  (intencional  ou  nao),  de  conduta  irregular  pela  Atico,  ou  seja,  o  descumprimento  dos

deveres de diligencia que dela se esperava; (ii) a existencia de dano; e (iii) o nexo de causalidade dj[e±Q

e imediato entre o dano sofrido pelo fundo e a da Atico.

De fato,  nao ha  Legisla¢ao especlfica definindo a  responsabilidade das gestoras como objetiva

(que  independeria da comprovagao de oulpa).  Por isso, considera-se apLiedvel a  responsabilidade de

natureza subjetiva, de modo que a demonstraeao precisa da oulpa ou do dolo e de suma importancia

na   busca  de  indenizacao  material  pelos  danos  por  elas  causados.  Ou  seja,  "(„.)  6  preci.so  que

cldministrador ou gestor desrespeitem, por culpa ou dolo, as obrigac6es que lhe sGo impostos parci

que posse a responder para os cot.Istas, perante o mercado, ou mesmc) em rela€ao d sociedade" \4.

Entre as condutas irregulares passlveis de ensejar a sua responsabilizaeao, 6 possivel mencionar

a  falha  no  cumprimento  de  seu  clever  de  diligencia  com  rela¢ao  aos  seguintes  atos:  (i)  escoLha,

monitoramento ou negociacao dos investimentos do fundo; (ii) atos praticados em nome ou no ambito

do fundc! (por exemplo, a prestaeao de garantias); (iii) tomada de decis6es e Dratica de atos. em nome

clo fundo. no ambito das companhias investidas, incluindo a supervisao de suas atividades e exerc/cio

das   prerrogativas   do   fundo   na   quaLidade   de   acionista;   (iv)   implementaeao   e   manuteneao   d

mecanismos de governan€a  e  controle  nas  companhias  investidas;  e  (v)  presta¢ao de  informac6e

sabre os investimentos ao administrador e aos cotistas do fundo.

No caso em tela, a conduta irregular Draticada de forma dolosa ou culposa pela Atico, gestora

do fundo, esta relacionada ao item iii supracitado, ou seja, a tomada de decis6es e pratica de atos, em

nome do fundo, no ambito de companhias investidas (/.n ccJsu, a Tree Florestal).

14 DOITA, Eduardo Montenegro, op. c/.i, p.141 e 158.
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A  Atico,  enquanto  gestora  do  Fundo  acionista  majoritario/controlador  da  Tree  FlorestaL,

conforme disposto no item 7.2 do Acordo de Acionistas celebrado entre as partes, tinha o direito de

indicar ate oito membros do Conselho de Administragao da Tree FlorestaL Ocorre que, a despeito do

seu clever de diligeneia quanto a gestfo da Companhia investida, a Atico manteve-se inerte e omissa

quanto  a  indicacao  formal  de  queLquer  pessoa  para  integrar o  quedro  de  administradores  da  Tree

FlorestaL A16m de nao realizar a indica¢o formal, falhou em supervisionar a atuacao daqueles que

se  investiram  nestes cargos,  uma  vez que  estes,  por diversas vezes,  atuaram  em  prejuizo  de  Tree

FLorestaL  o  que  nunca  foi  contestado  pela  Atico,  que  tambem  nunca  demonstrou  interesse  em

destituir os administradores em exerclcio e exercer o seu direito de indicar novos Conselheiros.

Nesse ponto, cumpre destacar que os prejuizos associados a rna-gestao dos administradores da

Tree FlorestaL tiveram como base !r§s quest6es prineipais.

A Drimeira auestao consubstancia-se na contratacao, no lapso temporal de pouco menos de

cinco anos, de servi¢os de consultoria em geral e de consultoria juridica com mais de vinte empresas

distintas, por valores exorbitantes, de modo que o montante gasto com consuLtoria durante o referido

periodo foi de cerca de RS 21.204.246,85.

Alem  de  destoarem  das  contratac6es   usualmente   realizadas  no  contexto  da   govemanpe

corporativa,  tais  contrata€6es  nunca  foram  objeto  de  delibera¢ao  assemblear  a  fim  de  discutir  e

justificar a sua necessidade. Em verdade, nao ha nada que justifique, nem mesmo quando levada em

consideragao a complexidade da atividade desenvolvida peLa Tree Florestal, a contrata¢ao de tantas

empresas de cousultoria em urn lapso temporal tao ourto.

Fato que levanta ainda mais suspeitas acerca da existencia de eventuais objetivos escusos dessas

contratag6es  6  que  os   instrumentos  contratuais  firmados  com  essas  empresas,   bern  como  os

documentos,   pareceres,   notes  tecnicas  e   relat6rios  resultantes  destas  consultorias  n5o  foram

disponibilizados  nem  mesmo  a  Queluz  -  atuel  gestora  do  Fundo,  acionista  controfador  da  Tree

FLorestaL  lsto  6,  sabe-se que  as  consultorias foram  contratadas e  os valores  pagos  peLos  servi¢os;

contudo, n5o ha -ate o momento -justificativa da contratagao nem evidencia da prestaeao do serviap.

A  seQunda  auest5o,  por  sua  vez,  consiste  na  celebracao  de  urn  contrato  de  mutuo,  c

mutuante  6  a  empresa  BOLt  Energias  S.A,  no  valor  de  RS  18.540.550,94.  0  pr6prio  conteudo

referido contrato ja chama a ateneao. Isso porque, nos termos do contrato, o neg6cio juridico teve p
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fundamento a pretensao da BOLt Energias S.A. (mutuante) em desenvolver uma termoeletrica movida

a biomassa, e no suposto interesse da Tree FLorestaL (mutuaria) em adquirir terras a fim de auxiliar a

mutuante na consecu¢ao de seu objetivo:

CONSIDERANDO QUE:

(a)          a Mutuante investe no segmento de energia, atuando em diversos empreendimentos que
utilizam biomassa como combustivel pare a gerac5o de enengia;

(b)          a  Mutuaria  se  dedica  ao  desenvolvimento  de  atividades  no  setor  florestal,  atuando
inclusive como gestora de bases florestais de projetos desenvolvidos pela Mutuante;

(c)          a  Mutuante ten o interesse de desenvolver uma termoel€trica movida a biomassa com
capacidade instalada de ate 50MW, chamada  Bol.TPAR, nas propriedades da Mutuaria, de forms

a garantir o suprimento de combustivel (para partida, comlssionamento e operac5o da usina), e a

Mutudria tern o interesse  de adquirir auxiliar a Mutuante, garantindo terras e  aumentando sua

capacidade de fomecer combustivel; e

(d)          Neste    sentido,    concorda    a    Mutuante    em    disponibilizar    determinados    recursos
financeiros necessarios para os fins mencionados acima.

RESOLVEM   AS   PARTES,   de   comurn   acordo,   celebrar   o   presente   Contrato   de   Mtltuo   (o
"Contrato"), conforme termos e condi¢6es abaixo:

Acerca de tal declaracao, faz-se necessario questionar: se a pr6pria Bout Energias SA dispunha

de recursos suficientes para emprestar a Tree Florestal, por qual motivo ela mesma nao adquiriu as

terras necessarias  para  a  construeao da termoelctrica?  Nesse sentido, o empr6stimo s6 teria  razao

para acorrer se a empresa mutuante nao fosse a BOLt Energias S.A, mas quelquer outra empresa. Nos

moLdes em que o contrato foi celebrado, a Bolt Energias S.A emprestou recursos pr6prios para que

outra companhia adquira terras que seriam de seu interesse, para a construgao de uma termoelctrica

que  tamb6m  6  de  seu  pr6prio  interesse.  A  principio,  a  L6gica  registrada  expressamente  no  pr6prio

contrato nao faz sentido algum.

0 que reforpe a impressao de irregularidade 6 o fato de que a companhia mutuante era, a 6poca,

controlada por fundo de investimentos que, por sue vez, tamb6m era aerido Dela Atico. Como se nao

bastasse, ha evidente e 6bvia identidade entre os administradores de ambas as empresas contratantes:

assinaram   o   instrumento  contratuaL,   como   Diretores  da   Bolt  Energias  S.A,   Gustavo  ALmeid
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Magalhaes  e  Ricardo  Ferreira  Junqueira.  0  primeiro,  na  6poca,  era  membro  do  Conselho  de

Administraeao da Tree Florestal; o segundo, Diretor Presidente da Tree FlorestaL.

Todos esses elementos apontam para o fato de que a Tree FLorestal pegou emprestada quantia

vultuosa de que nao necessitava para suas pr6prias opera¢6es, para -conforme consta no contrato -

participar de operagao que nao fazia parte de seu objeto social e nem de seu planejamento, e que os

administradores  que  celebraram  o  contrato  se  confundiam  entre  as  companhias,  isto  6,  estavam

representando ambos os polos da relacao jur(dica.

E,  como adiantado, o valor do mutuo nao foi  pagc) a tempo e modo peLa Tree FLorestaL Os

motivos para o inadimplernento (se 6 que ha) nao sao certos pe[o conjunto documental consultado,

mas  6  certo  que,  sob  a  incidencia  de juros  anuais de  12%  (doze  por cento),  o  valor  atualmente ja

ultrapassa  60  milh6es de  reais,  ouja  cobranca  est5  sendo  realizada  por meio da  execueao de tituLo

extrajudicial de autos n. 0023148-08.2018.8.19.0001, que tramita em segredo de justice na 47a Vara

Civel da Comarca do Rio de Janeiro.

A terceira questao que aponta para a ilegaLidade da referida contratagao sao as disposic6es do

Acordo de Acionistas, celebrado entre o Fundo e a acionista Atico que, em seu item 4.1, preve urn rol

de assuntos que deveriam ser submetidos a deliberagao em Reuniao Pr6via antes de serem submetidos

a Assembleia Geral e, entao, aprovados. Na alrnea `iv' deste rol, consta a obrigatoriedade de aprova€a8

dequa\querce\ebraeaocle"neg6ciojurl'dicoqueimporfeemalienaedodebensoudireitosdaTree
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valor  superior  a  RS1.000.000,00  (urn  milh6o  de  reais)".  No  mesmo  sentido,  as  aLineas  `vl.i.i'  e  ``ix'

previam a necessidade de reuniao pr6via para a celebracao de contratos com sociedades coligadas ou

controladas,  hem  como  pare  a  oneracao  ou  gravame  sobre  qualquer  hem  integrante  do  ativo

permanente da Tree Florestal.

Ou seja, tendo em vista os termos do acordo de acionistas, a celebragao do contrato de mutuo

com a empresa Bolt Energias S.A deveria necessariamente ter sido discutida e aprovada em reuniao

previa,  por,  no  minimo,  tres  motivos:  (i)  o  valor  do  contrato  ultrapassa  urn  mithao  de  reais,  (ii)  a

empresa mutuante possui como acionista controlador Fundo gerido pela Atico; e (iii) o oferecimento,

em garantia, das a€6es detidas pela Tree  Florestal no capital social da  Remasa  Reflorestamento

Ltde.

Ocorre  que  tal  questao,  ac  que  consta,  nunca  foi  objeto  nem  de  Rouniac  Pr6via  e  nem  de

deliberacao perante a AssembLeia Geral.

Par todos os ±res pontos suscitados acima 6 possivel afirmar que a conduta irregular praticada

peLa Atico consiste no descumprimento do seu clever de diLigeneia, na medida em que atuou em culpa

/n   vjg;!ondo  quanto  a  supervisao  de  administracao  da  Tree  FlorestaL  A  oulpa   in   wig/londo  6

caracterizada quando aquele a quem se busca atribuir a responsabilidade pelo dano tinha o clever de

cuidar. de VI.giar determinados atos, de diligenciar, ou seja, de fiscalizar, mas nao o faz, deixando com

que o dano se conaretize.

A  obrigacao  de  fiscalizar os  ativos  investidos  6  ainda  mais  evidente  ro  caso  das  gestoras  de

Fundos de lnvestimentos em Participa€des, como 6 o caso da ^tico, tendo em vista a correlaeao direta

entre o sucesso dos resultados dos fundos e a gestao das companhias investidas]5:

lsso 6 partioularmente sens`vel para os  FIPs, dado que,  nesses casos, os gestores tern

papel muito mais ativo en'i compara¢o as demais modalidades de investimento.  Isso

i  ::It::e,fio#,:::l*;.::i:i:#ii#:: #::ri¥¥i£:i:

I     ii+[iL=Eig+ i.7iiJi.i*flHEii if=HHEEi.i..iiiHHiEHiFi¥iiiiiiEii+=Eii ++Tip ]i±i!ii ill
influencia das sociedades investidas Dara aumentar sou valor e garantir retomo aos
cotistas.

15 FINKELSTEIN,  Maria  Eugenia;  GALLACcl,  Fernando  Bernardi.  Notas  sobre  a  regulacao  dos fundos  de  investimento  em

participacao no Brasil. In: Revista de Direito Bancario e do Mercado de Capitais, vol. 91, p. 63 -85, Jan -Mar, 2021.
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No caso concreto,  a Atico,  na  condicao de representante dos interesses dos  investidores  nas

companhias investidas, tinha o clever de fiscaLizar a gestao destas companhias, com o objetivo de evitar

possiveis prejuizos que atingiriam indiretamente os seus investidores.

Tat obriga€ao fica ainda mais evidente na medida em que a Tree F[orestaL tinha em seu quadro

societario apenas dois quotistas: o Fundo gerido pela Atico, na  posieao de acionista majoritario, e a

pr6pria  Atico  lnvestimentos  e  Participa€6es  S.A.,  enquanto  acionista  minoritaria.  Ou  seja,  duas

empresas do grupo Atico eram as ilnicas responsaveis pela fiscalizaeao da atua€ao da  Diretoria e do

Conselho de Administracao na posi€ao de integrantes do quadro societario da Tree Florestal, al6m de

serem  respons5veis pelas delibera€6es da Assembleia Geral. Ainda assim, votaram favoravelmente a

aprovacao das contas apresentadas referentes aos exercicios dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015,

anos em que todas as condutas irreguLares descritas neste Parecer foram realizadas.

Estando demostrado o inadimplemento das obrigac6es da gestora do Fundo, 6 preciso relembrar

o item 3.6. deste  Parecer,  no sentido de que existe solidariedade entre a ^tico e a  BNY MelLon peLa

repara€ao de eventuais  prejui`zos aos cotistas do fundo,  nos termos da  clausula  9.2  do  Contrato de

Gestao.  Com  isso,  a  BNY  Mellon  tamb6m  podera  ser  responsabiLizada  pelas  condutas  irreguLares

descritas acima.

0 dano, por sua vez, consiste no fato de que as condutas irregulares praticadas pelos Diretores

e  Conselheiros  de   administracao  fizeram   com  que   a  Tree   FlorestaL  despendesse   uma   grande

quantidade de  recursos  inutilmente, em  opera€6es que ao  inves de beneficiarem a Tree FLorestal,

resultaram-lhe  em  prejui`zos.  Tanto  6  verdade  que  apenas  o  contrato  de  mutuo  ceLebrado  em

detrimento dos interesses da Companhia j5 the resulta urn prejufzo na casa dos RS 60.000.000,00, em

razao do seu inadimplemento.

Por tim, o nexo de causaLidade entre a conduta da Atico e o dano sofrido pela Tree Florestal

restou  amplamente  demonstrado  durante  toda  a  exposicao  deste  Parecer.  Nao  fosse  a  conduta

desidiosa da Atico, no que diz respeito a fiscaliza¢ao da administra€ao das companhias investidas pelo

Fundo por ela gerido, os danos ora suportados pela Tree FLorestal nao existiriam.  Ha fortes indicios

de  que  a  Tree  FlorostaL  foi,  de  fato,  utilizada  para  a  perseguicao  de  objetivos  de  Companhias

investidas  por fundos de  investimentos tamb6m geridos pela Atico.  Ou  seja, os interesses da  Tree

Florestal foram desconsiderados, em detrimento dos interesses de outras empresas.

SAO  PAULO  I  SP                 RIO  DE  JANEIRO  I  RJ                 BRAS(LIA  I  DF                 CURITIBA  I  PR

*<-44C\



vernalha
pereira. vernalhapereira.com.br

Face   aos  fatos   ora   narrados,   para   que   a   Atico   consiga   demonstrar  a   exclusao   de   sua

responsabilidade, deve comprovar (i) o prejui'zo nao foi  provocado  por eLe, (ii) nao contribuiu  para a

concretiza€ao do dano, (iii) os prejul'zos teriam ocorrido independentemente de seus atos de gestao e

(iv) agiu em consonancia com os padr6es de conduta esperados do administradorl6.

Conclui-se,  pelo  exposto,  que  todos  os  requisitos  para  a  responsabilizaeao  da  Atico  estao

previstos, ainda que a sua demonstracao demande algum esfor€o, na medida em que os atos dos quais

decorreram danos a Tree FLorestaL nao foram diretamente realizados peLa Atico, mas decorreram,

indiretamente, da sua desi'dia enquanto gestora do Fundo.

4.2.  Prescricao da pretensao de repara€ao civil

Existindo o dano e o nexo de causalidade, 6 caso de investigar se existe ainda existe a pretensao

de  repara?ao de direito violado, ou  seja,  se  ainda  nao  houve a  incidencia da  prescricao no caso em

debate.

Nesse ponto, 6 importante destacar que se aplica ao caso debatido o prazo prescricionaL relativo

a  pretensao  indenizat6ria  decorrente  de  responsabilidade  civil  contratual.  Isso  pois,  como  visto,  a

responsabilidade  civil  da  Atlco  decorre  do  inadimplemento  de  suas  obriga€6es  como  gestora  do

Fundo, especificamente a falha no cumprimento de seu clever de diligencia. Para mais de uma violac5o

regulat6ria,   o   referido   inadimplemento   tern   como   seu   principal   fundamento   a   violaeao   do

Regulamento do Fundo e do Contrato de Gestao.

Ate poucos anos atras havia urn debate jurisprudencial muito intenso, especialmente no ambito

do STJ, sobre o prazo prescricional associado a  responsabilidade civil contratual:  parte dos julgados

entendia peLa aplica€ao do prazo decenal, enquanto outra parte considerava que o prazo de prescri?ao

era trienaL. Entretanto, a partir do julgamento do Resp 1281594/SP em 2019, a jurisprudencia da Corte

Cidada foi pacificada, passando a ser unanime o entendimento de que 6 decenaL o prazo prescricional

relativo  a  pretensao  indenizat6ria  decorrente  de  responsabilidade civil contratual.  Senao,  veja-se a

recentissima decisao julgada em 27/05A021, no quaL ha men¢ao expll`cita ao EREsp 1281594/SP:

16 FINKELSTEIN,  Maria  Eugenia;  GALLACcl,  Fernando  Bernardi.  Notas sobr® a  rngula¢o dos fundos de  lnvestimento em

partlcipacao no Brasil ln: Revista de Direito Bancario e do Mercado de Capitals, vol. 91, p. 63 -85, Jen -Mar, 2021.
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PROCESSO  CIVIL  E   DIREITO  CIVIL.  AGRAVO   INTERNO.   EMBARGOS   DE   DIVERGENCIA.

DIREIT0        CIVIL.         EMBARGOS         DE         DIVERGENCIA.         PRAZO         PRESCRIcloNAL.

RESPONSABILIDADE  CIVIL CONTRATUAL.  ART.  205  DO CC.

PACIFICA¢AO   DA   MATERIA   PELA   CORTE   ESPECIAL.   MODULA¢AO   DOS   EFEITOS   DA

DECISAO.  DESCABIMENTO.

1.   "Enquanto  nao   prescrita   a   pretensao  central  aLusiva   a   execu€ao  da   obriga€ao

contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso nao exista previsao de prazo diferenciado),

nao   pode   estar   fuLminado   pela    prescrieao   o    provimento   acess6rio   reLativo   a

responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado". (EREsp 1281594/SP,

Rel.  Ministro  BENEDIT0  GONCALVES,  Rel.  p/ Ac6rdao  Ministro  FELIX  FISCHER,  CORTE

ESPECIAL, julgado em  15/05/2019, DJe 23/05/2019).

2. Por ocasiao daquele julgado, a Corte Especial nao Lhe concedeu efeitos prospectivos,

sendo   certo,   ademais,   que   "nao   ha   direito   subjetivo   da   parte   a   aplica¢ao   do

entendimentojurisprudencial vigente quando da interposieao do apeLo nobre, porque o

j.ulgador  vincula-se   aos   precedentes   existentes   no   momento  em   que   presta   sua

jurisdi¢ao. (Aglnt nos EREsp 1508000/AL, Rel. Ministro JORGE  Mussl, CORTE ESPECIAL,

julgado em 20/09/2017, DJe 03/10/2017).

(...)

(Aglnt nos  EREsp  1602681/ES,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMAO, CORTE  ESPECIAL,

julgado em 25/05/2021, DJe 27/05/2021).

Sendo assim, estabelecido que o prazo prescricional 6 decenal, evidentemente nao ha que se

cogitar a prescrigao no caso em debate. Ate porclue. coma e pac'flco na jurisprudchcia do STJ, o termo

lniclal da presch¢ao a a data em clue o titular do dlrelto toma conheclmento lnequ`voco do fato e de

extensao de suas consequencias.

/n caisu, e bastante viavel a defesa de que o referido conhecimento s6 pode acontecer a partir

de 04/06A019, data em que a Atico deixou oficialmente de ser gestora do Fundo.  Nesse ponto, 6

importante   ressaltar   novamente   que   nao   houve   quaLquer   evento   de   /.mpr/.rment   ou    PDD

(provisionamento  cle  devedor  duvidoso)  no  ativo  na  carteira  do  fundo  e,  como  as  demonstracdes

financeiras da Tree FLorestal nao apresentaram ressalvas ou apontamentos por parte do auditor, os

cofistas somente tiveram conhecimento de tais fatos a partir de troca da gestao. Sendo assim, mesmo

que se considerasse o prazo de prescrieao trienaL (vaLido para a responsabiLidade civil extracontratuaL

por exempLo), nao haveria a incidencia da prescricao pretensao reparat6ria no caso em debate.
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4.3.   Competencia para julgamento da demanda

Por ultimo, 6 caso de  investigar qual e a  instituieao competente para julgar futura demanda

que   tenha   como   objeto   a   responsabiliza€ao   da   Atico   e,   por   consequencia,   da   BNY   MeLLon.

Especificamente, 6 preciso compreender se deve ser utilizada a arbitragem ou o processo judicial.

Desde sua  primeira versao, o  Regulamento prev6 que qualquer lit(gio relacionado ao Fundo,

bern  como  a   interpretaeao  e/ou  execueao  do  disposto  no  Regulamento,  sera   so[ucionado  por

arbitragem.  Essa previsao nao foi alterada em nenhuma das vers6es subsequentes do Regulamento,

encontrando-se no artigo 70 da sua ultima versao:

Artigo  70:  Qualquer  liti'gio  relacionado  ao  FUNDO  bern  como  a  interpreta¢ao  e/ou

execu€ao do disposto neste ReguLamento sera solucionado por arbitragem, nos termos

da  Lei 9.307/96.

Paragrafo  1°:  A  arbitragem  sera  submetida  ao  Centro  de  Mediaeao  e  Arbitragem  da

Camara   de  Com6rcio   Brasil-   Canada   ("CCBC'')   de  acordo  com   o   Regulamento  de

Arbitragem da CCBC (doravante designado o "Regulamento CCBC").

Paragrafo  2°:  0   lit`gio  sera  decidido  por  urn  Tribunal  ArbitraL  de  3  (tres)  arbitros,

escolhidos de acordo com o Regulamento CCBC.

Pardgrafo  3°:  A  sede  da  arbitragem  sera  a  Cidade  de  Sao  PauLo,  Brasil.  A  lingua  da

arbitragem sera o portugues, e a arbitragem obedecera ao disposto na Lei 9.307 de 1996

(Lei  Brasileira de Arbitragem).

Par5grafo 4°: As  Partes elegem  o foro da  Cidade do  Rio de Janeiro,  Estado do  Rio de

Janeiro,  excLusivamente  para  medidas  cautelares  que  nao  possam  ser  emitidas  peLo

Tribunal  Arbitral  na  forma  do  Regulamento  CCBC,  e  para  a  execu€ao  da  senten€a

arbitral.

Paragrafo  5°:  0 Tribunal  Arbitral devera  proferir sua  senten€a  no  BrasiL,  dentro  de  12

(doze) meses do infcio da arbitragem. Este prazo podera ser prorrogado por ate 6 (seis)

meses pelo Tribunal Arbitral, desde que justificadamente.

Paragrafo 6°: Os honordrios dos advogados e demais despesas e custos serao suportados

por uma ou por ambas as Partes, como for decidido pelo Tribunal Arbitral

Pafagrafo  7°:  As  Partes  deverao  manter  em  sigito  todas  e  quaisquer  informa€6es

relacionadas a arbitragem.
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Nesse cenario, 6 preciso compreender se existe ou nao a vincula€ao da Atico e da BNY MeL[on a

clausuLa  compromiss6ria  arbitral  prevista  no  Regulamento.  Essa  tarefa,  por6m,  revela-se  bastante

desafiadora, tendo em vista a pequena produ€ao doutrin6ria e jurisprudencial sobre o tema.

No  tocante  a  BNY  MelLon,  embora  o  assunto  igualmente  care€a  de  uma  ampla  analise  da

doutrina  e da jurisprud€ncia,  a  princ'pio do  ponto de vista jurfdico existem  mais fundamentos  para

amparar a conclusao de que existe a vincula¢ao a clausula compromissdria arbitral. Em artigo recente

sobre o tema, Gustavo Tavares Borba e Luiza CoeLho da Rocha destacam o seguinte:

Alias, conv6m salientar que a clausula compromiss6ria arbitral 6 de vincula¢ao absoluta

para  o  Administrador,  que  foi  quem  redigiu  e  assinou  o  documento,  enquanto  de

natureza reLativa para os cotistas, uma vez que, tratando-se de contrato de adesao, sem

que  normalmente  exista  expressa  referencia  a  clausula  compromiss6ria  arbitral  no

boletim de subscri¢ao (termo de adesao), aplica-se aos cotistas o disposto no §2° do ar.

3° da  Lei  9.307/96,  segundo a  qual  "a  cl5usula  compromiss6ria  s6 tera  eficacia  se o

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com

a sua  instituie5c)".

Cabe ainda destacar que o Administrador e a figura central que, conforme regulaeao da

CVM, cria a fundo e de onde se irradiam todas as relae6es a ele pertinentes. Assim sendo,

n5o faria  realmente sentido que se estipulasse uma  clausula compromiss6ria arbitral

que nao fosse ap[icavel ao principal agente do fundo de investimento, que tern o poder

de representacao externa, para gerar a vontade do fundo e 6 o responsavel por todos os

investimentos  que  venham  a  ser  realizados,  sej.a  diretamente  ou  indiretamente  (na

hip6tese de contratar urn gestor)17.

4j2!:ig!:i, parece bastante adequada a interpreta€ao destacada acima, na medida em que o fato

de o administrador fiduci6rio (/.n ccisu, a  BNY MeLlon) elaborar e assinar o regulamento 6 suficient

para  que  existe  manifesta€ao  de  consentimento  do  administrador  fiduciario  aderindo  a  clausul

compromiss6ria arbitral.

17  BORBA,   Gustavo   Taveres   e   ROCHA,   Luiza   Coelho   da.   Administrador   de   fundo   de   investimento:   posi€ao  juridica,

responsabilidade    e    vinculacao    a    clausula    compromiss6ria    arbritraL.    In:    HANSMANN,    FeLipe    e    HERMETO,    Lucas

(organizadores). Atualidades em Direito Societario e Mercado de Capitais. Volume V: fundos de investimento. Rio de Janeiro:

Lumen Juris, 2021.
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No tocante a Atico, pofem, a questao 6 bern mais complexa. 0 Contrato de Gestao celebrado

com a Atico preve em sua clausula 10.9. que o foro eleito 6 a Comarca do Rio de Janeiro. Senao, vej.a-

Se:

1o 9        ^s  p€jrtes  eleqcim  a  (la  Comarca  (1o  Rio  (lG  Jam}ir{)  ct)mo  a  i'iriico  r,oiTipelf:nlfi   pfir,1

(IIHImr   (iuais(iu..r   ddvioas    a    quc§tdes    oli`Jnd€is    deslo    !nslr[imcnlo,    Com    r(}m'mcia

cx!)fessa a tiual(itlcr outro,  per mais  privile8iado q`Je scja

Nesse  cenario,  6  preciso  compreender  se  existe  ou  nao  a  vinculacao  da  Atico  a  clausula

compromiss6ria constante do Regulamento, ou se deve vigorar o previsto no Contrato de Gestao.

Na unica obra que trata sobre o tema, Antonio Augusto Tiburcio e Lucas Hermeto'8 entendem

que, em geral, o fato de o gestor fundo concordar em exercer seu posto (e ao neLes permanecerem)

implica   a   aceita¢ao   da   vincula¢ao   as   disposi€des   regulamentares,   o   que   incluiria   a   clausula

compromiss6ria.  Nesse  sentido,  o  "consent/.mento,  entdo,  resulta  de sucJ prdpr/.a permonGnc/.a  no

cargo, independentemente de manifestaccio por escrito" . Entretanto, o mesmo art.igo poritua o gestor

do   fundo   (ao   contrario   do   administrador   fiduciario)   nao   assina   o   regulamento,   podendo   a

caracteriza€ao do seu consentimento a submissao a cLausula arbitrar ser afastada por circunstancias

concretas,  o que  acreditamos  ser da  clausuLa  de  eleicao de foro judicial  constante  no  Contrato de

Gestao.

Sendo assim, entendemos que no caso concreto 6  bastante fragil sustentar que a Atico esta

submetida a clausula compromiss6ria arbitral prevista no Regulamento.

Nesse  ponto,  6  preciso  lembrar que  o  principal fundamento  para  a  responsabiliza¢ao da  BNY

MeLlon 6 a disposi€ao do Contrato de Gestao que preve a responsabilidade solidaria entre a Atico

BNY  Mellon  perante os cotistas.  Evidentemente (embora  nao de forma compLeta),  a  existencia  de

cLausuLa de elei€ao de foro j.udicial justamente no Contrato de Gestao 6 urn fator de ateneao adicional.

Embora nao se duvide que, a priori., a BNY Mellon esta submetida a cLausula compromiss6ria arbitraL

prevista no Regulamento, ha duvidas legitimas se nesse caso nao houve uma disposicao das partes em

18 Tiburcio,  Antonio  Augusto  e  HERMETO.  Lucas.  Arbitragem  e  Fundos  de  lnvestimentos:  A  Vinculac5o  do  Gest

Administrador  a   Clausula   Compromiss6ria   Constante  do   Regulamento.   In:Hanzmann,   FELIPE.   Atualidades  em   direito

societario e mercado de capitais. Volume Ill. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.
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sentido contrario, para prever que exclusivamente essa questao seria submetida a aprecia€ao do Poder

Judiciario.

De outro Lado, a evidente que existe interesse dos cotistas de buscar a responsabilizacao tanto

da  Atico  quanto  da  BNY  Meuon  no  mesmo  processo  judicial  ou  procedimento  arbitral.  Por  isso,

entendemos que pode ser interessante que o primeiro passo seja propor e empreender esforEos para

que a Atico e a BNY MeLlon celebrem urn termo de compromisso arbitral com o Fundo.

5.  Conclusao

Considerando  o exposto acima, entendemos que  ha  e[ementos  robustos  para  a  apura¢ao de

responsabiLidade no ambito administrativo na CVM  por meio de oferecimento de denuncia contra a

Atico pela ausencia do clever de diligencia e de fiddcia na gestao do Fundo e peLa pratica de atos em

evidente confLito de interesses no ambito da Tree FlorestaL, o que gerou importantes danos a Tree

Florestal e, por consequencia, ao Fundo e aos cotistas. Ademais, considerando a adesao aos c6digos

ANBIMA de  autorregula€ao,  ha  elementos  para  oferecimento da  mesma  dentlncia  a  Supervisao de

Mercados desta instituieao.

Desta forma, considerando a clausula de responsabilidade solid5ria firmada entre a BNY MelLon

e  a  Atico  no  ambito  do  Contrato  de  Gestao  do  Fundo,  entendemos  que  a  eventual  apuracao  de

responsabilidade  se  estende ao administrador do  Fundo,  o  BNY  MeLlon.  Nao  obstante  a  exposieao

acima  acerca   do   papel  de  destaque  dos  gestores   na   atividade  dos   FIPs,   e  o   afastamento  da

responsabilidade solidaria no ambito da  lcvM 578 e da revogada  lcvM 391, a cl5usula firmada entre

a   BNY   MeLLon   e   a   Atico   no  Contrato   de   Gestao   atrai   o   administrador   para   a   apuracao   de

responsabilidade.

Da mesma forma, entendemos que ha elementos robustos para a apuraeao de responsabilidade

civil no ambito civil.  E que, como visto, e  possiveL comprovar (i) a  pratica de conduta  irregular peLa

^tico; (ii) a existencia de dano; e (iii) o nexo de causalidade direto e imediato entre o dano sofrido pelo

fundo e a da Atico. Nessa toada, no que toca a responsabiLiza€ao civil da BNY MeLton, o fundamento

juridico que possui mais forea e a aplicacao da disposi¢ao do Contrato de Gestao atrav6s da qual foi

estabelecida a responsabilidade solidaria entre a BNY Mellon e a Atico em relacao aos cotistas.
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Cumpre destacar que a cLausula  de  elei€ao de foro judicial constante no  referido Contrato de

Gestao,  por sua vez, dificulta a afirmaeao sobre a existencia ou  nao a vincula€ao da Atico e da  BNY

Melton a clausula compromiss6ria arbitral prevista no Regulamento. Nesse ponto, a pratica revela que

sera necessario construir uma estrat6gia processual para o tema a partir das primeiras movimenta¢6es

tanto da BNY MeLlon quanto da Atico.

E o que nos parece, s.in.j.

VernaLha Pereira Advogados
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6. Anexos

Anexo I - VaLores pagos par consuLtoria

PRO  CONSULT

PERFORMANCE

MURIQU'

PROFITECH

h}or,k3uErN+iL:ADo
¥S:~            _                `)Vfu^             )vym;/                /^(;(     ul/(K/~x/,//(/         <ev/~//~      +(pry               ~,r      _

ZOUEIN

i

i4in?fu--

R$    1.020.000,00

R$    1.015.774,00

R$    1.010.000,00

R$        920.000,00

R;        800.000,00

R$         792.225,00
^   ,  I   ,,,,   I  r\  I   I

KANAMURU

RALNOR

LEMAN

JARDSON  BEZERRA

UNION

RESENDE

G3A

GOLDEN ARTE

SETTER

SOUZA E  FRAGA

BUDGET

FRAME
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R$        580.000,00

R$        580.000,00

439.870,00

R$        430.000,00

RS 420.000,00

R$        400.000,00

R$        364.000,00

R$        340.000'00              )

R;        290.000,00

R$         236.062,50              it„trtt,,:,:I,~,,,~,;,,I,,,,,::,I:I:-=r="~himA#xp
R$         213.106,02               i

R?        200.000.00
\

ulith-un`«---R{

RS
I                                                  ``                  I_.-.i.I-'`'          _        -..

cuRmBA I pR

::::::::::
iEEEEH
166.311,59
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Anexo 11 -Valores pagos por data de pagamento

17/08/2012

06/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

03/09/2012

T]/T2J2!fIT2

17/08/2012

11/10/2012

21/12/2012

LCJE

MURIQU'

MURIQul

RS         179. 997,60

R$        120.000,00

R$        780.000.00

NA0  lDENTIFICADO

PEPPER

PF`O CONSULT

vernalhapereira.com.br

RS                      179.997,60

RS                      120.000,00

RS        230.000,00
i

RS                 I.010.000.00

R$        800.000,00             i                  RS                       BOO.000.00
yc~xqu\  A.r   ri^(i/r     /I   )i)JW)  ly/Vtlv;sece.vsestofrfty/-Nyasas       /  -;6/  /,ti,1+ki  ti  /)>)  H~/.6(`(x`````^`ovNI,qu^rty\~      ,   i   t</,  /      ).vvrtyrp  v.-_ou(.a  rvryrstv*-halAI   -         / )/I/it  I//i     )>/:bS

i           RS       100.000,¥._v»ri
i               RS         510.000,cO              !

PRO CONSULT

RESENDE

RESENDE

RS        510.000,00
t^     !/F;/"////)            v.rm*`®ywha-"'/`/.^JAitm/          ,//,.;t/               fy

RS        180.000,00

BS           70.000,00

RESENDE

SOUZA E  FRAGA

WALLAH

ZOUEIN

RS          40. 000,00

RS       200.coo,00

R$                      loo.000,OO

R$                   1.020.COO,00

RS                       290.OcO.00

iiiiiiii--m»-R$                      ZOO.000,cO

i

RS         120.000,00              i
Al b*,````_xy« <<^  ,,rd_    „%,!,„,!,,, j,  , "ctalAlu+xuaal

;              RS        loo.ooo,oo             i

i              R$        500.000,00
yJrxun~_^±~  `  Jrv!///,t///  ~    ev®~vz"_Jpebe   ^,,id~/~AV  /„/

i              RS         16o.ooo,oo
mmmarmHiiEEi

9.551.742.22
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13/03/2013

12/03/2013    :                    GOLDEN ARTE
".            Tr  `

•-     -  i--ul"pr

'! :,                  :-|\.(w::J). C:,:

R$          622.600,00      i

F($            127.500,00      i

H,E"-,=xEFlrmELIEE62.500,00

i       Fis           425.000,00      i

F`S           734.683,08

RS            103.704,25

R$2

RS          400

0

iRS

18`.03...``` : :i                       J^l{JS0t``  t!i?FRR.``                           i``€.18/03/2013    i              JARDSON  BEZERRA

06/03/2013

25/06/2013

13/03/2013

03/07/2013

02/09/2013

13/09/2013

o7/ol/2ol3   i

KANAMURU

RANAMURU

!RS

RS            60.000.00

R$          240.000,00

Fis          480.000,00

!E=iiilEi!E!i=iE[E!!!EMEE=mHLCJE

H i!                                            '`\:.               ,3.i..(wac.{t:.
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RS                   1.339.678,15

R$                      861.083,15

R$                     125.000,00

RS                    400.000'00

RS                       213.106,02

R$                    420.000,00

R$                    580.000'00

RS                 1.320.000,00

iH i                                             -t s             `!`5: i` oc{`.. ac:`LHB

PEPPER

17/01/2013    i                           PEPPER

PEPPER

PEPPER

10/01/2013    i                   PERFORMANCE

11/01/2013    :                   PERFORMANCE

16/01/2013    3                   PERFORMANCE

24/04/2013    i                     PROFITECH

24/04/2013

26/04/2013

30/04/2013

19/06/2013

RS          200.000,00

R$          252.000,00      i
[^  ,/,//ry/</t  r/rv/  t/,~tFg/       /~r.~  ~^)  r^rAJ`;,,      wr_urprrfrvj<:r    x`    /  ~      ,W)  pA/ri,w  ,  ),/ev/;hriJ*

i       RS          930.ooo,oo      i

::         :::-:::-`::

::         :::.:::.:.I.

3S              3,i |\,:.<).t,I

PPOFITECH

PROFITECH

PROFITECH

PROFITECH

RALNOR

RS          360.000,00

RS            40.000,00

RS          290.000,00

BS          200.000,00

RS          580.000,00
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R$                 2.026. 212,04

RS        187.500,00     i
m`hi^_      _.       ^`be             ).(       /)+)()    `/:/)/    ~./;~///Jay;/`/       +(       (~       J*~      )       rykY       vl«<

RS           74.587,11      :

RS           31.965,90      i
_.ul   i,|ly*     I,|froi*t   N   t  ton      t/;/ri,    / //  Kt/,,  t,  „   t„    ,  :j6*

li ;.              a.,.75'``i!3.

RS                         187.500,00

RS                           166.311,59

R$                       439.870,00

RS                    1.500.000,00
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QUEST6ES GERAIS

•    Objeto do parece|:: lnvestigaq5o sobre a possiblLldade de responsabjlLzacao administrativa na

CVM e civil (arbitral ou judicial) da Atico e de BNY MelLon.

•    Cirounstancias  irreaulares  do  Fundo:  (i)  pagamentos  nao  usuais  a  titulo de  consuLtoria  de

aproximados  29M  entre  2012  e  2016,  dos  quais  nao  ha  evidchcias  da  necessidade  e  da

execu¢ao; e (ii) miltuo financeiro contratado pela Tree Florestal com a Bout S.A. no valor de

18,5M, cuja falta de quitaeao que originou exeougao de mais de 60M.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA (CVM)

•    i necessario a comDrovacao da ouloa da Atico e da BNY Mellon? Nao, pois responsabilidade

no ambito administrativo 6 objetiva.

•    Pap6is  do  gestor e  do  administrador fiduciario:  Entre  outras  atribuic6es,  cabe  ao  gestor  a

responsabilidade   por  efetivamente   exercer  o   poder  de   controle   e   ingerencia   sobre  a

companhia  investida,  cabendo  ao  administrador  fidueiario  a  fiscaliza¢ao  dos  gestores  de

forma a garantir os direitos fiduciarios dos cotistas (papel de gatekeeper).

•    Responsabilidade  solidaria  entre  Atico  e  da  BNY  MeLlon:  a  clausula  9.2.  do  Contrato  de

Gestao estabelece que a BNY MeLLon e a Atico assumem responsabilidade solidaria perante

os cotistas do Fundo por eventuais preju`zos que lhe sejam causados em virtude das condutas

contrarias a Lei, ao reguLamento e aos atos normativos expedidos pela CVM.

•    DescumDriniento  de  deveres  neLa  Atico:  a  Atico  deixou  de  monitorar  a  Tree  FLorest

permitindo que  atos de gestao temeraria  fossem  praticados  no  ambito da  Tree Floresta}

(reaLizaeao de consultorias em valores absurdos) e que fossem praticados atos com confLito

de  interesses (parte das consuLtorias foi  realizada por empresa da Atico,  bern como existia

identidade de administradores entre a Bolt S.A. e a Tree FlorestaL).

•    Ausencia de prescri€ao da pretensao punitiva: prazo prescricional de 5 anos que

a contar da data em que a QueLuz assumiu a gestao do fundo Ounho de 2019).
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RESPONSABILIDADE CIVIL

•    E necessario a comDrovacao da culDa da Atico e da BNY MelLon? Sim, pois a responsabilidade

no ambito civil 6 subjetiva. Por isso, 6 necessario a comprovacao do seguinte: (i) a pratica de

conduta irregular peLa Atico, ou seja, o descumprimento dos deveres de ditlgencia que dela

se esperava; (ii) a exist6ncia de dano; e (iii) o nexo de causalidade direto e imediato entre o

dano sofrido pelo fundo e a de Atico. E possiveL a comprovacao de todos esses elementos.

•    Condutas irreauLares da Atico: (i) omissa quanto a indica€fro formal de pessoa para integrar

o  quadro  de  administradores  da  Tree  FlorestaL;  (ii)  falha  na  supervisao  da  atuacao  dos

administradores de Tree Florestal, uma vez que estes, por diversas vezes, esses atuaram em

preju`zo da Tree FLorestal, o que nunca foi contestado pela Atico; e (iii) in6rcia em destituir

os administradores da Tree  FlorestaL em  exerclcio e exercer o seu direito de  indicar novos

conselheiros.

•    Responsabiliclacle solid8ria entre Atico e da BNY MeLlon: Previsao na clausula 9.2 do contrato

de Gestao, como visto acima.

•    Ausencia cle prescrieao cla  pretensao de repara€ao civil: prozo prescrfe;onot de  10 cinos que

s6 comeapu a cor}tor da data em que a Owe/urassumiu a gestao do fundo ¢unho de 2019J.

•    Arbitragem   ou   ajuizamento   de   demanda   judicial?   A   questao   6   muito   sensivel.    No

Regulamento clo Fundo existe clausule compromiss6ria arbitraL De outro Lado, no Contrato

de Gestao ha a elei¢o da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais litrgios, razao pefa

quel  6  bastante  fragil  sustentar  que  a  Atico  esta  submetida  a  clausula  compromiss6ria

arbitral prevista no Regulamento. Embora exista importante grau de incerteza, a vinoulaeao

da  BNY MeLLon a clausula compromiss6ria arbitral 6 urn pouco menos problem5tica, pois

fato de a BNY MeLlon ter elaborado o Regulamento corrobora com sua submissao a

arbitral.  Sugestao:  urn caminho 6 que o  primeiro  passo seja  propor e empreender e

para que a Atico e a BNY MelLon celebrem urn termo de compromisso arbitral.

SAO PAUL0  I SP                 RIO  DE JANEIRO  I  RJ                 BRASILIA I  DF                 CuRITIBA  I  PR



PARECER TECNIC0 DO GESTOR

MATERIAL DE APOIO AO COMITE  DE INVESTIMENTOS

DO  FIP  BRASIL FLORESTAL

2:9/06/2!mJJ

`        -..``



Fi
OUELUZ

Disclaimer

Para  fins  de  subsidiar  a  manifestacao  dos  membros  deste  Comite  de  lnvestimentos,

apresentamos,   a   seguir,   os   elementos   que   resumem   os   aspectos   abordados   na

elabora¢ao dos estudos de valor I.usto da Remasa, o qual tern carater informativo e nao

pretende esgotar e/ou elucidar todas as quest6es contidas nos referidos trabalhados de
avalia¢5o.

De  forma   complementar,   sem   que   tenha   qualquer  interferencia   no   resultado   das

avalia¢6es  bern  como  rela¢ao  com  o  objeto  da  discussao  proposta,  apresentamos  urn

breve  resumo sobre  o  hist6rico da  transa¢ao  que  deu  origem  a  participa¢ao  acionaria

avaliada.

Destacamos,  todavia,  que  n5o  se  trata  de  urn  jul'zo  de  valor  sobre  a  qualidade  da

transacao   levada   a   cabo,   representado   exclusivamente   a   retratacao   daquilo   que

efetivamente foi materializado no curso desses processos.

Ainda,  em  nosso  julgamento,  com  excec5o  dos  eventos  que  resultaram  na  rescisao

unilateral do acordo de acionistas,  nenhum  outro ato/fato, seja de gestao ou  nao, teve

impacto   na   avaliacao   do   valor   mfnimo   das   ac5es   objeto   deste   parecer,   as   quais

representam a expressao de seu valor sem qualquer tipo de efeito ex6geno.

Ao  final,  a  conclus5o  do  gestor  n5o  caracteriza  qualquer  indicacao  daquilo  que  se

pretende, sendo, exclusivamente, uma opiniao com base no que consideramos o melhor
interesse da Companhia, do Fundo e seus investidores.

Nesse  sentido,  recomendamos  cuidadosa  analise  dos  materiais  disponibilizados  aos

membros do comite.

Ressaltamos que todo o material, opini6es, conclus6es e etc., contidos nesse parecer e

nos demais documentos que comp6em a reuniao do Comite de lnvestimentos tern como

destinatario    exclusivo   seus    membros,    devendo    ser   tratados    como    informacao

confidencial.  Desse  modo,  n5o podem ser retransmitidas a terceiros.

`QUNEeLi¥8\n§`E]Sr|jAfl°F%Er¥zCURS?

CPF.:   606,714.407-72
S6clo /  Admmistrador

NCEIROS  LTDA.
in E}orto d€ Barros

I+I,.>.      t`,b?   430.01-7`--;1
"   €x  jf\)    z    AdmirHstrador
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1.    Eventos Ocorridos ate a Presente Data -Aquisjcao de Ac6es

Em   18   de   Outubro   de   2012,   os   acionistas   controladores   da   Remasa,   conforme

deliberado na AGE (e seus eventos subsequentes), aprovaram a emissao de 35.657.697

ac6es  ordinarias,  sem  valor  nominal,  totalizando  71.315.395  ac6es,  as  quais  foram

adquiridas pela Tree Florestal, no mesmo dia, da seguinte forma:

a)    R$   46.166.500,00   (quarenta   e   seis   milh6es,   cento   e   sessenta   e   seis   mH   e

quinhentos reais) foram integralizados no dia 18/10/2012, referente ao preco de
emiss5o de 11.885.899 a¢5es;

b)   0 montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta  milh6es de reais), referente ao preco

de  emissao  das  demais  23.771.798  ac6es,  deveria  ser  integralizado  pela  Tree

Florestal  ate o  dia  18 de  Outubro  de  2013,  acrescido  da  correcao do  CDI  ate a

data de sua efetiva integralizagao.

Ate  31/12/2012,  do  montante  a  integralizar  mencionado  no  item  ''b"  acima,  foram

efetivamente   integralizados   R$   6.000.000,00   (seis   milh6es   de   reais),   dos   quais   R$

5.872.000,00 (cinco milh5es, oitocentos e setenta e dois mil  reais) foram integralizados

como Capital  Social,  e o saldo  de  R$  128.000,00  (cento  e vinte  e oito  mil  reais)  foram

agio na subscricao.

Destacamos que o valor decorrente da corre¢5o  pela  CDl  seria  reconhecido como agio

na  subscricao de a€6es, sem  representar qualquer aumento na  respectiva  participac5o

no capital social da  Remasa.

No reconhecimento inicial do investimento, a Tree Florestal identificou o montante que

seria reconhecido como participa¢ao societaria conforme os quadros seguintes:
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No ano de 2013 a Tree Florestal realizou o aporte de R$ 12.000.000,00 (doze milh6es de

reais),   sendo   R$   11.640.000,00   (onze   milh5es,   seiscentos   e   quarenta   mil   reais)

considerados integralizacao e o saldo, ou seja,  R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta  mil

reais), a titulo de 5gio decorrente da correcao pelo CDl.

Em func5o disso,  em 31/12/2013  a Tree  Florestal ficou  com  urn saldo a  integralizar de

R$ 69.036.000,00 (sessenta e nove milh6es e trinta e seis mil reais).

Em  27/03/2014  e  01/07/2014  foram  aportados,  respectivamente,  os  valores  de  R$
1.000.000,00 (urn milhao de reais) e 71.440.000,00 (setenta e urn milh6es, quatrocentos

e    quarenta    mil    reais),    totalizando    R$    72.440.000,00    (setenta    e    dois    milh6es,

quatrocentos e quarenta mil reais).

Desses, 62.488.000,00 (sessenta e dois milh6es, quatrocentos e oitenta e oito mil reais)

foram   integralizados  como  Capital  Social  da   Remasa,  enquanto  9.952.000,00  (nave

milh5es,  novecentos e cinquenta  e dois  mil  reais)  representaram  o  agio na  subscri¢ao

das ac5es.

Com isso, foi concretizado o pagamento dos R$ 80.000.000,00 (oitenta milh6es de reais),

referente  ao  preco  de  emiss5o  das  demais  23.771.798  ac6es,  indicados  no  item  '`b"

acima.

Ainda em 31/07/2014 foi aprovada uma nova emissao da Companhia, no montante total

de   R$   40.000.000,00   (quarenta    milh6es   de   reais),   em   que   a   Tree   Florestal   se

comprometeu a integralizar metade das ac5es,  isto 6,  R$ 20.000.000,00 (vinte milh6es

de  reais)

Dessa  forma,  em  29/08/2014,  01/09/2014  e  04/09/2014  foram  realizados  aportes
totalizando   R$   9.500.000,00   (nove   milh6es   e   quinhentos   mil   reais),   dos   quais   R$

9.370.000,00  (nove  milh6es,  trezentos  e  setenta  mil   reais)  foram  integraliza¢ao  do

Capital  Social,  e  o saldo de  R$  130.000,00  (cento e trinta  mil  reais)  reconhecido  como

agio na subscricao das a¢6es.

Em decorrencia do  nao cumprimento da  obrigacao de aporte do saldo acima  indicado,

a  partir de 31 de outubro de 2016 foi considerado como Capital  Remisso o capital  nao

integralizado pela acionista TREE Florestal Empreendimentos e Participac6es S.A., sendo

autorizado  a   reducao  do  Capital  da   Remasa,  conforme  as  condic6es  e  acr6scimos

previstos na 6a. Assembleia Geral  Extraordin5ria  realizada em 31 de julho de 2014.

_`
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Em  09  de  novembro  de  2017,  foi  aprovado  pela  123  Assembleia  Geral  Extraordinaria,

redu¢ao  de  capital  social  no  montante  nao  realizado  de  R$  16.848.000,00  (dezesseis

milh6es   e   oitocentos   e   quarenta   e   oito   mil   reais)   pela   acionista   TREE   Florestal

Empreendimentos e Participa¢5es S.A, nos termos definidos pela 10 a Assembleia Geral

extraordinaria   realizada  em   14  de  Junho  de   2016   e  consequente  cancelamento  o

equivalente a  10.506 ac6es Ordinarias Nominativas Classe 8 sem valor nominal.

Dessa forma, a consequencia pelo n2io cumprimento dessas obrigag6es foi a diluisao da

posicao acionaria da Tree Florestal, para os atuais 44,79% (quarenta e quatro inteiros e
setenta  e  nove  cent€simos)  em  vez  dos  50%  (cinquenta  par  cento)  anteriormente

detidos.

2.    Distribuic5o de Dividendos Ap6s Aquisicao da Participacao Societ5ria

Conforme  relatado  acima,  o  neg6cio  inicialmente  contratado  previu  o  pagamento  de

aproximadamente   R$   126.000.000,00   (cento   e  vinte  e  seis   milh6es   de   reais)   pela

aquisi¢5o  das a[6es da  Remasa, valor este  que,  no  nosso  entendimento,  era  bastante

superior ao valor justo da Companhia a 6poca dos fatos.

Ganha  destaque,  nesse  contexto,  o  fato  de  os  acionistas  controladores,  assim  que  a

Companhia  efetivou  a  venda  das  ac6es emitidas, terem  efetuado  a  distribuicao  de  R$

46.858.000,00 (quarenta e seis milh6es, oitocentos e cinquenta e oito mil reais), a titulo

de dividendos decorrentes de resultados de exercfcio anteriores.

Chama atencao, tamb6m, que o valor pago pelas ac5es emitidas corresponde a mais de

100% (Gem por cento) do valor justo dos ativos biol6gicos em 31/12/2011 o que, em que

pese   este   nao   seja   urn  fator   conclusivo   na   formagao   de   preco,   foge   do   padrao
encontrado em transac6es semelhantes, uma valorizacao sensivelmente discrepante do
usual.

Outro fato  que  causa  estranheza  na  realizacao do  investimento  6  a  incompatibilidade

entre o prazo de dura¢ao do Fundo e a  natureza do ativo investido. De forma resumida,

o ciclo de Pinus tern dura¢ao de 20 (vinte) anos, enquanto o Fundo tinha  prazo previsto

de 07 (sete) anos, sendo 05 (cinco) anos de periodo de investimento e 02 (dois) anos de

periodo de investimento.

0 fato de o setor florestal se caracterizar pela baixa gerac5o de caixa no inlcio dos ciclos,

em que a grande valoriza¢ao do investimento decorre da valoracao do ativo biol6gico 6

mais urn elemento que indica a ausencia de probabilidade na realizac5o do investimento

escolhido em oposicao ao prazo de dura¢5o do Fundo.

N5o  obstante  nossa  percep¢5o  relatada  acima,  ha  de  se  observar  que  a  Queluz  na

participou de nenhuma etapa do processo de investimento, o que quer dizer que tra

..)x         `.i:
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se  de  opiniao  cuja  express5o  decorre  de  convencimento  meramente  empi'rico,  sem

qualquer   embasamento   de   prova   e/ou   indicacao   de   irregularidades   de   qualquer
natureza.

Noutras palavras, o que queremos trazer a tona 6 que o investimento ganha contornos

de  ter  sido  realizado  em  bases  acima  de  seu  valor justo,  impactando  diretamente  na
rentabilidade do investimento ao longo do tempo.

3.    Extincao da Governanca

Quando   da   entrada   da  Tree   Florestal   no  quando  de   acionistas  da   Companhia  foi

pactuado   urn  Acordo   de  Acionistas  da   Remasa   (`'Acordo"),   firmado  entre  os   seus
controladores  (AGG  Part.  Ltda  e  MGG  Part.  Ltda)  e  a  Tree  Florestal,  datado  de  18  de

outubro de 2012 e que vigorou ate a data de  19 de fevereiro de 2019.

Referido Acordo foi extinto conforme ATA da 15§ Assembleia Geral Extraordinaria tendo

em vista que as ac6es de titularidade da Tree  Florestal foram  penhoradas em favor de

terceiros    (conforme    despacho    proferido    na    Ac5o    de    Execucao    n9    0023148-

08.2018.8.19.0001, que tramita  perante a 47a Vara Civel da Comarca  da  Capital do  Rio

de Janeiro), sendo certo que a origem da divida que desencadeou tal reafao foi o mdtuo

contratado  entre  a Tree  Florestal  e  a  Bolt  Energia,  ambas  empresas  controladas  pelo

antigo gestor, no exerci'cio dessas func6es nas respectivas controladoras.

Na  referida  AGE,  os  acionistas  representando  a  maioria  absoluta  do  capital  social  da

Remasa  deliberaram  pela  suspensao  do  direito  de  voto  das  ac6es  da  Tree  Florestal

enquanto perdurasse a penhora.

Na  sequencia,  os  acionistas  representando  a  totalidade  das  ac6es  com  direito  a  voto

deliberaram  (i) extin€ao das classes diferenciadas de ac6es ordinarias,  (ii)  pela  extincao

do     conselho     de     administrac5o,     passando     a     companhia     a     ser    administrada

exclusivamente  por uma  diretoria  executiva,  (iii)  pela  aprovacao de  urn  novo  Estatuto

Social  para  a  companhia,  (iv)  pela  eleic5o  dos  novos  membros  da  diretoria,  (v)  pela

aprova€ao  do  orcamento  da  companhia  para  o  exercicio  social  de  2019  e  (vi)  pela

instala¢ao de urn conselho fiscal  ap6s 30 dias da  realizac5o da AGE.

4.    Principais pontos Analisados nas Avaliac6es

Com  o  objetivo  de  obter  uma  opiniao  que  exprimisse  com  major  exatidao  o  valor  de

venda da Companhia a  Queluz  buscou  a  contrata¢5o de assessoramento especializado

no processo de avalia¢ao para a posterior venda da participa¢5o que o FIP Brasil

det€m da Remasa  Reflorestadora S.A.

Floresta
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Ap6s  pesciuisas realizadas com  outras empresas do setor,  investidores, gestores,  al6m

da  entrevista  com  alguns  potenciais  prestadores  de  servico,  foi  contratada  a  empresa

de  consultoria  especializada  no  segmento  florestal,  CONSUFOR

que elaborou  urn novo laudo de avaliac5o da investida.

A  CONSUFOR,  com  12  anos  de  atuacao,  possui  ampla  experiencia  em  operaf6es  de

fus6es  e  aquisic6es  relacionadas  ao  segmento  da  investida,  tendo  como  clientes  os

principals p/oyer5 do mercado florestal, alem de ser referencia na produ¢5o de material
relacionado ao mercado em quest5o.

Outro ponto que pesou na contratac5o da CONSUFOR, somada a enorme experiencia e

qualificacao no setor, foi o fato de ela  nao prestar nenhum tipo de servi¢o diretamente
a  Companhia,  de  forma  que  n5o  ha  qualquer  tipo  de  conflito  de  interesses  entre  a

avaliadora e a avaliada.

Portanto, ap6s uma compara¢ao minuciosa entre os laudos elaborados, pela  Delloite e

CONSUFOR, no que diz respeito aos assuntos abordados por ambos os trabalhos, foram

constatados, por parte do gestor, os seguintes aspectos:

a)   Metodologia de precificac5o abordada

Ambas  as  consultorias  utilizaram  a  metodologia  do  fluxo de  caixa  descontado  para  as

empresas operacionais (Remasa, Chopim e Timb6) e valor contabil  para a empresa nao

operacional  (lratim).

0  gestor  entende  que  para  urn  ativo  florestal,  como  a  Remasa,  essa  metodologia  de

precificacao e a  mais adequada.

b)   Analise das informaf6es recebidas pela administrac5o da Remasa

lmportante destacar que ambas as consultorias receberam as mesmas informac6es que

foram  utilizadas  como  premissas  na  elabora¢ao dos  laudos,  as quais foram  originadas

pela administra¢5o da Remasa, por6m em datas base diferentes.

E  not6rio  que,  ao  comparar  os  dois  trabalhos,  nao  houve  por  parte  da  Delloite  uma

::;:%
an5lise critica quanto aos ntlmeros recebidos pela  Remasa, os quais foram  presumi

coma informa¢5es de qualidade.

Ja  em  relacao a CONSUFOR,  por serem  especializados nesse mercado e terem doml'nio

total  dos dados  desse segmento,  principalmente  da  regiao sul  do  pals,  local  em  que a

consultoria e a  Remasa  estao localizados, esta  realizou  uma an5lise detalhada  de cadz=

premissa disponibilizada pela Companhia, com o intuito de sustentar e dar credibilidade

.\.,`.
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ao preco justo calculado pela prestadora de servi¢o, al€m de confrontar as informac6es

trazidas como base para a referida avalia¢ao.

0   gestor  entende   que   ao   utilizar   a   metodologia   do  fluxo   de   caixa   descontado   6

extremamente  importante  a  assertividade  nas  premissas  que  alimentam  a  proj.ecao,

uma vez que qualquer premissa errada impacta o resultado final.

Portanto,  ao  criticar  cada  premissa  do  modelo  e  demonstrar  que  esta  dentro  dos

padr6es  de  mercado,  a  avalia¢5o  da  CONSUFOR se  apresenta  como  mais  adequada  a
finalidade que se prop6e.

c)    Horizonte de Analise

A Delloite considerou urn horizonte de 20 anos e 3 meses (Set/2018 -Dez/2038) e, ap6s

esse periodo, calculou o valor residual do neg6cio (perpetuidade).

Ja  a  CONSUFOR  projetou  urn  horizonte  com  a  rotacao  existente  mais  tres  rotac5es

futuras, para o periodo de Marco de 2020 ate Dezembro de 2079.

0  gestor  entender  que  no  mercado  florestal  nao  existe  uma  regra  que  determine  o

horizonte  projetivo  de  urn  fluxo  de  producao,  no  entanto,  o  consenso  6  que  ele  seja

projetado ate o ponto em que estabilize e/ou apresente variac6es mlnimas.

No caso florestal esse horizonte seria de pelo menos 2 ciclos (atual +  1 ciclo).

Especialmente  na  especie  de  cultivo  da   Remasa,  uma  vez  que  o  ciclo  completo  de

producao  do  Pinus  6  da  ordem  de  18  a  20  anos,  o  horizonte  proj.etivo  ideal  deveria
contemplar urn perfodo superior a  20 anos (atual +  1 ciclo).

Tal  consideracao  6  relevante  para  que  se  possa  calcular de  forma  mais  r'gida  o  valor

residual, uma vez que este valor depende do horizonte de analise.

E importante levar em consideracao, tamb6m,  urn possivel  melhoramento gen6tico do

Pinus, fator que s6 sera  capturado  no vcr/uoti.on ao considerar urn periodo de  proje€ao

com  mais ciclos,

d)   Produtividade

A  Delloite  considerou  a  base  de volume  que foi  informada  pelo Grupo  Remasa  para  a

projecao,  na  qual  se  atinge  urn  volume  constante  no  ano  de  2032  em  diante.  Vale
ressaltar que no segmento florestal 6 muito diffcil se obter urn volume exatamente igual

ao longo dos anos.

;\*.
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A CONSUFOR analisou e fez ajustes no fluxo de  produ€5o fornecido pela  Remasa  para a

rotacao   atual    e    rotag6es   futuras,    gerando    urn    novo   fluxo   de    producao,    que

posteriormente passou a ser utilizado pelo Grupo.

Ou,  em  outras  palavras,  a  analise  critica  realizada  pela  Consufor  sobre  os  njlmeros  e

proje¢6es apresentadas pela administracao da Companhia resultou  na  reavaliac5o,  por

parte da  Remasa, de sua  proje€ao de  produtividade, a qual,  no final do dia, se ajustou
ao modelo pr6prio desenvolvido pela Consufor.

No ciclo atual existe urn pequeno manejo de Eucalyptus, que sera substituido por Pinus

nas rotac6es futuras.

A CONSUFOR concluiu que no inicio do fluxo de producao a  Remasa consegue dispor de

urn volume pr6ximo a 700 mil t/ano. No entanto, para manter uma producao sustentada

da floresta, nas rotac6es futuras, o volume m5ximo anual 6 da ordem de 610 nil t/ano,

com alguns anos chegando a minima de 500 nil t/ano.

Ao tomar como base a media da produgao anual em rela¢5o ao manejo e a area plantada

obteve-se uma estimativa da ordem de 37,4 m3/ha ano.

Comparativamente as produtividades m6dias da regiao em que a Remasa esta localizada

(cerca de 32 m3/ha ano), o gestor entende que a produtividade considerada no laudo de
avalia¢ao da  Delloite, ainda que possivel de ser obtida, esta acima da  media  regional.

e)   Volumedevendas

Ambas as consultorias utilizaram o fluxo de produ¢ao coma base para o volume vendas.

No  entanto,  devido  ao  que  ja  foi  descrito  no  item  anterior,  o  gestor  entende  que  o

volume  de  vendas  utilizado  pela  Delloite  nao  est5  de  acordo  com  a  real  capacidade

produtiva da Remasa.

E  importante  ressaltar  que  mesmo  mostrando  urn  hist6rico  de  vendas  '`estavel"  (em

torno   de   450   mil   m3),   a   Delloite   considerou   em   seu   laudo,   sem   apresentar   os

fundamentos  para tanto,  urn crescimento continuo do volume  projetado, ate atingir o

volume de 700 mil m3/ano em 2025 (Figura 3.1 do laudo de avaliac5o).

Outro  ponto a  ser considerado e que  a  perspectiva  de crescimento das vendas nesses

primeiros  anos  do  fluxo,  ainda  que  possivel,  e  de  certa  forma  agressiva,  dadas  as
condi¢6es  do  mercado  regional  (ainda  antes  do  COVID),  que  nao  possui  proj.etos  de

expansao   significativos   na   indtistria   de   madeira   s6lida   (somente   na   inddstria   de

celulose),   assim   como   nao   apresenta   crescimento   organico   consistente   do

madeireiro nos dltimos anos.

-.`
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Tal  crescimento seria  possivel  diante  de  algumas situa¢6es, tais como:  (i)  crescimento

econ6mico significativo do pais, impulsionando setores chaves da economia para o setor

florestal como a construgao civil,  (ii) Crescimento das exportac6es de  madeira, seja via

aumento da demanda internacional, seja via cambio favoravel e (iii) Aumento de market

share da empresa no mercado atual (via estrategias de marketing).

f)    Perpetuidade

Considerando que a empresa tern como objetivo dar continuidade em suas opera¢6es e

gerar resultados ap6s o periodo de proje¢ao, 6 preciso, na metodologia de fluxo de caixa
descontado, adicionar o valor da perpetuidade do neg6cio ao valor presente do fluxo de

caixa  liquido.

A Delloite considerou como base para o calculo da perpetuidade, o tlltimo fluxo de caixa

projetado.

A CONSUFOR  utilizou como  base  para o calculo da  perpetuidade, a  media dos fluxos de

caixa lfquido dos dltimos 20 (vinte) anos do perfodo de proje¢ao.

0  gestor entende  que  a  forma  mais  adequada  6  utilizar a  perpetuidade  sugerida  pela

CONSUFOR, uma vez que: (i) e muito difl'cil se ter uma colheita constante e igual ao longo

dos anos e  (ii)  a  media  dos  dltimos 20 (vinte) anos captura  urn ciclo completo do  Pinus,

que  engloba  todas  as  varia¢6es  anuais  da  colheita  e  eventuais  intercorrencias  que

possam vir a afetar o ciclo.

5.    Covid  19

A  pandemia  da  Covid-19,  desde  seu  surgimento  ate  a  rapida  dissemina¢5o,  provocou

uma s6rie de efeitos em todos os segmentos da economia global, com o setor florestal

n5o  foi  diferente,  ressalvadas,  obviamente,  as  particularidades  de  cada  segmento  do

setor.

Com essa abordagem, a Consufor,  no escopo de sua atuacao efetiva  no setor florestal,

empreendeu  uma  pesquisa  durante os  meses de  mar¢o  a  maio de  2020,  cujo  objetivo

era monitorar e entender os efeitos e impactos da crise na cadeia produtiva de madeira.

A atividade foi  realizada com  a participacao de 30 empresas do setor que em conjunto

somam  urn  consumo  anual  de  aproximadamente  5,9  milh5es  de  m2  de  madeira.  De

forma    resumida,   as   informa¢6es   coletadas   nos   possibilitam   inferir   as   seguintes

conclus6es:

EluEi
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-A redu¢5o media no volume de producao de madeira foi da ordem de 41%;

-  No  mercado  interno,  o  impacto  foi  mais  acentuado,  com  reduc5o  media  de  569/o  na

producao;

-Com  relac5o aos  precos de venda  de  produtos acabados, a  reduc5o media foi  menos

agressiva,  na  casa  dos  11%,  com  maior  estabilidade  de  precos  no  mercado  interno,

entretanto, a desvaloriza¢ao do real frente ao d6lar foi apontada como o principal vetor

pra essa modula¢ao nos impactos dos precos;

• 0 estoque, por seu turno, sofreu urn aumento em seu nl'vel na ordem de 58%, em razao

da queda  nas vendas e a dificuldade em escoar o volume produzido;

-Ja no que se refere ao suprimento de toras, a  unanimidade dos entrevistados afirmou

que  n5o  houve  impacto na  cadeia  de fornecimento que comprometesse a  entrega  de
materia-prima as industrias;

-Por fim, a maior parte dos entrevistados (91%) nao acredita em novas quedas dos niveis

de producao e/ou precos de toras, complementando que acreditam, ainda, que os niveis

de preco e produ¢ao voltarao a normalidade ainda esse ano;

Ultrapassadas as considerac6es sobre o mercado em geral, a  Remasa, especificamente,

adotou  algumas  medidas  que  foram   implementadas  de  acordo  com  o  est5gio  da

pandemia e as orienta€6es das autoridades locais.

Dessa forma, em urn primeiro momento da crise, quando medidas urgentes precisavam

ser  tomadas  para  preservar  a  satide  de  todos  e  ainda  n5o  haviam  diretrizes  dos  tres

nl'veis de governo quanto ao funcionamento das empresas ou clareza quanto a operacao

dos clientes e a sua demanda  pelo  produto da  Companhia, foi constitufdo urn `'Comite

de Crise'', com encontros diarios.

Com  a  evolu¢5o  da  pandemia  e  a  divulgac5o  de  diretrizes  por  parte  das  autoridades

governamentais, na medida em que a opera¢ao da empresa atingiu uma '`normalidade",
as reuni6es di5rias foram dispensadas, passando a ser instalado o comite de acordo com

a necessidade.

Com as medidas de sanidade e afastamento social tomadas, a questao central ficou em

ajustar a producao a demanda dos clientes, situacao tratada operacionalmente.
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Em  abril  foi  estimada  a  comercializa¢ao  de  70%  do  volume  or¢ado.  Alem  disso,  foi

reduzida a produc5o de urn m6dulo de colheita pr6prio e de dois terceiros, direcionando

o  manej.o  para  areas que tenham  urn sortimento  mais adequado aos sortimentos que

ainda tern demanda.

Afora as quest6es de tratamento  imediato dos efeitos da  pandemia  acima  relatados, a

avalia¢5o do valorjusto da Companhia n5o sofre qualquer varia¢5o em seu produto final

por decorrencia  da  pandemia,  tendo  em  vista  que  o  horizonte  encampado  no  estudo
abrange diversos elementos que mitigam o periodo que atravessamos.

6.   Tabela comparativa

ldentificac5o Deloitte Consufor

Metodologia Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa

Descontado Descontado

Data Base 30/06/2019 si|ce|2m!O

Horizonte de Proje€5o 20 anos 59 anos

Ciclos Capturados 1 Atual + 3

Valor justo 353.820.000,00 R$ 359.024.000,00

7.   Sugestaodevalor

Os  eventos  indicados  nesse  parecer  demonstram  que  os  aportes  da  Tree  Florestal  na

Companhia tiveram  inieio  em Out/2012 e o  tiltimo aporte ocorreu  em  04/09/2014,  de
modo  que  foram  integralizados  R$  135.536,500,00  (cento  e  trinta  e  cinco  milh6es,

quinhentos  e trinta  e  seis  mil  e  quinhentos  reais)  como  Capital  Social,  e  aportados  R$
146.106.500,00  (cento e  quarenta  e  seis  milh5es,  cento  e seis  mil  e quinhentos  reais)

em recursos.

Em   linha   com  todo  o  exposto  neste   parecer,  considerando,  tamb6m,  a   analise  de

sensibilidade  realizada  pela  Consufor  (p5gina  66  do  laudo  de  avaliacao),  levando  em

consideracao aspectos gerais e especificidades da  situacao,  entendemos que o valor a
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ser considerado como  preco minimo  pelas a¢6es  detidas  pela Tree  Florestal  6  o  de  R$

149.000.000'00.

Como destacado pelo consultor, "quando se trata da taxa de desconto, em decorrencia
do cen5rio atual mundial e nacional, o potencial comprador pode ter uma percepgao de

risco major que poder5 ser refletida em uma taxa de desconto maior", motivo pelo qual

entendemos que  considerar a  an5lise  de  sensibilidade  mais  conservadora  reflete  com

maior precisao a situa€ao da Companhia em relag5o a posicao da Tree.

Al€m disso, h5 de se destacar que a posi¢ao acionaria objeto de aliena¢ao e minoritaria,

sem  que  haja  qualquer acordo  de  acionistas  atualmente  em  vigor,  o  que  corrobora  a

percepcao da elevacao no cenario de risco para o potencial comprador, em decorrencia
da ausencia de controle sobre a Companhia.
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Disclaimer

Para fins de subsidiar a  manifesta¢ao dos  membros do Comite de  lnvestimentos e dos

cotistas  do  Brasil  Florestal  Fundo  de  lnvestimento  em  Participac6es,  apresentamos,  a

seguir,  os fatores que  resumem  os  aspectos abordados  na  an5lise dos elementos  que

comp6em  nossa  recomendacao  em  relac5o  a  proposta  para  aquisic5o  das  a¢5es  da

Remasa, o qual tern carater informativo e nao pretende esgotar e/ou elucidar todas as

quest6es pertinentes as avalia€6es de cada membro e/ou cotista.

De  forma   complementar,   sem   que  tenha   qualquer  interferencia   no   resultado   das

avaliac6es,  bern como  rela¢5o com  o objeto da discuss5o  proposta, apresentamos  urn

breve  resumo sobre o  hist6rico da  transacao que deu  origem  a  participac5o acion5ria

objeto da transac5o.

Destacamos,  todavia,  que  n5o  se  trata  de  urn  jufzo  de  valor  sobre  a  qualidade  da

transa€5o   levada   a   cabo,   representado   exclusivamente   a   retratac5o   daquilo   que

efetivamente foi  materializado no curso desses  processos  e  nossa  avaliacao acerca  de

todo o contexto que engloba a situacao vigente.

Ainda,   em   nosso  julgamento,   para   al6m   dos   eventos   que   resultaram   na   rescisao

unilateral   do   acordo   de   acionistas,   diversos   outros   fatores   exercem   significativa

influencia   no  potencial  de  aliena¢5o  dessas  a¢6es  em  condi¢6es  diversas  daquelas

esperadas, os quais serao abordados de forma  mais detalhada adiante.

Destacamos  que  o  conjunto  de  fatores  resultantes  dos  atos  de  gestao  anteriores  a

gest5o  Queluz  colocam  a  posic5o  acionaria  em  condi¢6es  bastante  adversas  daquelas
existentes  em  situa¢5es  normais  de  mercado,  pressionando  de  maneira  contundente

as    margens    de    negociacao    disponiveis    no    cenario    atual,    reduzindo    de    forma

consider5vel as opc6es para desinvestimento do ativo.

Ao  final,  a  conclusao  do  gestor  nao  caracteriza  qualquer  indicac5o  daquilo  que  se

pretende,  sendo,  exclusivamente,   uma   opiniao  com   base   no  que  consideramos  o
melhor interesse da Companhia, do Fundo e seus investidores.

Nesse  sentido,  recomendamos  cuidadosa  analise  dos  materiais  disponibilizados  aos

membros do comite e cotistas do Fundo.



RE
OUELUZ

QUELUZ GESTAO  DE  RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

1.    Hist6rico de Aquisi§ao de A¢5es

Em   18   de   Outubro   de   2012,   os   acionistas   controladores   da   Remasa,   conforme

deliberado na AGE (e seus eventos subsequentes), aprovaram a emiss5o de 35.657.697

ac6es  ordin5rias,  sem  valor  nominal,  totalizando  71.315.395  ag6es,  as  quais  foram

adquiridas pela Tree Florestal, no mesmo dia, da seguinte forma:

a)    R$   46.166.500,00   (quarenta   e   seis   milh6es,   cento   e   sessenta   e   seis   mil   e

quinhentos  reais)  foram  integralizados  no  dia  18/10/2012,  referente  ao  preGo
de emissao de 11.885.899 ac5es;

b)    0 montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta  milh5es de  reais), referente ao preco

de  emiss5o  das  demais  23.771.798  ag6es,  deveria  ser  integralizado  pela  Tree

Florestal  ate o dia  18 de  Outubro  de  2013,  acrescido da  correcao do CDl  ate a

data de sua efetiva integraliza¢5o.

Como ja apresentamos em oportunidades anteriores, em funcao dos compromissos de
integralizacao assumidos, em 31/12/2013 a Tree Florestal tinha  urn saldo a integralizar

de R$ 69.036.000,00 (sessenta e nove milh6es e trinta e seis mil reais).

Em  2014  a  Tree  Florestal  efetuou  a  integralizae5o  de  apenas  R$  9.494.000,00  (nove

milh6es,  quatrocentos  e  noventa  e  quatro  mil  reais),  de  modo  que  a  partir  de  31  de

outubro de 2016 foi considerado como Capital Remisso o capital nao integralizado pela

acionista  TREE   Florestal   Empreendimentos  e   Participac6es  S.A.,  sendo  autorizada  a

reducao  do  Capital  da  Remasa,  conforme  as  condic6es  e  acr6scimos  previstos  na  63.

Assembleia  Geral  Extraordinaria realizada em  31 de julho de 2014.

Em  09  de  novembro  de  2017,  foi  aprovado  pela  12!  Assembleia  Geral  Extraordinaria,

redu¢5o  de  capital  social  no  montante  nao  realizado  de  R$  16.848.000,00  (dezesseis

milh6es   e   oitocentos   e   quarenta   e   oito   mil   reais)   pela   acionista   TREE   Florestal

Empreendimentos  e   Participa¢6es  S.A,   nos  termos  definidos   pela   10  a  Assembleia

Geral extraordin5ria realizada em 14 de Junho de 2016 e consequente cancelamento o

equivalente a  10.506 a¢6es Ordin5rias  Nominativas Classe  a sem valor nominal.

2.    Extincao da Governan¢a

Quando   da   entrada   da  Tree   Florestal   no   quadro   de   acionistas   da   Companhia   foi

pactuado  urn  Acordo   de  Acionistas  da   Remasa   ('`Acordo''),  firmado  en'tre   os  seus
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controladores  (AGG  Part.  Ltda  e  MGG  Part.  Ltda)  e  a  Tree  Florestal,  datado  de  18  de

outubro de 2012 e que vigorou ate a data de 19 de fevereiro de 2019.

Referido      Acordo      foi      extinto      conforme      ATA      da      15e      Assembleia      Geral

Extraordin5riatendo  em  vista  que  as  ac6es  de  titularidade  da  Tree   Florestal  foram

penhoradas em favor de terceiros (conforme despacho proferido na Acao de  Execucao
n9  0023148-08.2018.8.19.0001,  que  tramita  perante  a  47a  Vara  Civel  da  Comarca  da

Capital  do  Rio  de  Janeiro),  sendo  certo  que  a  origem  da  divida  que  desencadeou  tal

reac5o foi o mutuo contratado entre a Tree Florestal e a  Bolt Energia, ambas empresas

controladas    pelo    antigo    gestor,    no    exercrcio    dessas    fun¢6es    nas    respectivas

controladoras.

Na  referida  AGE,  os  acionistas  representando  a  maioria  absoluta  do  capital  social  da

Remasa  deliberaram  pela  suspens5o  do  direito  de  voto  das  a¢6es  da  Tree  Florestal

enquanto perdurasse a penhora.

Na  sequencia,  os  acionistas  representando  a  totalidade  das  a¢6es  com  direito  a  voto

deliberaram  (i) extincao das classes diferenciadas de ac6es ordinarias,  (ii)  pela  extincao

do     conselho     de     administrac5o,     passando    a     companhia     a     ser    administrada

exclusivamente  por uma  diretoria  executiva,  (iii)  pela  aprovac5o de  urn  novo  Estatuto

Social  para  a  companhia,  (iv)  pela  eleicao  dos  novos  membros  da  diretoria,  (v)  pela

aprovacao  do  orcamento  da  companhia  para  o  exercfcio  social  de  2019  e  (vi)  pela

instala¢5o de urn conselho fiscal ap6s 30 dias da  realizacao da AGE.

3.    DO Mdtuo e suasconsequencias

E  de  conhecimento  de  todos  que,  al6m  do  caixa   disponivel  a  partir  das  captac6es

convencionais   do   Fundo,   o   antigo   gestor   realizou   uma   opera¢5o   de   mtltuo,   em

01/07/2014,  com  outra  empresa  por ele  controlada,  em  que  a Tree  Florestal  figurava

como  devedora da  quantia  inicial de  R$  18.540.550,94  (dezoito  milh6es,  quinhentos e

quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavo).

Esta   analise   nao  tern   inten¢5o   de  tratar  detalhadamente  dos  aspectos  gerais   do

contrato em  si, cabendo,  apenas, destacar que as condi¢6es contratadas  nao refletem

os padr6es normais de mercado e colocam a devedora  (Tree  Florestal) em situacao de

bastante   fragilidade   perante   a   credora,   principalmente   pela   contratacao   ter   sido
realizada com taxas de juros bastante elevadas, al6m de diversas outras caracterfsticas

tidas como excessivamente vantajosas para os credores.

No  mais,  6  certo  que  essa  contrata¢5o  se  deu  de  forma  aparentemente  irregular,

tendo  em  vista  que  realizada  por  Partes  Relacionadas  sem  as  devidas  autorizac6es

legalmente exigidas, fato que sera  devidamente tratado em  medidas de repara¢ao em

face dos antigos prestadores de servicos.
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Essa  contratas5o  causou  preju'zos  que  vao  al6m  da  quest5o financeira,  de  modo  que

seus   efeitos   colaterais  se   espraiaram   para   a   penhora   das   ac5es   que   resultou   na

extin¢ao  da  governanca  acima  relatada  e  em  fator  de  risco  para  qualquer  potencial

interessado na aquisicao dessas ac6es, dadas as incertezas decorrentes desse evento.

Nesse  sentido, tambem  fora  noticiado  que  a  Queluz  conseguiu  entabular acordo  com

os credores que cobravam a divida  mediante  processo de execucao perante o Tribunal

de Justica  do  Rio de Janeiro  (acima  citado),  sendo  certo que o  montante cobrado,  em

30/04/2021,  era  de  R$  127.529.017,83  (cento  e  vinte  e  sete  milh6es,  quinhentos  e
vinte  e nove  mil, dezessete  reais e oitenta  e tres centavos). Tal  acordo foi fechado em

R$42.029.068,06 (quarenta e dois milh6es, vinte e nove mil, sessenta e oito reais e seis

centavos),  que em  30/04/2021  representava  urn valor de  R$  49.166.081,24  (quarenta
e nove milh5es, cento e sessenta e seis mil, oitenta e urn reais e seis centavos).

Entretanto,    as    concess6es    que    foram    necessarias    para    entabular    este    acordo

impuseram  a Tree  Florestal  uma  limita¢ao  ainda  maior em  seu  horizonte  de tempo  e

margem  de  manobra,  ou,  em  outras  palavras,  para  que  o  valor  fosse  reduzido  de
forma  expressiva,  como  de  fato  foi  (aproximadamente  R$  78  milh6es),  o  prazo  para

pagamento foi  estipulado  de forma  bastante  limitada,  funcionando  como  urn foco  de

press2io para a  conclus5o do neg6cio.

Por  outro  lado,  a  ausencia  de  governanca  e  as  ddvidas  dos  controladores  sobre  a

admissao    de    urn    novo    s6cio,    em    grande    parte    como    reflexo    de    todos    os

descumprimentos,   faltas   e   problemas   causados   pelo   antigo   gestor,      impactaram

negativamente  no  processo  de  alienacao,  como  importante  forga  de  repulsa  para  o

acionista entrante.

Isso  porque  a  posi¢ao que est5  sendo  alienada  e  minorit5ria  e  qualquer transacao em

padr6es  usuais de  mercado contemplaria a  discussao e  assinatura  de  urn  novo acordo
de acionistas, o que, como se sabe, nao 6 uma opcao no momento.

Na  pratica, o que experimentamos foi  a  existencia  de urn ativo de  boa qualidade,  mas

com  problemas e  complicac5es suficientes para  afastar os  potenciais  interessados,  ou

seja,   em  que   pese  o  ativo  sej.a  de  qualidade  consideravel,  os  fatores  de  risco  sao

proporcionalmente  relevantes,  o  que  nos  leva  a  ressaltar que  estamos diante  de  uma
transac5o que foge completamente aos padr6es usuais de mercado.

Essa  condi¢ao excepcional  se  consolida  na  proposta  que foi  apresentada,  a  qual  sofre

desconto  pela  ausencia  de  governan¢a  e  6  penalizada  por  todos  os  eventos  de  m5

gest5o que influem na capacidade de transacionar de todas as partes envolvidas.

0  contraponto  reside justamente  na  diminui€ao dos  efeitos  colaterais que fatalmente
ocorreriam  a  partir do  rompimento do acordo  relacionado ao  mtituo, especialmente a

retomada   do  processo  de  execucao,  do  valor  da   dl'vida  original  e  dos  tramites  de

``\\1,.
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alienagao judicial dessas acdes, com bastante imprevisibilidade sobre sua efetividade e

condicdes.

Outro elemento de contraponto reside  no expressivo desconto que foi  negociado, se,

por  urn  lado,  as  condic6es  da  proposta  diferem  da  expectativa  inicial,  por  outro  o
consider5vel  desconto  garante  uma  condicao  bastante  favoravel  a  concretiza¢ao  do
neg6cio.

Sob   outra   perspectiva,   conv6m   esclarecer   que   a   alienacao   ora   proposta   atende

exatamente     ao     estabelecido     pela     CVM     em     seu     Oficio     Circular    Conjunto     ng

4/2020/CVM/SIN/SPRIV,   no   que   se    refere    ao   sentido   de    liquidacao   dos   fundos

estressados,  os  quais  devem  ser  conduzidos  sempre  com  o  prop6sito  de  viabilizar  o
"recebimento dos valores relativos a parcela da carteira com valor de mercado''.

Tamb6m  no referido documento, a Autarquia  disp6e que nessa  modalidade de fundos

estressados  ``h6  que  se  observar  as  normas  aplicdveis  e  a fundamento  do  piano  de
liquidaFdo proposto, considerando aue as liauidac6es de ativos i}odem demandar urn
temt.o  esDecl'fico  com  relacao  as  suas  caracteristicas  e  situacao  do  mercado.  A
Ieaislacao  nao  exige  a  entrega  imediata _dgs±s  ativos  aos  cotistas.  mas  sim  aue  se
iniciem  as  ac6es  com  vistas  a  comDleta  liauidacao  dos  ativos,  sempre  no  melhor
interesse dos cotistas, adotando medidas aue vao resolver a situacao do fundo e nao
oersistir na mesma circunst6ncia." (grifamos)

Como se ve, nao ha qualquer vedacao ou desencorajamento para que a transacao seja
aceita,   pelo  contrario,  levando  em  consideracao  todos  os  elementos  que  exercem

influencia  na  possibilidade  de  alienac5o  do  ativo,  a  forma  proposta  se  encaixa  com

exatid5o  nas  diretrizes  estabelecidas  pela  CVM,  estando  em  linha  com  os  melhores

interesses  dos  cotistas  e  com  a  maximizacao  da  potencialidade  do  ativo  dentro  das

circunstancias de momento.

4.    Das demais medidas em relag5o ao Fundo

E  fato  que  a  expectatl.va  inicial  era  de  ser  possivel  realizar  a  venda  do  ativo  para  urn

terceiro,  com  pagamento  a  vista  e  no  ato de  aquisicao.  Essa  premissa foi  adotada  em
momento anterior ao efetivo ingresso da Queluz na gestao e, tamb6m, manifestada na
tentativa de alienar o hem mediante processo de leilao.

Ocorre    que    os   fatores   de    risco    e   a    ausencia    de   govemanpe    se    mostraram

determinantes  ao  insucesso  dessa  empreitada,  nos trazendo  a tona  a  necessidade  de
revisitar  a  potencialidade  de  monetizacao  do  ativo  frente  aos  fatores  prejudiciais  a

imediata  alienacao da  participacao acion5ria.

Em  contrapartida,  pudemos  vislumbrar  que  a  manutengao  do  prazo  de  durag5o  do
Fundo   pelo   tempo   necess5rio   ao   pagamento   integral   do   valor   de   venda   pode
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representar,  em  outra  medida,  a  retomada  da  possibilidade  em  monetizar  o  outro

ativo do Fundo, qual seja, a Tree Servi¢os, que esta sendo reestruturada.

Em linhas gerais, de momento nao ha alternativa que se mostre vi5vel  para a aliena€ao

da  Tree  Servi¢os  sem  que  o  Fundo  consiga  se  aproveitar  de  qualquer  valorizacao  do

investimento realizado, pelo contrario, assumindo prejufzo integral do valor investido.

Por  outro  lado,  uma  vez  que  o  Fundo  tenha  seu  prazo  prorrogado  em  virtude  da

alienacao  de  seu  principal  ativo,  6  possivel  vislumbrar  urn  horizonte  de  conclusao  da

reestruturac5o   da    divida    da   Tree   Servicos,    a    manutenc5o   de    boas   condic6es

operacionais  e,  por consequencia,  a  valoriza¢ao  do  ativo  para  uma  potencial  venda  e

recuperac5o do investimento.

Adicionalmente,  nos termos dos relat6rios de conformidade ja discutidos e a partir das

conclus6es   que   serao   apresentadas   pelo   escrit6rio   contratado,   a   manuten¢ao   do

Fundo    servir5,    tamb6m,    para    a    adocao    e    acompanhamento   das    medidas    de

responsabilizac5o dos antigos prestadores de servico, as quais tern como objetivo final

a  reparacao  dos  danos  experimentados  pelos  cotistas,  o  que  pode  vir a  representar,

ainda,  maior recupera¢ao de dinheiro.

Todos   esses   eventos   sabidamente   necessarios   podem   e   ser5o   encaixados   nesta

possi'vel   prorroga¢5o  de  prazo,  ou,  em  outras  palavras,  a  prorroga¢ao  do  prazo  do
Fundo  a  partir  da  solucao  do  principal  ativo  abre  o  caminho  para  que  se  vislumbre,

ainda  que  como  possibilidade,  a  monetizacao  do  segundo  ativo  investido  e  a  efetiva

responsabilizacao    daqueles    que    lesaram    os    cotistas,    podendo    desembocar    na

recuperac5o de mais recursos para o Fundo.

5.    Principais premissas Abordadas na Recomendac5o

(i)           O valor da  proposta  esta  em  linha  com  o valor aprovado,  correspondendo,

portanto,  ao  mfnimo estabelecido para venda do ativo com  base em  laudos
de avaliacao especialmente produzido para esse fim;

(ii)          A concessao  de  prazo  para  pagamento  abre  oportunidade  de  monetizacao
do outro ativo do Fundo;

(iii)         O prazo servir5,tambem,  para  adocaoe acompanhamento das  medidasde
responsabiliza¢ao dos antigos prestadores de servi¢o do Fundo;

(iv)          Maximiza€ao   do   potencial   de   monetizac5o  do   principal   ativo  do   Fundo,
tendo  em  vista  as  condic6es  adversas  de  mercado,  tanto  aquelas  que  sao

resultado  dos  eventos  de  m5  gestao,  quanto  aquelas  que  s5o  ex6genas

como a pandemia do COVID-19, quest6es de cambio, crise politica e etc.

(v)          Aproveitamento    do    desconto    negociado    do    mdtuo    (R$    78    milh6es)

possibilitando  uma  devolusao  lfquida  dos  recursos  potencialmente  mai

para os cotistas.
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6.    Recomendacao

Conforme  an5lise  exposta  pela  Gestora  neste  documento,  levando  em  considera¢ao

aspectos  gerais  e  especificidades  da  situa€ao,  entendemos  que  a  proposta  atinge  aos

objetivos de maxima recupera¢ao dos ativos em situacao de iliquidez, dentro de todo o

contexto em que inserido.

Como  destacado  em  diversas  oportunidades,  todos  os  eventos  que  ocasionaram  a
situa€5o  de  stress  do  Fundo  exercem  efeito  de  press5o  relevante  nos  exercfcios  de

monetiza¢ao do ativo, especialmente no que se refere a  manter a atratividade perante

terceiros   na   aquisi¢ao   de   posicao   acion5ria   minoritaria   e   sem   qualquer   tipo   de

governanca.

Isto  6,  o  volume  de  investimento  requerido  n5o  se  reveste  da  seguran¢a  necessaria

para  atrair interessados com  a  robustez esperada,  bern  como a  falta  de  interesse  dos
controladores   em    estabelecer    negocia¢6es    para    reestabelecimento    de    padr6es
ml'nimos  de  governanca  contribui  para  o  afastamento  de  potenciais  interessados  de

relevancia, seja  por quest6es legais, seja por quest6es estrategicas.

H5  de  se  repetir,  portanto,  que a  posicao  acionaria  objeto  de  alienac5o  6  minoritaria,

sem que haja qualquer acordo de acionistas atualmente em vigor e/ou com cenario de

potencial  discussao  e  implementacao  de  padr5es  de  governanca,  o  que  corrobora  a

percepc5o   da    elevac5o    no   cen5rio    de    risco    para    o    potencial    comprador,    em
decorr€ncia da ausencia de controle sobre a Companhia.

Por  fim,  toda  a  diligencia  e  transparencia  experimentadas  ao  longo  do  processo  de

aliena€ao  se  amoldam  com  perfeic5o  ao  quanto  exigido  e  determinado  pelos  6rg5os

de controle, tanto em relasao ao gestor, quanto em relac5o aos cotistas, atendendo de
forma  assertiva  as diretrizes da  CVM  e SPREV,  o que traz conforto  e seguran¢a  para  a

tomada de decis5o.

Sendo  assim,  nossa   recomenda¢ao  6  pelo  aceite  da   proposta  apresentada,  com  a

consequente alienac5o das ac6es.

Em   caso   de   n5o   aceite,   vislumbramos   de   cenario   de   reversao   do   potencial   de

recupera¢5o  de  dinheiro  em   beneffcio  dos  cotistas,  tendo  em  vista  os  eventos  de
cobranca  que certamente ter5o sua  retomada  de forma  imediata a  nao concretizagao
da venda.

Esses   eventos  de  cobran¢a   resultarao  em:   (i)   retomada   do   processo  de   execuca

decorrente  do  mdtuo,  (ii)  alienaeao  das  ac6es ja  penhoradas  em  leilao  judicial,  cuj
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resultado  e  imprevisl'vel,  (iii)  diminuicao  da  posi§ao  acion5ria  atualmente  detida,  bern

como fim dos descontos concedidos no ambito do acordo.

Nesse sentido, tra¢amos cenarios hipot6ticos e comparativos para a situacao do aceite

e do nao aceite:

Situac5o Divida Diferenca Cotistas

Aceite R$ 50.000.000,00 R$ 110.000.000,00 R; 100.000.000,00

Recusa R$ 120.000.000.00 R; 40.000.000,00 R$ 30.000.000,00


