AN IMA

Comissão de Valores ,V'obiliiÍrios

4° Aditamento ao Convênio celebrado entre a ComisSào de
Villores Mobiliários - CVM e a Associação Brasileira das
Entídndes dos Mercados financeiro e de CapillJ.is - AN13IMA,
relativo (la procedimento simplificado para os registros de
aferias públicas de distribuição ele valores mobi!ilÍrios nos
mercados primário e secundilrio.

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. <H1Iarqllii1 reder:!1 cl'ind<l pela lei

11.°

de dezembro de 1976. com sede no Rio de .laneiro - RJ. na Rua Sete de Setembro,

6.385, de 7

fI.o

111 - 26°

ao 34° andares, l1este ato representadil pelo seu presidenle. Sr. IvlA RCELO SA NTOS
BARBOSA, doravanle designada CVivl. e a ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
ENT10A DES DOS MERCADOS FINA NCEIRO E DE CA PITA IS, com sede no Rio de
Janeiro - RJ, na Avenida ReplibJicil do Chile, n.O 230 - )3° andar e escritório em São P(lulo -

sr,

na AvenidÉl das Nações Unidas. n.o 8.501 -21" (lndar, inscrita no CNPJ/Mf sob o n.O

34.271.171/0001-77. neste ato represenlada pelo seu presidente. Sr. ROBERT VAN Dl.JK,
doravante designada ANBIMA. Élmbas a seguir designadas Convencntes, quando em conjunto.

CONSIDERANDO que a ANBIMA celebrou

COIl1 il

CVM. em 20 de agoSlo de 2008. Convênio

relativo ao procedimento simpliíicado para Os registros de aferias pllblicas de dislribuiç30 de
valores mobiliários nos merendas primário e secundaria. doravante designado Convênio;

CONSIDERANDO que a ANBltvlA é enlidade cl1qll<ldrada nos requisitos de admissibilidade
previstos na Insuuçào CVM n.o 471. de 8 de agosto de 2008 e mantem a estrutura e

li

capacidade técnica para reflli7..ar as análises prévias e elflborar os relatórios técnicos reialiv()s a
pedidos de regiSlfos de ofertas públicas de

CONSIDERANDO que. <:M

ti

djslribtliç~o:

presente data, o Convênio engloba anãlise prévia das arenas dos

seg.uinles valores 1ll0biliiÍrios: (i) debêntures; (ii) notas promissórias; (iii) ações de meSlnil classe
e espécie de outras já "omitidas il I1cgocíaçBO em bolsa de valores Oll mercado de balcno
organizado; (iv) bônus de subscrição de mesma classe

e espécie de outros já admj(·idos à

l1egociação em bolsa de valores ou mercado ele balcão organizado: (v) ceniricados de depósito
de ações ele meSmil classe e especie de olllrosj~ admitidos à llegociaç;JO em bolsa de valores o u /
mercado de baldio orgéll1izaclo; (vi) certificado de recebiveis imobilinrios. desde que bslTeôc\os

-I'

_~_I
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em créditos decorrentes ele contralos previstos no Anexo II do 2° Aditamento ao Convênio; (vii)
letras financeiras; c (viii) colas de fundos de investimento in1obiliilrio:

CONSIDERANDO que o 3° AditameJlto ao Convênio. conForme celebrado pelas Convenenles
em 16 de dezembro de 20\4. dispõe em sua cláusula I, que a ANBIMA l1nali ar~ os pedidos de
registro de oferta pública de distribuição e aUlorizaçào de constillliçào de fundos de
investi mento illiobi Ii é1rio CF )1");

CONSIDERANDO que

li

analise dos materiais publicitários de que Irl1la a Instrução CVM n°

400. de 29 de dezembro de 2003, atualmenle não possui procedimenlo próprio estabelecido no
Dmbilo do Convênio, mesmo havendo lal possibilidade, conforme ilem 3.1.3 do Convênio;

CONSIDERANDO que as Convcnenrcs têm interesse em: (A) ampliar o rol de valores
mobiliários analisados no âmbilo do Convênio; (8) prever a possibilidade de a ANBIMA
lInalisl\r a ulreraçào dos documentos de fundos de investimentos para viabi!iz(lj' a tlnálise prévi<l
ela!> aferras públicas cios mesmos; (C) atualizar a tabela prevista no Anexo II do 2~ AditilJl1ento
ao Convênio, com cOl\seqllenle inclusào de outros ripos de conlré1l0 para lastro de emissões de
cerl i ficados de recebíveis imobil iários; e (D) dennir o procedimento para análise de I1l<Heriais

publicilál'ios CJuando submetidos à análise prévia da ANBlrvlA, nos lermos do Convênio.

Resolvem celebrar o presente 4" Aditamento ao Convênio. doravante designado 4° AditalTIelHo,
que se regerá pelos seguintes !ermos e condições:

1.

As COllvencnles estabelecem que passarão a ser analisados. no âmbito do Convênio.
pedidos de registro de oferlas púl.>lic(Js de distribuição de:

a.

Cotas de Fundos de Investimento em P:1rticipações ("FIP"); e

b.

Cotas de PUJldos de Investi men to em Oi reitos Crcd irá rios ("FI De"),
com exceção daqueles regidos pc\a Instrução CVi\1 n° 44412006 c/ou

que gozem cio tl"atamcnto tributário previsto 11:"1 Lei 12.43112011.

1.1. Fica estabelecido C]uc os dOCIIlllenlos dos fundos de inveslimenros objeto de análise

110

àllloilo deste Convênio, mesmo que já consliluídos e em funcion<llllento, deverão se')
encaminhados para a A NB IMA c serão <lnal isados jUlll<llllente com os documentos da

BIMA

A
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oferw pública, com o objetivo de viabilizar a anãlise prévía a ser conduzida pela
ANBli'vIA.

2.

As Convcnentes estabelecem que poderão ser submetidos
nos termos do Convênio. os pedidos de registro

oe

a iln;:lIise previa d<J ANBIMA,

oferta pública de cerlil'icados de

recebíveis imobiliários, desde que requeridos direl(llllente por meio de registro definitivo e
lastreados em créditos decorrenles dos tipos de contrat·o previstos no Anexo V;

3.

As ConvenelJles estabelecem que os mélleriais publicirários
aferias pllblicas analisadílS previamente nos

ter'IllOS

~

serem uti)izudos no âmbito de

do Convênio. passarâo a seguir

procedimento diferenciado de análise pela CVM. lliwendo a possibilidade dn CVM, qu(]nclo
determinar

él

aprovaçi'ío do mél\erial publicitário, solicitar ao requerente o cUlllprilllenlo de

determinadas c>..igências:

4.

As COtlvcnentes estabelecem incluir neste 4° Aditamento o pl<lno de trabalho elaborado nos
termos do artigo 116 da Lei 8.666/1993. pl'evislo no Anexo VI. qlle passa a ser parte
integrante deste Convênio;

:5.

Em decorrência das considerações expostas neste 4" Aditamenlo, as Convenenles
estabelecem alterm e incluir as seguimes clnusuJas do Convênio. que passarão

é1

vigorar

com a seguinte redação:

a)

Alterar a ClâllslIla 1.1:

., I. I. O oh/e/o do presenle Convênio é reconhecer. pal"(f eleitos da Instrução

('/IA'! nU ·17 I, de 8 de

agoslO

de 2008, que (/ ANillMA possui

eS/I'IlflIl'(I

odequada

e capacidade técnica para realizar análises prévias e elaborar relal'~ri().I'
técnico.\' relativos

ti

pedidos de regisll'O de ojáto públicas de distribuição por

meio de procedimento simplificado. dos segui/1/es F(J/ores mo!>i1iários:
(i) debêl1/ 1Il'es:

(ii)

IIO/OS

promissórias:

(iii) açi'5es de mesma classe e espécie de Ollf/'Osjcí admilidas li negociaçZ'ro
em bolsa de valores ou mercado de balelio O,.g(miwd()~

..

'."'1"\
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(iv)

hÔI1I1,\'

de slIhsc)'iç:ão de

1/1(!.W1(1

ac!milidos à l1egociação em

de mesm(l c/asse e espécie de' oUfros ja

1>0150

de volnréS ou mercado de balcão

organizado;
(v) cel"/ijicodos dI! deposito de ações de mesma classe e espécie de OLtlros

já admitidos à negociação em bolsa de valores r)u mercado de balcão
o)'gallizado:
(vi) cl!1"tijicados de recebiveis imobiliários, desde IllIe laslreados pelos
crédilos fJ)'evislos no allexo /I;
(vii) lelras(TnaJlcei)'L/s:
(viii) colas de fundos de inveslimell/t) imobiliário:
(ix) C%S de ji/lldos de ill ve,slimeJlto em p(Jrlicip((ções; e

(.\) cot({S de jimdos de investimel1to em direitos

(:reditóri()~~

rf({lflleles regidos pela (lIstruçrio CVM 11" 444/2006
Irrtltl11U!II/O Iri!Jtltlírio

b)

com exceçrio

que gozem do

elOII

previsto lia Lei 12. 43l/211 11.

Alterar () CIAusulâ 2.1:

.. 2.1.

O relo/ório

lécnico

sera

e!{/borodo

depois

de

(/fI{ilisc

prévio

milluciosumenJe conduzida pela ANB/lvfA conforme JJwnllo/(i.\) de análise de
fJedidos de regislro de uler/as púhlicos de dislrihuição de "CI/ares mobíliârios
('"J\;/ol1J1ol ") desenvolvido conjJll1lOmenle en/re f/ NBIMA

e

as segui))/e.l'

Superintendências do CJlM (i) de Regisll"O de Volores Mobiliáriu.I' - SRE. (ii) de
Relações cum

Empresas -

SE?,

e (iií)

da

Relaçâo

CO/ll

lnveslidores

fnstitucionais - SlN. neste caso para a ol1áhse dOS/UI/dos de investimento. "

c)

f\herar a Cláusula 3.1 A:

"3.1. -I. Caberâ. ainda,

ti A NBfAi/A analisar os documen/os relativos aos fUI/tios

de iIlVe,\·timellto clIja oferla das I..'otos seja uhjetu de IImílise 1/0 Conl'êllio, os
qllais serào encamillhados ir C V/o.;J acomponhados dos rel(/torios /écnicos da

ANBltoJA. recomendondo Olll1êio as a/Jrovoções dos pedidos apresen/ac/os. .)

d)

Incluir as clAusulas 3.1.3.\ a 3.1.3.7:

CVM
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"3.1.3, i - A CVM (lnaliSC/ró
J.J.3 do C onvénio

é

O

81

A

re{alório encaminhado peia ANBlJ'viA nos termos do item

lI1oni/eSlar-se-ri por meio de oficio nos prazos e forma indicados

,,{wixo, podendo:

I - Aprovar ns matcrioi.\" puhlicitárins. sem ressalvos:

OI/

lI - Aprovar os materiais puh/icilâríos. com ressalva\', devendo indicar no
oJicio: (li) se a IItilizaçâo será (ll/toll1atica após o cumprimento das exigências
pelos requerentes ou ih) se

(J

Ii1ll/erial jJllhlicittÍrio devera ser suhllle/it!o ri

/INBiMA paro verificar () cumprímentn dos exigências eslahdecidas pelo ('11/14
previomente à utilizor;cio:

01/:

lIi - Não aprovar os /lU/teriois publicitários.

],1..3.2 - A aprovação da CIIM de 'Iue tm/m!1 os incisos I e 1i do cláusula acimo. niio
eslá conc/icionallLl à divll/gaçâo de pl'Ospeclv preliminar

011

de.iinitivo, ficando apen(Js o

IItilizoçâo dos materiais sujeita o tal evento.

J.I,J,3 - Na sitllaçiío lI1enÓrmadtl no ineiso ii da clólIsu{n ], 1.3.1.coso a .'1NBflviA
verifiqlle qlle nêio houve o cumprimento imegral

011

parcial da,l' eX((f.éncias j{mnll}adas

pela C VM. o ./óto deverd ser ilJfonl1ndo à C V/lli !Jnro ns dellídas pr()vidéncias conj'oJ'lne
entender necessário.

3.1.3," - Caso

Cf

CVt\1 não aprove os Jnt:tlel'iais publieitorios. conlorme item 111 Jo

c1áusu!n J.I. 3. I acima. os requerrmles poder/io apresentar versões c()l'rigidas dos
materiais e. após o verUlcoçã.o prévia da AtVIJIMA. () procedimento de anàlise dos
m(l{eriois publicitári()s será reiniciado. repetindo-se todos os procedimemos e prazns
estahelecit/os nas cláusulas 3.1.3.1 o 3.1. 3.3. 3.1.3.6. e ], I. J. 7.

3.1.3.5 - Os ma/eriais f)ublicilitrios pl'OtOl.:olodos na C VM. após análise prêl!ia da
ANIJIJ\1fA no ámhilo do COl/llénio. serão acompanhados: (a) da petição de cmólise

previa do ojér/n público no Procedimento Simplificado. opresentada pelos requerentes:
(h) da minl/tcl do prospecto prelimimlr. prospecto preliminar OI! do minUla do prospecto ~
definitivo. conforme o caso e de C/cordo com

(J

cl'lJl1ogl'lllJla do oferta; (c) c/o relatório
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lIicnico elahorado pela iJ NBIMA,' e (d) dos reJulórios de exigências enviados pela

A NEl/vlA CioS requerenles, bem como suos respectivas carlos de

)'e~p()sla.

S l. J. 6 - ri CV.M deverá se manifes/or, por meio de oficio. nos seguinles prazos.
COJlwdos do dia úlil poslerior ao prolocolo dos nU/leriais publicitários na C /livi:

I - 10 (dez) dias úteis, qucme/o se lralar de o./erlos plÍbJic(ls de dislribuiçào de Colos de
)lJnc/os de inl'(:stimenl(),' ('

11- 5 (cinco) dias úteis. quando se lrular das d'otmais o/er",s púhlicas,

3.1,],7 - Uma vez apml'odos os materiais puhlicilários pela C}lM, sl!ró de lola!
re~p{)nsahi!idadedos

reqlleremes

Cf U/I,IQ/iZClÇ'clO

de rejeridos nU/leria i,\'. a }illl de rel/elir

ollerações n()s demois documentos da oferta re{I!izar!as em /illlçào de evenlllClis

I/OVOS

é.\'Ígéncills pela C 1/1\1 011 pela A N fJ !/v[A ao longo do pl"ocedillleJ1lo simplificado.

e)

A Iterar a C l~lISlllél 6.2, incisos I, "I e 1V:

"6. 2. Serâo encmnilJ/wdos à CI/M re!mórios semeslrois sobre

otividades

tiS

previsto.\' neste CO}1vJnio que seiam desempenhadas pelo ANE!IvIA, que deverâ()
co11ler. no mínimo, as seguintes informações:

1- tabela reSllmo. dividido em onálisc dos documcnto", relllti VIJ,\'
de oferlo, e l/lllí!ise dos docullleJltos re!alivo,\' il COJ1slituiçào

fiO

011

registro

(/Ite}'({çüo

dos jilllt!o,ç de investimenlos, indicando: (i) a quantidade de análises
prévias iniciados e concluídas no período e (ii) a '!/lOJltidode de análises
pl'I?vias iniciadas e Ilào cone/uídos /lO período. indicando os molívo,,' do nâlJ
conc/ usàr):
II1- tahela I'r!SlIInn, divididLl em anà/ise de registro de v/erra, [llIlorizoção
de CoJ1s/ÍI uiçiio e/ou allemçtio. indicondo. por(undo, as I!xigências
jormuladas

c C'lIJJJpridas pejos emissores, o[errantes e instituições lideres

dos cOJ7srírcios de dislrihuiç.-iio, cn'?!'orIJJe () caso. dUl'Ul1le (/ análise.prévia;
IV - tabelo ri!.I'IIIIIO. dividida em análise de registro de o/erla, outorização
de COJlslitlliçào

I!/Oll

(/Ite/'(Jçlio, indicoJJdo. por administrador. () número

de!

ANB

Comissão de Valores ,Vlobiliário5

A

fundos clIlalisados e o nlÍmero de/llndo.l' q/le tiveram olg/llll ripo de

exigência

6.

dlll'(l/'I/e

o l'l'ocedimi'n/o de (Jnálise.

Estabelecem as Convenentes a utili7..ação. pelíls eC)uipes técnicas, dos Illodelos de Relatórios
Técnicos em anexo para o envio da documentação analisilda para a CViVl.

7.

As Convenentes estabelecem aindél CJue, excelO pellls alterações acima descri las. todas as

demais cláusulas, termos, condições e obrigações permanecem inalterados.
8.

Tendo em vista aS illll1neras alterações realil:ad(ls POI' meio dos aditamenlos deste
Convênio, as COllvenentes aprOVCJnl, a fim de facililar a Icilura do dOClIll1elHO, a
consolidflÇão dilS cláusulas deste Convênio. cujo extrato seréÍ publicado no Diario Oficial da

União.

E por estarem de pleno acordo quanto aos (ermos do pt'eselllc Aditamento, a CVlvl e a
ANB rMA. por seus Presidentes. firmam o presente i nstrumcnro, em duas vias de igual teor
e forma,

;1;1;I1Jt/t7u;f7t;
MARCELO SANl OS BARBOSA
Presidente da C toM
/'
"
/'

,,/

/~-7

~RTVANDIJ

'

Presidellte da ANB1MA
I'ag"''' de aSSlolllllf7l d" 'I' Aciit<.llllenlo atl COIII'i:ll'O rd'llivo ao procnhmelllCl si'llpli('c~do para O~ n~gblros de ofc-nas pl,[1liC1l>
de dislribuição ,k v.\lores lllohll1i\rii\S "0' mercados prill>:irl() c $c'c\lllCl,iJio. cdcbradQ ellllc' a Comissão de Yolorcs Mohi!l>irios
- CV~'I

c'

a ANtllMA • Associação I)r.li!clnl das Elllldndc$

ÚO~ ~'I('rcados FlI1allCClIO

e ú,- Carnais. em

de

,k 2018.
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ANló:XO I

RELATaRIa TÉCNICO ("Relatório")
PEDIDO DE REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUiÇÃO DE COTAS DE
FUNDO DE INVESTIMENTO

( ) PRIMEIRA APRESENTAÇÃO

( ) SEGUNDA APRESENTAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE NA ANBIMA:
SUPERINTENDENTE:
GERENTE:
TECNICOS:

DADOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO:
DENOMINAÇÃO:
ADMINISTRADOR:
ALTERAÇ6ES NO REGULAMENTO NOS ULTIMOS 12 MESES:
DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:

REGISTROS PLEITEADOS:
(

) CONSTITUICÃO

(

) OFERTA PÚBLICA

) OFERTA PÚBLICA COM

ALTERACÃO DO REGULAMENTO

AMBIENTE DE NEGOCIAÇÃO:

OFERTA:

( ) PRIMÁRIA

( ) SECUNDÁRIA

( ) MISTA

/

/
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BIMA

MERCADO DE NEGOCIACÃO:
() BOLSA
( ) BALCÃO ORGANIZADO
() BALCÃO NÃO-ORGANIZADO

CARACTER ISTICAS:

MONTANTE DA OPERAÇÃO:
REGIME J COLOCAÇÃO:
DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:
PREÇO UNITÂRIO DA COTA:
QUANTIDADE DE COTAS:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS (% DE CADA DESTINAÇÃO):
DISTRIBUiÇÃO PARCIAL (CARACTERíSTICAS):
EMISSÃO/SÉRIE:
CLASSE:
DATA, LOCAL E N° DO ARQUIVAMENTO DO REGULAMENTO:
DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:
Remuneração:
Data de Emissão:
Data de Vencimento:
Rendimento mínimo:

DATA. LOCAL E IDENTIFICAÇÃO DO ATO 00 ADMINISTRADOR OU ASSEMBLEIA
GERAL DE COTISTAS:
COORDENADOR L1DER:
COORDENADORES:
COORDE NADORES CONTRATADOS:

PEDIDOS DE DISPENSA DE REQUISITOS:
PEDIDOS DE DISPENSA DE REGISTRO:
/

1/
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JUSTIFICATIVA:
RECOMENDAÇÃO ANBIMA:
SE SEGUNDA APRESENTAÇÃO (ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE OFíCIO
CVM):
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS: ( ) SIM

() NÃO

DESCRiÇÃO DOS REBATIMENTOS DO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS:

HOUVE ALTERAÇÕES VOLUNTÀRIAS: ( ) SIM

() NÃO

DESCRiÇÃO DAS ALTERAÇÕES VOLUNTARIAS:

QUESTÕES NÃO PREVISTAS NOS MANUAIS: ( ) SIM

() NÃO

COMISSÕES*:
Tipo - % da totalidade da Oferta.
Tipo - % da totalidade da Oferta.
Tipo - % da totalidade da Oferta .

. Entende-se por "tolalidade da Oferta" a mullíplicação da quanlldade colocada e sell valor unitário.

DATA 00 PROTOCOLO NA ANBIMA:
NOME E TELEFONE DE CONTATO DOS ANALISTAS DA AN8IMA:
NOME E TELEFONE 00 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO 00 FUNDO:
NOME E TELEFONE 00 ASSESSOR JURioICO:
NOME E TELEFONE DO AUDITOR:
OUTROS PRESTADORES DE SERViÇO:

CONSIDERAÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1"

/
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Este relatório contemplara duas partes distintas, separadas por grupos, sendo que na
primeira serão apresentadas as considerações sobre os Documentos da Oferta

Pública (PARTE I), na segunda serão tratados os pontos do Regulamento do Fundo
(PARTE 11). Por fim, apresentaremos nossa conclusão sobre a análise. recomendando
as melhorias que o Administrador deverá implementar em cada documento analisado
para concessão do registro da Oferta.

PARTE I - SRE
PRINCIPAIS APONTAMENTOS REFERENTES ÀS EXIGÊNCIAS DA ANBIMA AOS

DOCUMENTOS DA OFERTA PÚBLICA

Exigências apresentadas em {dia] de {mês] de {ano]

Exigências referentes aos Documentos

EXIgências referentes ao Prospecto

PARTE 11 - SIN
PRINCIPAIS APONTAMENTOS REFERENTES ÀS EXIGÊNCIAS DA ANBIMA AO
REGULAMENTO

Exigências apresentadas em {dia] de [mês] de [ano]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

----------------------------/

·1

I

:

:
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BIM

CONCLUSÃO
(PREENCHER COM AS CONCLUSOES DA ANB/MA ACERCA DA ANALISE REALIZADA,
BEM COMO COM A RECOMENDAÇÃO DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA SOB ANÁLISE)

São Paulo,

de

de

(nome do suparintendente de

(nom., do responsável dI> ilrea do Supervisão de

Supervisão de Mercados ANB/MA)

Ofertas Públicas ANB/MA)

Superintendente de Supervisão

Supervisão de Mercados

de Mercados

de Ofertas Públicas

(
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ANEXO

(I

RELATÓRIO TÉCNICO ("Relatório")
PEDIDO DE REGISTRO DE CONSTITUiÇÃO OU ALTERAÇÃO DO FUNDO

( ) SEGUNDA APRESENTAÇÃO

( ) PRIMEIRA APRESENTAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE NA ANBIMA:
SUPERINTENDENTE:
GERENTE:
TECNICOS:

DADOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO:
DENOMINAÇÃO:
ADMINISTRADOR:
DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:

REGISTROS PLEITEADOS:
) CONSTITUICÃO

(

) OFERTA PÚBLICA (

) OFERTA PÚBLICA COM

ALTERACÃO 00 REGULAMENTO

SE SEGUNDA APRESENTAÇÃO (ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE OFíCIO
CVM):
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS: ( ) SIM

() NÃO

DESCRiÇÃO DOS REBATIMENTOS DO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS:

QUESTÕES NÃO PREVISTAS NOS MANUAIS: ( ) SIM

() NÃO

CVM

ANBIMA

DATA DO PROTOCOLO NA ANBIMA:
NOME E TELEFONE DE CONTATO DOS ANALISTAS DA ANBIMA:
NOME E TELEFONE DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES/
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO:
NOME E TELEFONE DO ASSESSOR JURiDICO:
NOME E TELEFONE DO AUDITOR:
OUTROS PRESTADORES DE SERViÇO:

CONSIDERAÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

Este relatório contemplará as considerações sobre o Regulamento do Fundo. Por
fim, apresentaremos nossa conclusão sobre a análise, recomendando as melhorias
que o Administrador deverá implementar no documento analisado para concessão do
registro de Constituição ou alteração do Fundo. de forma a viabilizar a oferta pública.

PRINCIPAIS APONTAMENTOS REFERENTES ÀS EXIGÊNCIAS DA ANBIMA NO
REGULAMENTO DO FUNDO

Exigências apresentadas em {dia] de {mês] de {ano]

Exigências referentes aos Documentos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

/
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CONCLUSÃO
(PREENCHER COM AS CONCLUSOES DA ANBIMA ACERCA DA ANALISE REALIZADA,
BEM COMO COM A RECOMENDAÇÃO DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DA OFERTA PUBLiCA SOB ANÁLISE)

São Paulo,

de

de

(nome do superintendente dQ

(nome do responsável da área de SupeJV/são de

Supervisào de Mercados ANB/MA)

Ofenas Públicas ANB/MA)

Superintendente de Supervisão

Supervisão de Mercados

de Mercados

de Ofertas Públicas

/
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ANEXO

][I

RELATÓRIO TÊCNICO - MATERIAL PUBLICITÁRIO

( ) PRIMEIRA APRESENTAÇÃO

() SEGUNDA APRESENTAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE NA ANBIMA:
SUPERINTENDENTE:
GERENTE:
TÉCNICOS:

EMISSOR:
OFERTA: ( ) PRIMÁRIA

( ) SECUNDÁRIA

() MISTA

VALOR MOBILIÁRIO:

COORDENADOR LiDER:

DATA DO PROTOCOLO DA OFERTA NA ANBIMA:
DATA 00 PROTOCOLO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO NA ANBIMA:

PRINCIPAIS APONTAMENTOS REFERENTES ÀS EXIGÊNCIAS DA ANBIMA

Exigências apresentadas em {dia] de {mês] de {ano]

J
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CONCLUSÃO
(PREENCHER COM AS CONCLUSÕES DA ANBIMA ACERCA DA ANÁLiSE
REALIZADA,

BEM COMO COM A RECOMENDAÇÃO DE APROVAÇÃO OU

IMPEDIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO)

São Paulo,

de de .

(nome do superintendente de

(nome do responsâvel da área de Supervisão de

Supervisão de Mercados ANB/MA)

Oferlas Públicas AN8IMA)

Superintendente de Supervisão

Supervisão de Mercados

de Mercados

de Ofertas Públicas

I
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ANExorv
RELATÓRIO TÉCNICO ("Relatório")

( ) PRIMEIRA APRESENTAÇÃO

( ) SEGUNDA APRESENTAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELA ANÁUSE NA ANBIMA:
SUPERI NTE NDENTE:
GERENTE:
TÉCNICOS:

EMISSORA:
INFORMAÇÕES RELEVANTES DA EMISSORA:
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES:
ALTERAÇÕES DE ESTATUTO NOS ULTIMOS 12 MESES:
DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:

AMBIENTE DE NEGOCIAÇÃO:

OFERTA:

( ) PRIMÁRIA

MERCADO DE NEGOÇIAÇÃO:
( ) BOLSA - NíVEL 1
( ) BOLSA - NfvEL 2
( ) BOLSA - NOVO MERCADO
( ) BOLSA - SEM SEGMENTO
( ) BOVESPA MAIS
( ) BALCÃO ORGANIZADO

I

( ) SECUNDÁRIA

() MISTA

CVM
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ANB MA

( ) BALCÃO NÃO-ORGANIZADO

VALOR MOBILIÁRIO: ( ) AÇÕES ( ) DEBENTURES ( ) SÕNUS DE SUBSCRIÇÃO
( ) BDR ( ) CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES ( ) CRI
( ) NOTAS PROMISSÓRIAS ( ) PDC ( ) LETRA FINANCEIRA
( ) PDC/LETRA FINANCEIRA

CARACTER(STICAS:
PREÇO UNITÁRIO:
QUANTIDADE:
MONTANTE DA OPERAÇÃO:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS (% DE CADA DESTINAÇÃO):
REGIME / COLOCAÇÃO:
DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:

SE DEBÊNTURES/LETRAS FINANCEIRAS/ CRI:
(i) EMISSÃO/SÉRIE:
(ii) DATA, LOCAL E N° DO ARQUIVAMENTO DA ESCRITURA:

DEMAIS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:_
Remuneração:
Data de Emissão:
Data de Vencimento:

SECRI:
(i) DESCRiÇÃO DO LASTRO E SEU ENQUADRAMENTO NO CONVÊNIO
ANBIMA-CVM:
(ii) GARANTIAS:

(iii) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

DATA, LOCAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ATOS SOCIETÁRIOS:
COORDENADOR LiDER:
COORDENADORES:
COORDENADORES CONTRATADOS/

/,
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PEDIDOS DE DISPENSA DE REQUISITOS:
PEDIDOS DE DISPENSA DE REGISTRO:
JUSTI FI CATIVA:
RECOMENDAÇÃO ANBIMA:

SE SEGUNDA APRESENTAÇÃO (ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE OFicIO
CVM):
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS: ( ) SIM

() NÃO

DESCRiÇÃO DOS REBATIMENTOS DO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS:

HOUVE ALTERAÇÕES VOLUNTÁRIAS: ( ) SIM

() NÃO

DESCRiÇÃO DAS ALTERAÇÕES VOLUNTÁR IAS:

QUESTÕES NÃO PREVISTAS NOS MANUAIS: ( ) SIM

() NÃO

COMISSÕES*:
Tipo - % da totalidade da Oferta.
Tipo - % da totalidade da Oferta.
Tipo - % da totalidade da Oferta .

• Entende-se por "Iotalidade da Oferta" a multiplicação da quantidade de debêntures colocadas e seu valor Unllàrlo.

DATA DO PROTOCOLO NA ANBIMA:
NOME E TELEFONE DE CONTATO DOS ANALISTAS DA ANBIMA:
NOME E TELEFONE 00 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:
NOME E TELEFONE DO ASSESSOR JURíDICO:
NOME E TELEFONE DO AUDITOR:

J
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CONSIDERAÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

Este relatório contemplará cinco partes distintas, separadas por grupos, sendo que na
primeira serão apresentadas as considerações sobre os Documentos da Oferta
Pública (PARTE I), na segunda serão tratados os pontos do Formulário de
Referência (PARTE li), na terceira as exigências referentes ao Estatuto Social, ao
Sistema IPE e ao Formulário Cadastral (PARTE 111), na quarta as considerações
sobre

as

Demonstrações

Financeiras

Padronizadas

An uais

("DFPsH)

e

Informações Trimestrais (flITRs") (PARTE IV) e na quinta as considerações sobre
os

Informes

Trimestrais

de

Securitizadora

("ITS")

(PARTE

V).

Por

fim,

apresentaremos nossa conclusão sobre a analise, recomendando as melhorias que a
Companhia devera implementar em cada documento analisado para concessão do
registro da Oferta.

PARTE 1- SRE
PRINCIPAIS APONTAMENTOS REFERENTES ÀS EXIGÊNCIAS DA ANBIMA AOS
DOCUMENTOS DA OFERTA PÚBLICA

Exigências apresentadas em {dia] de {mês] de {ano]

Exigências referentes aos Documentos

Exigências referentes ao Prospecto

PARTE II - SEP
PRINCIPAIS APONTAMENTOS REFERENTES ÀS EXIGÊNCIAS DA ANBIMA AO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Exigências apresentadas em [dia] de {mês] de [ano]

,/'
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PARTE 111 - SEP
PRINCIPAIS APONTAMENTOS REFERENTES ÀS EXIGÊNCIAS DA ANBIMA AO
ESTATUTO SOCIAL, AO SISTEMA IPE E AO FORMULÁRIO CADASTRAL

Exigfmcias apresentadas em {dia] de [més] de [ano]

Exigências referentes ao Sistema IPE

Exigéncias Formulário Cadastral

PARTE IV - SEP
EXIGÊNCIAS REFERENTES ÀS DFPS DE 31 DE DEZEMBRO DE 20XX E ITRS DE

31 DE MARÇO DE 20XX, 30 DE JUNHO DE 20XX E 3D DE SETEMBRO DE 20XX

Exigências apresentadas em {dia] de [mês] de [ano]

PARTE V - SEP
EXIGÊNCIAS REFERENTES AO ITS DE XX DE xxx.xxxx DE 20x.x

Exigências apresentadas em (dia] de [mês) de [ano]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONCLUSÃO
(PREENCHER COM AS CONCLUSÕES DA ANBIMA ACERCA DA ANALISE REALIZADA,
BEM COMO COM A RECOMENDAÇAo DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO

J

REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA SOB ANALISE)

São Paulo,

de

de

/

I!
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N IMA

(nome do superintendente de

(nome do responsável da área de Supervisão de

Supervisão de Mercados ANBIMA)

Ofertas Públicas ANBIMA)

Superintendente de Supervisão

Supervisão de Mercados

de Mercados

de Ofertas Públicas
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ANEXO V

Rol de l~stl·os :lprov~dos p:1I':1 ::l nn~ílise de Cel'tific:ldos de Recebiveis Tmobiliál"ios no
âmbito do Convênio

ANEXO V - Certif1cados de Reccbíveis Imobiljúios

Lastro

Abn.lngência

Contratos de loc<lçào reg.idos pela Lei

São os contratos de locação regidos pela lei de

8.245/91 ("Lei das Locações")

Locações.

Contrato de locação atípico

Contrato de locaçlío q lIe não seja regido integra lmenle
pela Lei das Locações.

Contrato de arrendamento rural Oll

Contrato de arrendamento que gere a obrigação de

urbano

pagamento relo arrendatário em rllnçào do uso do
Imóvel ele tituléuidade de [ercei ros.

Contrf110 de compra e venda de imóvel

O bem do contraiO são imóveis residenciais. rurais,
comerciais e/ou loteamentos.

Contrato de promessa de compra e

O bem do contrato são imóveis residenciais, rurais,

venda de imóvel

comerciais e/ou 10tCéllllcntos.

Contratos

de

financiamento

emprésli 1\10

e/ali

Cuja destinação cios recursos seja para:
(a) construção, com pra, venda, reforma ou

expans~o

de imóvel; ou
(b)

subscrição de

ações/quotas

de sociedade de

propósito especillco ("5 PE") desde que a SPE tenha
como

objeto

social

a

explofélção

de

um

empreendimento imobiliário:

CCB Imobiliária ou Debênture

Cuja destinação cios recursos seja para:

(a) conslrução. compra, venda, reforma ou expansão
de imóvel; ou
(b) subscrição de ações/quotas de SPE, desde que <1

SPE tenha como objeto social a exploração

de

um

elllpreend imento j 1l10bi Iiilrio;

/
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Direito real de superfície

Transferêllcia por tempo delel'lninado de direito real
de superficie

para cOllstruç50,

normalmente

por

encomencla, de imóvel residencial e/oll comercial.

_._~

I
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ANEXO VI

Plano de Trabalho refel'ente no Convênio celebrado entre a Comissão ele Valores
Mobiliários - CVM e a Associaçflo Brasileira das Entidades dos

Mc]"(~ados Financeiro

e

de Capitais - ANBIMA, relativo ao [Jrocedimellto simplificado parl"l os registros ele
ofertas públic;)s ("Collvênio ANBIMA")

PLANO

DE TRABALHO

A) OBJETO

o objeto

do Convênio A NBIMA, ao qual ora se propõe o 4° aditamento, é. reconhecendo

que esta Entidade AUlorreguladol'ô dispõe de estrutura adequada e capacidade técnica para o

cumprimento das obrigações previstas na Instruçào CVM nO 471/08. estabelecer os valores
mobiliários, em relação aos quais. a citada entidade pode conduzir an?'li~es previas, bem
como os critérios de condução de tais análises, para fins de submissão de pedido de registro
de oferta pública jUllto ~ CVM sob o I'ito simplificado de ancílise. Adem<lís. estabelece o
convênio o contelldo mínimo do relatório técnico li 5el' encaminhado à CVtvl. as obrigações
da Entidade AUlorreguladora. a possibilidade de Fiscalização, pela CVM, d<l atuação da
Enl idade A 1Ilorreguladora e de seus prepostos no

CUI1l prilllento

do diSpOSIO no convênio e

nesta Instruçào e ainda ôs conse'luênci<ls do descum prilllento do convênio pela Entidade
Autorreguladora.

O Convênio ANBllvlA foi firmado em 20.08.2008. com prazo de vigencia indelel'millado e
tcndo sido aditado erl) 25.01.2010, 08.05.2012 e em 16.12.2014. O presente adiléllllenlo
propõe que sejam incluídos no rol elos valores mobilíários que podem ser apreciados pela
ANBIMA, com vistas ao requerimento de registro de oferta junto à CVM sob procedimento
simplifícado.

(lS

Cotas de Fundos de Inveslilllenlo em ParlicilJações ("FIP") e as COI<lS de

FUI\dos de Investimento em Direitos Credilórios C'FIDC"), com exceção dos F'lOCs NãoPadronizados e/ou que sejam enquadrados como slljeilos ao benefício tributário pre visto na
Lei 12.431/11.
Ademais, inclui outros tipos de lastro para emissões de certificados de recebiveis
imobiliários passíveis de análise prévia pela ANBIMA bem como define o procedimenlo
para ,1IllÍlise de materiais publicitários, quando submetidos à análise prévia nos lermos da;
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A

BIMA

irem 3,1.3 do convênio, Finalmente o aditClmento propõe () possibilidade de a ANBIMA
analisar a Cllteração dos documentos de fundos de investimenlos para viabilizar a illl<ílise
prévia das oferlas p(]bl icas <los mesmos,

B) METAS E ETAPAS DE EXECUÇÃO

O procedimen"o simpli ficado de registro de ofclt<ls p(lblicClS de distribuiçào

e regulado

pela

Instrução CVM na 471/08, A éldoção do procedimento simplificado ê lima faculdade
conferida às instilllições conveniadas fi ANBIMA, em delenninadns hipóteses, de modo a
possibilitar o andamento mais célere do processo de pedido de regislro na esfera da CVJ'v1.
sendo certo que os ofertantes/intermediáríos poderão sempre optar pelo uso do procedimento
ordinário diretament'ejunlo fi CVM,

Deste modo, a opção pelo procedimento simplificado: objeto do cOl1vénio, envolve um
conjunto de fatores que nào sào sujeiras fi ingerêl1ciél diretél das partes envolvicléls, CVM e
Anbima, Cabe ainda pontuar que nem mesmo a quantidade de análises él serem realizadas no
âmbito do convênio é passível de uma segura estimação prévia, guardando relaçiio direta
com as condições do mercado de capitais no período em observação.

Em se fazendo necessário ao acompanhamento das ari vidades desempenhôdas no clll1 bi to do
convênio ANBIMA, uma métrica que apresenta maior nível de coerência em relação às
características inerentes. acima descritas. consiste no percentual de sol iciração de registros de
ofertas de dislribuiçiio encaminhados à CVM por meio do convênio em relação ao total de
registros de distribuiçiio apreciados pela CVM, rererelHe aos valores 1l10bjli~rios que
constam no escopo do convênio, Deste Illodo e à luz dos dois (lItimos períodos anuais. a
referência parn avaliação futura da efetividade do convênio ANBIMA lerei como base o
patamar de 20% na relação entre ofertas encaminhadas por meio do convênio ANBIMA
frente ao tota) de ofertas de distribuição analisadas pela CVM dos vélJores mobiliilrios
contempléldos no convênio,

A verificação de tal patamar se darâ por ocasião do envIO do relatório repor('ando élS
atividéldes conduzidas a cada tri mestre. previsto nos rermos do item 6 do convênio
A N B IMA, Caso o mesmo l1iio sejll 11\ ingido por 4 11'i mestres consecUl ivos ensejmá
reavaliação dos termos do convênio, inclusive do presente plano de trabalho, O período de 4

}

'}
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trimestres se mostra adequado com vistas a suprimir efeilo sazonal ao qual esta sujeita a
dinâmica de solicitaçiio de registros de afenas públicas.

C) FORMA DE EXECUçAo

A análise prévi<l pela ANBIMA ê uma faculdade conferida aos ofert<lnlcs e intermediários,
de modo que a oferla pública de distribuição de cerras valores mobiliarias pode ser apreciada
inicialmente pelo eirado autorregulador, o qual, Finda a análise, deverá encaminhar à CViVI
manifeslação a respeito do deferimenlo ela oferto em análise, consubslancíada em relatório
lécnico. elaborado nos termos estabelecidos pelo convênio.

A ofertll submetídCl à apreciação rrévia no âmbito do convéllio será analisada pela CVM em
prazos reduzidos em relação àqueles est(lbelecidos pela Instruçâo CVM nO 400/03. agilizando

a tramitaçào do pedido ele registro no âmbito da A u/arquta.

Ademais. no caso de pedidos de registro de oferlas encaminhados por meio do convênio. o
inlerloclIIor dél CVM pélssa a ser a ANBIMA, cabendo a este él diligência jUlHO aos
interl1leeliários/oferranles no sentido de interação. em caso ele evenlUais exigências, ao longo
cio processo de análise do registro.

Não hã ação que demande atuaçào em rede, não obstante estào previslas reuniões l"écnicôs
periódicas com o objetivo de trocar experiências entre as equipes de análise de registro de
oferla da A NBIMA e da CVM.

D) RECURSOS FINANCEIROS

O acordo não prevê transferência de recursos orçamenlários de CJualCJuer n()\ureza entre a
CVM e a Anbima, inexislindo cronograma de desembolso. As atividéldes a serem realiZ<ldôs
seguirão, em cada entidade, os procedimentos específicos, bem como a Iegislaçfio aplicável.
Por serem de natureza técnica nào está relacionado fi obra ou serviço de engenharia,
tampouco cronograma físico financeiro.
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