
MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
ILZEVEDO
ilAREUES
SOCIEDADE DT ADVOGADOS

lasé Roberta NIanesco, Ed,uardo Augusto de Oliaeira Ramires, l,Iarcos Augusto Perez, Floriano de Azeuedo Nlarques Neto,
Ane Elis,t Perez, Tttiana Matiello Cyntb*lisat, Fábìo Barbalho Leite, Luís'Justín'urno Haielz Fernanães, \illadimir Antonio
Ribeit o, Adriam Roldrtn Pinto de Lima, Adalberto Pímentel Diniz de Souzd, Rdul Felipe Borellí, Lucas Cheretn ãe Camdrgo
Rodrigaes, Caio d,e Souza Loureiro, Lícínio dos S¿rnfos Silua Filho, Fernøndo Hen'en Aguillar, fuIìlene Louise Renée Coscíone,

Carlos Eàtutrdo Bergamini Cunha, Bruno Moreirt¿ Ko-aalshi, Nlarina Fontão ZLzgo, Eduardo Stênío Silua Sousa, May's

Moreno, Carlos Alberto Lawino, Fernanda Esbizaro Rodrigtrcs Rudnih, Carolinø Snirnou"ts Quattt'occhi, Diego Gonçølues
Femandes, Elísa Nlartínez Gannella, Hendrích Phrhei¡'o da Silaa, Brunt Sílaeir'* Súrttlî, Nlarhnd Mqalhães Aaelar,
Fabricio Abdo Nahad, Narø Carolìn* Nlerlotto, Kelly Ribeh'o Félix de Souza, Ana Ltûza Fern¡ndrcs Ctlil, Alemnåre
Rodrigrres de Soasa, Pedro Hewíque Bielh M*ssoh, R"quel Lantboglío Gttintrães, Deise d¡ Silaa Olíaeíra, Pan'ícia
Trompeter Secher,Felipe Herdem Lína,Juliau Moit"s:\ogueir-a de illenezes, Be¿¡'iz A.ntonelli Cat'doso, Rofael Pereira
Femtntles, RafaelLr Bahin Spach, Rodrigo Amaral P¿uIa de Nlé0, Luiz Claudio Piments Filho, M,via Cabriekz Freitru
Cruz, Ðouglas ãa Silua Oliueira, N¡¿i¿ne Priscilt Alexotdrino lvlatqrcs, Carlos Henrique ßenígno Pcaetto, Roberta Helena
Rmires Chimínazzo, Alessandrrt Jeronimo UngrìLt, João Falcão Dits, Gitliana Ribeiro Alfreà0, Leonarão Thornaz
Pignatcni, Marcelo Augttsto Spinel de Souza Cargano

PARECER

Alienação de ímóoeis estaduais por meio de Fundo de Inaestimento
Imobiliário - FIl. Contratøção, pelo Estado de São Paulo, de seraiços de

estruturação, constituição e gestão do FIl. Possibilidade jurídicø do

modelo.

Necessidade de obseraânciø das regras de disposição de bens públicos
pøra o aporte de imóueis pelo Estndo. Uma aez integralizados, os

imóaeis passam ø føzer parte do patrimônio (priuado) do fundo. Regime

priaado do fundo e de seu pøtrimônio: não øplicação das regras de

direito público.

Participøçã.o da Compønhia Pøulista de Parcerias - CPP, como

representante do ESP: formalização dø reløção por meio de conuênio.

Possibilidøde do uso do pregão para a contratação dos seraiços de

estruturação e gestão do FII.
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A CONSULTA

A Companhia Paulista de Parcerias ("CPP") dirige-me consulta a respeito
da viabilidade iurídica do uso de Fundo de Investimento Imobiliário (,,FII,,) pelo
Estado de São Paulo ("ESP"), para explorar e vender parte de seu patrimônio
imobiliário, conforme modelo adotado por meio do Edital de pregão na 0212011T

("Edital"), referente à contratação de serviços técnicos especializados de
estruturação, constituição, administração, custódia e operação de fundo de
investimento imobiliário do Estado de São Paulo. A alienação dos imóveis que serão
transferidos para o FII foi autorizada pela Lei Estadual na 16.338, d.e 1411212016.

Pela estruturação jurídica proposta, o ESp, por meio da Cpp, pretende
contratar consórcio que será responsável pela estruturação, constituição e posterior
administração de um fundo de investimento imobiliário. Esse fundo, por sua vez, terir
por objetivo alienar os imóveis de origem do ESP que forem nele integralizados. O
procedimento de pregão, portanto, tem por objetivo selecionar o consórcio que será
responsável por prestar todos os serviços necessários para instituir e gerir o FII,
conforme a regulamentação aplicável e de acordo com as diretrizes de operação do
fundo previstas no Edital.

A participação no procedimento de pregão deverá ser, necessariamente, de
consórcio formado por um administrador do fundo (que terá a propriedade fiduciária
dos imóveis integralizados no fundo, e será responsável pela sua gestão e
administração) e por um operador imobiliário (consultor com expertise em negócios
imobiliários), conforme item 2.1do Editall.

O consórcio escolhido será responsável por realizar os estudos necessários
para a permitir a elaboração da documentação para registro do fundo na Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da regulamentação aplicável aos fundos de

t Edital: "2.1. Poderão pørticþar do PREGÃ) pessoas jurídicøs em operação no Brøsil reunidas em
CONSÓRCIO, que preencherem øs condições de credenciamento e quølificnção constantes deste EDITAL.,,.
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investimento imobiliário (Fase 1), estrufurar o fundo para o seu efetivo funcionamento
(Fase 2) e, a partir do patrimônio integralizado, colocar em funcionamento, e gerir e
administrar o fundo (Fase 3).

Uma vez constituído o FII, o ESP transferirá a propriedade dos imóveis
arrolados no Edital, em troca de cotas representativas do patrimônio integnlizado
no fundo.

O ESP será, em princípio, o cotista principal do fundo, mas o Edital admite
que outras entidades da administração pública ingressem como cotistas, por meio da
integralização de ativos imobiliários de sua titularidade (conforme item2.4,do Termo
de Referência2). O Editat também admite excepcionalmente, a participação por meio
do aporte em dinheiro ("cotas super sêniores"), apenas na medida do necessário para
custear as despesas iniciais do fundo (item 8.4, Termo de Referência3). Nesse sentido,
aliás, a CPP informa que pretende participar do fundo como cotista "super sênior,,,
aportando, para isso, recursos em dinheiro.

O FII terá por objetivo principal alienar o patrimônio imobiliário
transferido pelo ESP, conforme mecanismos e estratégias que julgar mais eficientes
para potencializar os retornos dos cotistas do fundo - e, portanto, gerar rendimentos
para o ESP.4 A receita líquida apurada pelo FII será utiliz ad.a para amortizar as cotas,
gerando, então, rendimentos ao ESp.

2 Termo de Referência: "2.4. O FIINDO poderó øceitør o ingresso como QL)OTISTAS, de órgãos ou entidades
dø ødministração públicø de outras esferas de goaerno, mediønte integrølizøção com ATIV}S lmonnlÁnloS de
sua respectiuø tituløridøde, respeitødas as disposições legais aigentes e aplicáaeis.',.

3 Termo de Referência: "8.4. Em até 10 (dez) dias corridos øpós o início dø FASE 2, o LLINDO emítirá
QU)TAS SUPER sÉNloREs para integrølizøção em dinheirot, nø medida do estritamente necessário pørø
CUSICør O OøIOr dO CAIXA MíNIMO C dø PARCELA DE ESTRUTURAÇÃO.",
a Nesse sentido, o Termo de Referência estabelece o seguinte: '2.1. O FUNDO promoaerá ø ølienøção dos
ATIV)S IM)BILIÁRI)S pelas condíções møis uantøjoro, d, prrçl, prøzo e condições de pøgnmento, øtuando de
formø proatiaa nø pr\s7ecção de potenciøis comprødores e parceiros, com uistøs ø obter gønho de capitøl pøra
posterior distribuição do resultødo líquido øos QIJ)TISTAS, ø título de remunerøçøo o, amortização de
QU)TAS. 2.2' As alienøções promoaidøs no âmbito do FIIND} priorizarão ø efíciênciø dø operøção e a
otimizøção do resultado finønceiro.,, .
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Conforme especificado no Edital, a remuneração do consórcio responsável
pela estruturação e gestão do fundo será composta por três parcelas: (i) parcela de
estruturação, correspondente a um valor fixo definido no Editat e a ser pago logo após
a constituição do FII; (ü) parcela de custeio, também já fíxada no Edital, conforme
práticas usuais do mercado, a ser paga mensalmente, após a constituição do FII; e (üi)
parcela variável, cujo porcentual será definido na licitação, e incidirá sobre a receita
líquida aferida pelo FII. As despesas incorridas com a venda dos bens pelo FIf por sua
vez, serão arcadas pelo comprador do imóvel.

O mandato do FII - de alienação do patrimônio que lhe for alocado -
deverá ser cumprido em até cinco anos - prazo após o qual o fundo deverá, em
princípio, ser diluído. Conforme apontado pela Consulente, a limitação temporal tem
por objetivo incentivar o administrador e o operador imobiliário a se esforçarem para
vender os imóveis que foram integralizados no FII.

A CPP participará desse projeto, inicialmente, como entidade contratante
dos serviços de estruturação e gestão do FII, acompanhando, portanto, todo o
processo de constituição e administração do FII peto consórcio contratado. Conforme
informado pela Consulente, ela não logrará remuneração específica por esses
serviços. Ademais, conforme já apontado, a CPP também deverá participar pela
integralização de recursos em dinheiro no fundo a ser constituído, recebendo em
troca cotas representativas dos valores aportados.

Ressalte-se que a CPP não transferirá imóveis a serem alienados, e nem
assumirá a propriedade das cotas do representativas do capital aportado pelo ESp: os
imóveis estaduais a serem alienados serão transferidos diretamente do ESP para o FII,
sendo as cotas emitidas para e em nome do ESp.

Em linhas gerais, essa foi a estrutura jurídica adotada pelo ESP para a
alienação de imóveis estaduais.

A partir daí, e após a definição da lista dos imóveis estaduais a serem
alienados (selecionados a partir de critérios de atratividade e desafetação), foi
tealizada, entre abril e maio de 2077, consulta pública sobre diretrizes da licitação e do
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regulamento do FII. Após a aprovação da operação pelo Procurador Geral do Estado
(Parecer AGI n" 3012017, de1510512017, aprovado pelo Procurador Geral do Estado em
1,610812017), a CPP publicou o Edital de Pregão na 2/2017, em2410812017.

O procedimento, contudo, foi suspenso, em sede de liminar, pelo Tribunal
de Contas do Estado de São paulo ("TCE/SP,,). Houve duas representaçõeÐ com
requerimentos de exame prévio, ao Edital do Pregão Presencial na 0212017 (Processos

na 00014949.989.17-2 e ns 00015159.989.17-7s): o Vereador Michel Ramiro Carneiro
(Município de Atibaia) e o Município de Atibaia argumentaram irregularidades no
Edital, requisitando liminar suspensiva do procedimento licitatório com base em suas

teses. Dentre as supostas irregularidades, constavam a defesa de existência de
permissão de uso de um dos imóveis listados (localizado no Município de Atibaia) e a

alegada incompatibilidade do objeto licitado com a modalidade de pregão, por se

tratar de serviço técnico especializado. Foi com base nesta última alegação
(incompatibilidade do procedimento de pregão para a contratação dos serviços de
estruturação e gestão do FII) que o Tribunal, em sede de liminar, determinou a

suspensão da licitação (conforme despacho de 21.10912017, do Conselheiro Antonio
Carlos dos Santos).

Nesse contexto, indaga-me a Consulente a respeito da viabilidade iurídica
do modelo adotado pelo ESP, a ser implementado pela CPP, para a exploração de
parte de seus imóveis por meio de FII.

Como vimos, tal modelo engloba, em suma, (i) a contratação de serviços,

por meio de pregão, para a constituição e gestão de FII, conforme as diretrizes
especificadas no Edital, sendo que (ü) imóveis específicos do ESP serão transferidos
para esse fundo, em troca de cotas de participação, e que (üi) o fundo terá por
mandato alienar os imóveis e reverter o lucro para seus cotistas, dentre os quais o ESP.

As preocupações específicas da Consulente estão refletidas nos quesitos
abaixo:

s Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
http://www2.tce.sp.gov.brla¡qs juri/pdf/621063.pdf. Acesso em 1911012017.

Disponível em

Página 6 de 83

I 525535v3



MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,

^T,nvED0MAREUES
SOCIEDADE DT ADVOGAOOS

1. Considerando ø lei de criøção dø Compønhiø pøulistø de parcerias

("CPP"¡ (Lei na 11.68812004) e o seu estatuto social, seriø possíuel ø

companhiø øpoiør o Gouerno do Estødo nø críação de um Fundo de

Inaestimento Imobiliário ("FII"), mediønte n contratøção de seruiços

técnico-especiølizados de estruturøçã0, constituiçã0, ødmínistrøção,

custó diø e op er aç õo imobiliária ( " S eraiços " ) ?

2. Como deae ser díscþIinødo o relacionømento entre ø Cpp e o Goaerno

do Estødo nesse caso? seria pertinente a celebrøção de um conuênio, na

formø do ørtigo 1L6 da Lei no 8.666193? o conuênio pode preaer o
ressørcimento dø CPP pelo Gouerno do Estado, reløtiaømente às

despesøs incorridas com ø contratøção de terceiros pørø prestaçño dos

Seraiços?

3. sob o ponto de aistn jurídico, seria cøbíuel a Cpp licitør a contrøtação

dos seraiços pelø modalidade de pregã0, preaistø na Lei na 1"0.s20/2002
("Lei do Pregã0"), conforme o editøl já publicado ("Edital,)? Os

Seraiços enquødrøm-se no conceito de "seruiços clmuns,', a que se

reþre o ørtigo ln, pørágrøþ único, dø Lei do pregão? euais as

aøntøgens e desuøntagens do uso do pregão nesse cøso? Haaeriø algum
prejuízo concreto ø administrøção pública?

4. Føz sentído o Edital impor ø formøção de consórcio entre os cøndidøtos

ø ødministrødor e operødor imobiliário, pøra pørticrpøção dø licitação do

FII? Haueriø algum impedimento jurídico parø isso?

5. É jurídicamente uíáael ø junçã0, numa únicø contratøçã0, dos estudos

de aiabilidøde de constituição do fundo e de suø posterior constituição e

operøção?

6. A constituição do FII, com obseraância døs diretrizes constøntes do

Termo de Referência anexo øo Edital, possui adequødo fundømento
jurídico? os interesses dø CPP e do Goaerno do Estado, como futuros
quotistas do FII, estão deaidamente preseraados?
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7. QuøI o fundømento jurídíco parø øføstar ø licitação nø trønrtrência dos

imóaeis de propríedøde do Estødo pørø integrølização das quotas do FII?

Quøis øs cøutelns recomendáaeis pørø preseraar os interesses do Estødo

nesse caso?

8. os imóaeis integrølizødos no pøtrimônio do FII podem ser øIienødos

pelo administrador, independentemente de licitøção? A øtuação do

ødministrador estøriø sujeitø às restrições e controles típicos do setor
público?

Para responder aos questionamentos da Consulente, foi-me fornecida a
seguinte documentação:

Ð Nota Técnica sobre o Fundo de Investimento Imobiliário. Autoria
conjunta da Secretaria de Governo e a Secretaria da lazenda do Estado
de São Paulo. Datada do dia 30 de maio de2017.

iÐ Parecer AGI no 3012017, datado de 1sl0ïl201Z. Aprovado pelo
Procurador Geral do Estado em1,610812017.

üÐ Edital de Pregão nq 0212017. Autoria da Companhia Paulista de
Parcerias (CPP), órgão da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado
de São Paulo. Datado do dia 24 de agosto de201T.

ia) Representação com Pedido de Exame Prévio e Liminar do Edital nq

0212017. Autoria de Michel Ramiro Carneiro, Vereador do Município de
Atibaia. Datada do dia 15 de setembro de2017.

a) Representação com Pedido de Exame Prévio e Liminar do Edital na

0212077. Autoria do Município de Atibaia. Datada do dia 20 de
setembro de2O17.

ai) Ofício da Companhia Paulista de Parcerias (CPP) ne 09912017. Autoria
de Mario Engler Pinto Junior, Diretor Presidente da Companhia
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Paulista de Parcerias (CPP), órgão da Secretaria da Fazenda do Governo
do Estado de São Paulo. Datado de26 de setembro de 2017.

aä) Ofício da Companhia Paulista de Parcerias (CPP) ne'1.0't.12017. Autoria
de Mario Engler Pinto |unior, Diretor presidente da Companhia
Paulista de Parcerias (CPP), órgão da Secretaria da Fazenda do Governo
do Estado de São Paulo. Datado de 04 de outubro de2017.

aäi) Ofício da Companhia Paulista de Parcerias (CPP) ne'1.0812017. Autoúa
de Mario Engler Pinto Junior, Diretor presidente da Companhia
Paulista de Parcerias (CPP), órgão da Secretaria da Fazenda do Governo
do Estado de São Paulo. Datado de2Z de outubro de2017.

ix) Despacho do Tribunal de Contas do Estado São paulo, processo nq

1'4949.989.17-2 e Processo n'q 15159.989.17-7. Autoria do Conselheiro-
Substituto Antonio Carlos dos Santos. Datado do dia 21 de setembro de
2017.

x) Despacho do Tribunal de Contas do Estado São paulo, processo na

14949.989.17-2 e Processo nq 15159.989.17-7. Autoria do Conselheiro-
Substituto Antonio Carlos dos Santos. Datado do dia 29 d.e setembro de
2017.

xi) Manifestação da Assessoria Técnico-]urídica do Tribunal de Contas do
Estado São Paulo, no âmbito dos Processo ne 74949.989.17-2 e Processo
ne 15159.989.17-7. Autora de Fernando de Macedo Duarte. Datada de 9
de outubro de2017.

xü) Manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica do Tribunal de Contas do
Estado São Paulo, no âmbito dos Processo ne'1"4949.989.17-2 e Processo
na 15159.989.17-7. Autora de Francisco de Albuquerque Lins Serino.
Datada de 20 de outubro de2017.

Ressalvo que a consulta não tem por objetivo investigar a observância de
todos os requisitos de estruturação do FII em si a partir da regulamentação aplicável,
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não tendo sido realizado, por mim, diligência ("due diligence") da documentação que
me foi apresentada. A consulta foca-se na adequação jurídica do modelo, tendo em
vista o envolvimento de imóveis públicos e a participação da CPP. Ainda assim,
analisei a aderência do modelo aos principais requisitos estabelecidos pela
regulamentação pertinente aos FIIs.

Assim exposta a consulta, passo agora ao parecer.
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PARECER

Os quesitos que me foram direcionados pela Consulente envolvem três
blocos de questões jurídicas. Primeiro, a legalidade da escolha do FII como modelo
jurídico para a gestão e venda dos imóveis do ESP. Segundo, a delimitação (e
formalização) do relacionamento da CPP com o ESP para viabilizar a contratação dos
serviços de estruturação e gestão do FII pela Companhi4 tendo em vista os objetivos
sociais da Companhia. Terceiro e por fim, questões específicas relacionadas ao
procedimento de contratação do projeto pela Cpp.

Para enfrentar esses questionamentos, adotei a seguinte estrufura para o
parecer.

No tópico inicial (Tópico I), lidarei com o primeiro bloco de
questionamento, analisando as principais características do fundo de investimento
imobiliário e, a partir daí, de um lado, a possibilidade de ente público contratar a
constituição de um FII e, doutro, as peculiaridades relacionadas à transferência de
imóveis públicos para o patrimônio do FII e à posterior gestão desse FII.

Em seguida, examinarei a participação da CPP nesse projeto (Tópico II).
Delimitarei a participação da Companhia, a adequação aos seus fins sociais e como
relação com o ESP poderia ser formalizada.

Passarei, então, às questões específicas do procedimento de contratação
adotado pela CPP (Tópico III), conforme os quesitos da Consulente.

Percorrido esse caminho, retomarei as principais conclusões do parecer
(Tópico VI), e poderei, assim, responder objetivamente aos quesitos que me foram
direcionados (Tópico V).
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I - A cEsrÃo on luóvrls pú¡ucos poR MEro on FII

A análise da viabilidade jurídica do modelo escolhido pelo ESP para alienar
parte de seu patrimônio imobiliário perpassa pelo exame da possibilidade da a
administração pública (i) criar (ou, mais especificamente no caso em pauta, contratar
a criação) de um fundo de investimento imobiliário, pelo viés da regulamentação
incidente sobre esses fundos, e (ü) explorar seus ativos imobiliários por meio de um
fundo de investimento imobiliário, pelo viés da regulamentação incidente sobre a
gestão de bens públicos.

Para passar por essas questões, dividirei o presente tópico a partir de quatro
momentos sucessivos: um momento prévio, de breve caracterização dos fundos de
investimento imobiliário (item I.1); a possibilidade de ente púbtico contratar a
constituição de um FII (item I.2); a posterior transferência dos imóveis públicos (no
caso, do ESP) para o fundo constituído (item I.3); e, então, as regras que incidirão
sobre a gestão do FII (item I.4). Percorrido esse caminho, tecerei breves conclusões
parciais, Para responder sobre a possibilidade de a administração pública encomendar
a criação de um FII e utilizar esse instrumento como forma para a alienação de seu
patrimônio imobiliário (item I.5).

Antes de adentrar no tópico, contudo, é importante distinguir, no caso em
pauta, a existência de duas relações que, embora estejam relacionadas, não se
confundem: (Ð a relação contratual entre o ESP e o consórcio responsável pela
estruturação e gestão do FII, sendo o ESP contratante (representado, para esse fim,
pela CPP) dos serviços a serem executados pelo consórcio; e (ü) arelação patrimonial
entre o ESP e o FII, sendo o ESP cotista do FII que, por sua vez, será gerido pelo
administrador contratado pelo ESP.

I.L Nota prévia: a gestão de imóveis por meio de FII

Os fundos de investimento imobiliário foram instituídos, no ordenamento
nacional, pela Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, que os define, além de tratar dos
requisitos necessários para seu registro e operação. O referido diploma estabelece
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também, em seu art.4", que a fiscalização desses fundos serárealizada pela Comissão
de Valores Mobiliários ("CVM")6. Nesse sentido, a CMV vem regulando sobre esses
fundos de investimento, sendo que, atualmente, é a Instrução Normativa no 472, d,e 31
de outubro de 2008, que dispõe sobre os FIIs.

O Fundo de Investimento Imobiliário, conforme definido pelas normas
mencionadas acima, corresponde a um condomínio fechado que congrega recursos
para investimentos em negócios imobitiários.7 Como condomínio, o FII é uma
entidade despersonalizada - o que não a impede, contudo, de ser sujeito de direitos e
obrigações.

Seu objetivo é explorar ativos imobiliários, ou seja, é uma modalidade de
investimento que tem por base a captação de recursos para aplicação em negócios de
base irnobiliária. Para tanto, são realizadas locações, vendas de imóveis e demais
atividades do setor imobiliário.

O FII, nos moldes dos arts.3o e 4o, da IN no 47212008 da CVM8, deve ser
constituído por um administrador, a partir de registro junto à CVM para sua

6 Lei no 8'66811993: "Art. 4a: Compete à Comissão de Vølores Mobiliários autorizar, disciptinar e fiscalizar ø
constituição, o funcionømento e ø ødministração dos Fundos de Inaestimento Imobiliário, obserandøs as
disposições destø lei e as normas aplicáaeis aos Fundos de Inaestímento.".

TConforme definição do art.2", daLei8.66811993, o FII é um condomínio fechado, caracterizado pela
comunhão de recursos captados, a serem destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.
Veja-se: "Art. 7". Ficam instituídos Fundos de Inuestimento Imobilitirio, sem personalidade jurídicø,
caracterizødos pelø comunhão de recursos cøptados por meio do Sístemq de Distribuição de VøIores Mobitiários, na
forma dø Lei na 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados ø aplicøção em empreendimentos imobitiários. Art. 2a
O Fundo será constituído sob a formø de condomínio fechado, proibido o resgate de quotøs, corn prazo de durøçã'
determinødo ou indeterminødo." . Assim O art. 2" , da IN no 47212008 da CVM, tem o mesmo sentido: ,,,4rf.

2": O FII é umø comunhão de recursos captødos por meio do sistemø de distribuição de oølores mobiliários e
des tinødos à aplicação em empr eendimento s imobiliários.', .

8 Instrução Normativa n" 47212008 da CVM: "Art. 3a: O fundo será constituído por deliberøção de um
ødministrqdor que preencha os requisitos estøbelecidos nestø Instrução, a quem incumbe aprxaar, no mesmo ato, o
regulamento. Art. 4o: O qdministrador deuerá solicitør à CVM øutorização parø constituição e funcionamento ilo
fundo, ø qual será concedids, automaticamente, no prazo de qté 10 (dez) diqs úteis øpós a døta de protocolo na
CVM dos seguintes documentos e informações: (...)".
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constituição e funcionamento. Na mesma oportunidade o administrador também
deve apresentar o protocolo do regulamento do fundo, que deve conter todos os
requisitos apontados no art. 10o, da Lei n" 8.6681199} e no art. "!.5", da IN n" 4721200g

da CVM.

Nota-se, ademais, que apenas pode ser administrador do fundo imobiliário
- e, portanto, estar apto para constituir um FII -jurídica que seja caracterizada como
banco múltiplo com carteira de investimento ou com carteira de crédito imobiliário,
banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou
sociedade de títulos e valores imobiliários, ou outras entidades legalmente
equiparadas (conforme art. 5", da Lei n" 8.66511993s, e att.28o, da IN n" 47212008, d.a

CVMIO).

Depreende-se, por conseguinte, de todas as exigências acima apontadas,
que o administrador é figura essencial para a instifuição e gestão do fundo, sendo que
não é qualquer interessado que pode ser assim caracterizado e constituir um fundo.

Quanto à integralização das cotas, os investidores podem aportar dinheiro,
ou/ se expressamente previsto no regulamento do Fundo, bens ou direitos, de acordo
com os arts. 11" e 12, da IN n" 47212008 da CMVll. Caso a integralização seja em bens

e Lei no 8.66811993: "Art. 5": Os Fundos de Inaestimento Imobiliário serão geridos por instituição administradorct
øutorízøda pela Comissão de Valores Mobiliários, que deaerá ser, exclusioømente, bønco múltþIo com cørteirø de
inuestimento ou com carteirø de crédito imobiliário, bønco de inuestimento, sociedade de crédito imobiliá"rio,
sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos e ualores mobiliários, ou outrøs entidades legølmente
equipøradøs.".

10 Instrução Normativa n" 47212008 da CVM: "Art.28": A ødministração do fundo compete, exclusiaamente, a
bøncos comerciais, bøncos múltiplos com carteirø de inuestimento ou carteirø de crédito imobiliário, bancos de
inaestimento, sociedødes corretoras ou sociedades distribuidorøs de aalores mobiliários, sociedødes de crédito
imobiliório, c øix qs econômicas e comp ønhias hþ ot ecáríøs. " .

11 Instrução Normativa n' 47212008 da CVM: "Art. 11": A integrølização døs cotas será. efetuødø em moeda
corrente nacional admitindo-se, desde que preaistn no regulømento do fundo, a íntegrølização em imóaeis, bem
como em direitos reløtiaos ø imóaeis. Art. 12": A integrølização em bens e d"ireitos deae ser feitø com base em løudo
de øaaliação elaborado por empresø especializadø, de acordo com o Anexo 12, e øprouødo pelø øssembleiø de
cotistas, exceto quøndo se tratqr dø primeirø oferta pública de distribuição de cotøs do fundo.".
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ou direitos, estes devem ser avaliados por avaliador independente, conforme
requisitos mínimos estabelecidos nos pará.grafos do art. 12o, da mesma Instrução
Normatival2. Com efeito, o administrador precisa agir com elevados padrões de
diligência ao analisar o laudo de avaliação dos bens ou direitos aportados, realizado

Por empresa especializada, devendo também apresentar declaração de que não possui
conflito de interesses que lhe diminua a independência no desenvolver de suas
funções. Visa-se, com isso, a assegurar equivalência entre o que está sendo
integralizado pelo cotista e a cota que representará esse aporte.

Em contrapartida pela integralização de dinheiro ou bens, o cotista receberá
cotas representativas do patrimônio do fundo, na proporção do que foi por ele
aportado.

Quando da integralização das contas,hâ a transferência da propriedade dos
bens e direitos aportados pelo cotistapara o FII. E realizad.a, assim, uma espécie de
"permuta" patrimonial ou seja, o cotista troca o dinheiro ou bem por cotas do Fundo.
Não há perda patrimonial, portanto, mas uma troca de valor equivalente. As cotas,
assim, devem representar, de forma proporcional e correspondente, o valor monetário
(no caso de dinheiro) ou monetizável que foi aportado no condomínio pelo cotista.

Ademais, as cotas são, elas próprias, um valor mobiliário, como consta da
previsão do art. 3, daLei8.6681199313. Desse modo, elas podem ser comercializadas,
conforme regras específicas previstas na Instrução Normativa n" 47212008 da CVM1a.

12 Instrução Normativa n" 47212008 da CVM: "Art. 12", $ 3q; O aaøliødor deaerá øpresentør declørøção de que
não possui conflito de interesses que lhe dimínua ø independência necessúriq øo desempenho de suøs funções.',.
13 Lei n" 866817993: "Art. 3a As quotøs dos Fundos de Inaestimento lmobiliário constituem aølores mobitiários
suieitos øo regime da Lei na 6.385, de 7 de dezembro de 1976, ødmitids a emissão sob ø formø escriturø.".

]a Instrução Normativa n" 47212008 da CVM: " Art. 6a As cotas do fundo corresponilem a frações ideais de seu
pøtrimônio e deaem ser escriturøis e nominøtiaas. $ 7a Cotøs do FII somente podem ser negociadas em mercødos
regulømentødos: I - quøndo distribuídøs publicømente por meio de oþrta registrada nø CVM; Il - quando
distribuídøs com esþrços restritos, obserar¿das øs restrições dø normq específicø; ou III - quøndo cotas da mesma
série já estejøm ødmitidas à negociação em mercsdos regulamentødos. $ 2e Podem, øinda, ser negociadøs em
mercados regulamentødos, øs cotas emitidas pelo FII que não se enquødrem nas hþóteses dos incisos I ø llI do $ 1a,

desde que sejøm preaiamente submetidas ø registro de negociação, mediqnte øpresentøção de prospecto, nos termos
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Exige-se, por exemplo, que as cotas do FII somente sejam negociadas em mercados
regulamentados, quando distribuídas publicamente por meio de oferta registrada na
CVM. Uma vez adquiridas as cotas, elas não podem ser resgatadas (art. 2", d,a Lei
8.668119931s, e do art.9", da IN n" 47212008 da CMV16): o resgate apenas poderá ocorrer
em caso de liquidação do fundo ou término do prazo contrafual. No entanto, as cotas
poderão ser amortizadas, conforme condições previamente estipuladas no
regulamento do fundo.

O fundo, uma vez registrado e em funcionamento, será administrado e
gerido pelo seu administrador. O art. 27", daIN no 47212008 da CMV17, define que a
administração consiste em um conjunto de serviços relacionados direta ou
indiretamente ao funcionamento e à manutenção do Fundo, podendo ser exercida
pela própria instituição administradora ou por terceiros por ela contratados em nome
do Fundo. Ademais, a gestão de bens e direitos aportados no FII, assim como o
restante do patrimônio do fundo, serârealizada em caráter fiduciário, conforme consta
do art. 6", daLei8.668l'1.9931s.

Cumpre ressaltar ainda que o administrador não é, obviamente, ele próprio
titular desses bens, mas tão só mandatário dos cotistas do fundo. O art. 6o, da Lei
8.668119931e, é claro nesse sentido, ao dispor que o "patrimônio do Fundo será constituído

da regulømentøção øplicáael. $ 3a As ofertøs púbticas aoluntárias que aisem à aquisição de pørte ou dø totalidade
døs cotøs de um Fll deaem obedecer às regrøs e procedimentos operacionais estøbelecidos pelø entidøde
ødministrødora do mercødo organizødo ern que øs cotøs do fundo estejam admitidas à negociação.,,.

1s Lei no 8.66811993: " Art. 2a O Fundo será. constituído sob ø formø de condomínio fechado, proibido o resgøte de
quotøs, com pra.zo de durøção determinado ou indeterminado.,,.

16 Instrução Normativa n" 47212008 da CVM: "Art. 9a Não é permitid.o o resgøte de cotas.".

17 Instrução Normativa n" 47212008 da CVM: "Art.27: Aødministração d.ofundo compreendeo conjunto de
seraiços relacionødos diretø ou indiretømente øo funcionømento e à manutenção do fundo, que podem ser prestødos
pelo próprio administrødor ou por terceiros por ele contrøtødos, por escrito, em nome do fund.o.,,.
18 Lei n" 8.66811993: "Art.6a O pøtrimônio do Fundo será constituído pelos bens e direitos ødquiridos pela
ins ti t ui ç ão q dminis tr ado r ø, em c ar át er fi du ci ário.,, .

le Lei no 8.66811993: "Art. 7": Os bens e direitos integrøntes do pøtrimônio do Fundo de Inaestimento Imobiliário,
em especiøl os bens imóaeis mnntidos sob a propriedøde fíduciáriø dø instituição ødministrq.dorø, bem como seus
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pelos bens e direitos adquiridos pelø instituição administrødora, em caróter fiducíário" (art. 6q).

O art. 7a, ainda, determina que os bens e direitos integrantes do patrimônio do FII,
assim como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o patrimônio da
instituição administradora.

Por fim, cumpre mencionar que o administrador poderá contratar alguns
serviços especializados para ajudar no exercício de sua função. Nesse sentido, o art.31,
da IN da CMV20, prevÇ por exemplo, a contratação de consultoria especializada, com
o objetivo de dar suporte e subsidiar o administrador, e a contratação de empresa
especializada para administrar as locações ou arrendamentos de empreendimentos
integrantes do patrimônio do fundo.

A partir dessas breves características, já é possível visualizar o FII como
instrumento interessante para entes estatais lidarem com as dificuldades enfrentadas

frutos e rendimentos, nño se comunicøm com o pøtrimônio destø, obseraødas, quønto ø tais bens e direitos, øs
seguintes restrições - não integrem o øtioo dø ndministradorø; Il - não respondam direta ou indiretamente por
qualquer obrigação da instituição ødministrødorø; lil - não componhqm a listø de bens e direitos da
ødministradorø, parø efeito de liquidøção judicial ou extrøjudicial; IV - não possøm ser dødos em gørøntiø de débito
de operøção da instituição ødministradora; V - não sejøm pøssíueis de execução por quøisquer creilores ilø
ødministradora, por møis priaílegiados que possam ser; VI - não possam ser constituídos quøisquer ônus reøis
sobre os imóaeis. $ lq No título aquisitiao, ainstituíção administrødorøfarti constar øs restrições enumerødas nos
incisos I a VI e destacaró. que o bem ødquírido constitui pøtrimônio do Fundo de Inuestimento lmobiliário. $ 2a No
registro de imóaeis serão querbsdøs as restrições e o destøque referido no parágrøfo qnterior. S 3n A instituição
ødministrødora ficø dispensøda dø apresentação de certidão negøtiaø de débitos, expedidø pelo Instituto Nncional
dø Seguridnde Sociø|, e da Certidão Negatiuø de Tributos e Contribuições, ødministrøda pela Secretaria d.ø Receita
Federal, quando alienar imóueis integrantes do pøtrimônio do Fundo de Inaestimento Imobiliário.".

20 Instrução Normativa n' 47212008 da CVM: "Art. 31. O administrador poderá contrøtør, em nome do fundo,
os seguintes seraiços føcultatiaos: I - distribuição de cotas; II - consultoriø especializada, que objetiue dør suporte e
subsídiør o ødministrador e, se for o cøso, o gestor, em suøs atiaidødes de antilise, seleção e aaøliação de
empreendimentos imobiliários e demøís øtiaos integrantes ou que possam aír a integrør a carteírø do fundo; III -
empresã especializøda pørø administrør as locøções ou arrendamentos de empreendimentos integrøntes do seu
patrimônio, a exploração do direito de superficie, monitorar e øcompønhar projetos e a comercializøção dos
respectiaos imóueis e consolidør dados econômicos e financeiros selecionados døs companhias inaestidas para fins
de monitorømento; lV - formsdor de mercado para as cotas do fundo. Pørágrøþ único. Os seruiços a que se referem
os incisos I, ll e III deste ørtigo podem ser prestados pelo próprio ødministrador ou por terceiros, desde que, em
quøl quer dos c øsos, deaidamente hsb ilitados. " .
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na tentativa de venda de seus imóveis, especialmente a falta de expertise (de
avaliação, de consideração de potencialidades e de venda propriamente) e de
flexibilidade. A alternativa tradicionalmente pensada para a venda de imóveis
públicas - alienação individual, por meio de leilões disciplinados pela Lei na

8.66611993 - engessa a gestão imobiliária estataf trazendo perda de eficiência e de
oportunidades de melhores negócios para a administração pública. A utilização de um
fundo imobiliário, por slravez, trazpara a gestão do patrimônio imobiliário a atuação
bastante especializada, com a captação de oportunidades e negócios melhores e mais
eficientes para o ente público titular dos imóveis.

1.2 A contratação da constituição de FII por ente público

Como apontei no item acima, o FII apenas pode ser constituído e

administrado por entidade que cumpra determinados requisitos, mais
especificamente, que seja banco múltiplo com carteira de investimento ou com carteira
de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário,
sociedade corretora ou sociedade de títulos e valores imobiliários, ou outras entidades
legalmente equiparadas.

Assim, nada impede que um ente da administração pública que satisfaça
essas características constitua um FII. Seria o caso, por exemplo, de um banco estatal
(devidamente registrado e em operação) que decida constituir um fundo imobiliário
para gerir e administrar.

Do mesmo modo - embora situação bastante diferente -, inexiste óbice
jurídico para que um ente público encomende a constituição de um FII, por meio da
contratação de entidade que satisfaça as condições estabelecidas na regulamentação
aplicável.

É justamente o que ocorre no caso em pauta: o ESp, por meio da Cpp,
pretende contratar uma entidade administradora que satisfaça todas as

características previstas na regulamentação incidente sobre os fundos imobiliários -,
para que essa entidade constitua um FII, conforme as diretrizes estabelecidas pelo ESP.
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O ESP não irá constituir, ele próprio, o fundo - até porque the faltam os requisitos
necessários para tal. kâ, sim, contratar com entidade competente a estruturação,
constituição e gestão desse fundo, conforme diretrizes por ele estabelecidas.

Ressalto desde já que, no caso em pauta, o FII a ser constituído não será
"fundo público". O FII terâ a naturezajurídica e as características previstas na Lei ne
8.66811993 e na IN n' 47212008. Será, portanto, um condomínio regido pelas mesmas
regras previstas para qualquer outro fundo imobiliáriø gerido pelo administrador
conforme o regulamento do fundo e a regulamentação aplicável (e, conforme veremos
em seguid4 pelas diretrizes estabelecidas pelo ESP no contrato com o consórcio gestor
do fundo).

A peculiaridade, no caso, dá-se não em relação à natureza do FII, mas sim
na relação entre o consórcio administrador do fundo e o ESP/CPP. O consórcio
contratado, conquanto deva observar todas as regras da regulamentação ordinária dos
fundos imobiliários, estará igualmente vinculado ao contrato celebrado com o ente
público, devendo igualmente observar as diretrizes previstas nesta relação.

Assim, inicialmente, o consórcio contratado deverá estruturar o fundo e

elaborar seu regulamento e sua política de investimentos em conformidade com as

diretrizes estabelecidas pela CPP no contrato de prestação de serviços. A partir dai
deverá gerir o fundo de acordo com a regulamentação ordinária aos fundos
imobiliários - sendo certo que, em tal gestão, as diretrizes previstas no contrato
deverão ser observadas pelo consórcio, posto que já incorporadas nos documentos
de constituição do fundo. O administrador é, relembre-se aqui, um agente fiduciário
dos bens aportados no fundo, cabendo-lhe gerir esses bens e aliená-los de acordo com
as premissas estabelecidas pelo ESP, que contratou a estruturação e constituição do
fundo.

Eis então ter a minuta de contrato previsto que sua vigência poderá ser
encerrada caso se entenda que o regulamento do Fundo já é capaz de captar todas as

\ Página L9 de 83

I 525535v3



MAIIESC0,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARgUES
SOCIEDADE DE AOVOGADOS

condições e diretrizes estabelecidas no contrato.2l Ao mesmo tempo, a minuta de
contrato previu também que eventuais regras que não tenham sido incorporadas no
regulamento ou nos instrumentos de constifuição do fundo continuarão vigentes
enquanto o fundo existir e o ESP mantiver-se como cotista de pelo menos 20% d,o
fundo.22 Em relação a esse ponto das disposições remanescentes do contrato, ressalto
apenas que/ no Ofício CPP nq 10U2017 (de0alnp017) ao TCE/SP, a CPP informou que
pretende alterar esse ponto do Termo de Referência, para deixar claro que o contrato
de prestação de serviços será encerrado com o início do funcionamento do Fundo.23

Nada disso, contudo, tem o condão de alterar ou trazer peculiaridade para
analxezajurídica do FII a ser constituído por encomenda do ESP - que será a mesma
de qualquer outro fundo imobiliário registrado na CVM. Voltarei ao tema do regime
de gestão do fundo no item I.4, abaixo.

I.3 A transferência de imóveis públicos para o FII

Conforme visto, a integralização do cotista no fundo pode ocorrer por meio
de bens ou direitos - incluídos, portanto, bens imóveis. Por sua vez, talintegralização
em imóveis enseja a transferência da propriedade do cotista para o fundo.

21 Minuta do Contrato: "4.1. O prøzo de aigência do CONTRATO compreenderá. a FASE 7, ø FASE 2 e ø FASE
3, que são sucessiaas. 4.1.1. O CONTR.ATO terá esgotado seu objeto e poderti ser encerrado, a critério dø
C?NTRATANTE, na medidø em que o REGIILAMENTO do FUND] for capaz de discþlinar todas øs matériøs
releaantes pørø o relacionømento entre ø 3]NTRATANTE e os coNTR 4 TADos.,, .

zz Minuta do Contrato: "4.4. As condições do CONTRATO que não forem íncorporødøs no REGULAMENTO
contínuørão uigorøndo entre as PARTES, enquanto perdurør a existênciø do FUNDO e o ESTADO DE SÃO
PAULO møntiaer ø condição de QUOTISTA, por intermédio de sua administrøção diretø ou indiretø, titulør de
no mínimo 20"/' (ainte por cento) do totøl do patrimônio do FLINDO." .

23 Conforme Ofício da Companhia: "33. Vøle notør que ø minutø do Contrøto jti estøbelece que øs condições de
prestação dos Seraiços pelo ødministrador e o operødor imobiliário seriøm incorporadøs no Regulamento,
subsistindo o Contrøto aperxas e tão somente em reløção às disposições retnøtxescentes (a. cláusuløs 4.7.1 e 12.6). A
CPP eaoluiu nesse entendimento e resolaeu agora que a aigênciø do Contrato terminørá inexorøaelmente øpós a
constituição do Fll." (p.11).
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No caso em pauta, portanto, a operação será efetivada com a transferência
dos imóveis do ESP ao FII, recebendo o Estado, em troca, cotas na exata equivalência
patrimonial destes. Dessa form4 os imóveis públicos deixarão o patrimônio público,
passando a integrar o patrimônio privado do fundo.

É importante ter em vista, desde já, a exata caracterização da operação, que
não se trata de uma alienação pura de imóvel. Haverá, de fato, uma operação casada:
de um lado, o translado da propriedade dos imóveis do ESP para o fundo e, doutro, o
recebimento de cotas desse fundo (na exata proporção que os imóveis aportados
representam em relação ao patrimônio do fundo) para o ESP. Aproxima-se a uma
permuta de bens (imóveis) por valores mobiliários (cotas do FII), com exata
equivalência de valor monetário. Assim sendo, não há desfazimento de patrimônio
público, com entrega do equivalente em pecúni4 mas sim alteração de sua natureza,
com a alocação de parte do patrimônio imobiliário do ESP no FII, em troca de cotas
representativas dos bens aportados2a.

É claro que o objetivo de toda a estruturação que está sendo feita pelo ESP e
pela CPP é viabilizar a alienação, da forma mais eficiente possível, de imóveis do ESp.
Mas, do ponto de vista técnico, e nessa etapa inicial, a disposição dos imóveis
estaduais para o fundo é combinada com o recebimento das cotas desse fundo - que
passará a deter a propriedade dos imóveis e será, então, responsável pela sua posterior
venda.

Ainda que não haja redução do patrimônio público estatal, não se pode
desconsiderar tratar-se a operação pretendida de disposição de patrimônio
imobiliário do Estado, uma vez que aqueles imóveis deixarão de ser bens públicos.
Assim, o aporte de imóveis estaduais no FII deverá observar dois feixes de normas.
IJm, a regulamentação concernente aos fundos imobiliários - que, conforme visto no
item I.1, deverá ser autorizada no regulamento do uso e passar por prévia avaliação,

2a Sobre a diferença entre bens públicos e patrimônio público (este integrado por bens e dinheiros
públicos) ver MARQUES NETO, Floriano de Azevedo, Bens públicos: função social e exploração
econômica: o regime jurídico das utilidades públicas, Belo Horizonte, Forum, 2009, p.55 e ss.
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conforme os requisitos mínimos previstos na IN CVM n' 47212008. Dois, as regras
específicas de direito público aplicáveis à disposição de imóveis públicox relativas ao
ente público tifular do bem - no caso em pauta, o ESP -, que passo a agora a analisar.

Destaco que a legislação a ser ora analisada limita-se à esfera estadual, uma
vez que os bens que se pretende disponibilizar como forma de integralização de
capital social pertencem à administração estadual direita. Isto porque, "efetiaømente,

subuerteriø completømente o princípio federøtiao e ø autonomia constítucional dos Estados e

Municípios pretender que a gestão e alienaçño de seus bens ficøssem estritømente regradas pelø

normø federøL, QU€, neste pørticulør, é estritamente detølhødø, fixando critérios e ritos
específicos. Ninguém olaida que os bens dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal

deaøm ser geridos exclusiuømente por estes entes. (...) A cøpøcidade jurídica parø
øutonomamente usør, fluir e dispor - dentro da legølidade - d.os seus bens é parte constituidorø
dø própria personalidøde jurídicø das entidades estøtais internøs. (..) Subtrøir - totøl ou
pørciølmente - do controle dos goaernos estøduais e municþøis ø gestão de seus bens,

submetendo-ls øos ditømes da lei federø\, corresponderiø errødicar, a umø penadø, suø

øutonomia"2'. Pot esse motivo, aliâs, tenho me posicionado no sentido de que as regras

2s Sobre o tema, ver meu: MARQUES NETO, Floriano. Normas Gerais de Licitação - Doação e permuta
de Bens de Estados e Municípios - Aplicabilidade de Disposições da Lei Federal na 8.66619j aos Entes
Federados (Comentários a acórdão do STF na ADINconst 927-3-RS). Revista Trimestral de Direito
Público, São Paulo, na 12, 1995, p. 180-181. Maria Sylvia DI PIETRg pelas mesmas razões, também
defende que "ø inconstitucionølidade do ørtigo 7a da Lei ne 8.666/93 é manifesta, porque nøda deixa para. que
Estados e Municípios legislem em møtérias de licitaçño e contrøto qdministrøtiuo." (DI PIETRQ Maria Sylvia.
Direito Administrativo. 28ê edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41.1.. Cite-se, ainda, o entendimento de
Marçal JUSTEN FILHO, apontando existência de dois tipos de normas na Lei Federal ne 8.66619j e o
âmbito de aplicação de cada uma delas: "A Lei na 8.666193 aeicula normas gerøis e normøs não gerøis
(especiais) sobre licitações e contrøtos administrøtiaos. As nornnøs gerøis são øqaeløs que ainculøm a todos
os entes federøtiaos, enquønto øs normøs especiøis são øqueløs de obseraância obrigøtórie øpenøs nø
ótbitø dø União. Ou seja, o dþIomø traduz o exercício de duøs competênciøs legisløtiaas diaersøs. Existem
normøs nøcionøis, aplicáaeis em todøs as esferas federatiaøs. E há normøs purømente federais, øplictiaeis øpenas
ao âmbito dø União. O grande problema reside em que não existe umø distinção formøl explícita no texto dn Lei na
8.666193 entre as normas gerøís (nacionøis) e øqueløs federais (especiais dø Llnião)." 0USTEN FILHO, Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 164 edição. São Paulo: Dialética, 2014, p.
1e).
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Para a alienação de bens públicos constantes no artigo 17, d,a Lei nq 8.666l¡99g,
extrapola a competência privativa da União em editar normas gerais, sendo pois
inaplicável para os Estados e Municípios. Isso significa que Estados e Municípios,
quando editarem suas normas específicas concernentes à gestão de seus bens, não
estarão adstritos aos requisitos estabelecidos no artigo 17, d,alei Federalne 8.6661199g.

Dessa forma, os requisitos para a transferência do uso ou da propriedade de
bens públicos deverão ser identificados pela análise do ordenamento jurídico da
esfera do ente titular do bem - gue no caso da presente consulta, limita-se ao Estado
de São Paulo. Cabe-me analisar, portanto, a Constituição Estadual de São paulo
("CE|SP") e a Lei Estadual ne 6.54411989, que dispõe sobre licitações e contratos no
âmbito do Estado de São paulo.

A CE/SP regula indireta sobre os procedimentos alienação de bens públicos
imóveis, ao estabelecer a competência da Assembleia Legislativa do Estado para
autorizar a alienação de imóveis do ESP (art. 19, inciso IVru), além de reproduzir o
princípio da prévia licitação como regra geral para todas as alienações efetuadas pelo
Estado (aft.11727).

As regras específicas , por sria vez, estão presentes na Lei ne 6.544179g9, em
especial no art. 20, que estabelece as condições para a alienação28 de bens imóveis do
ESP e as correspondentes exceções. Veja-se:

26 CE/SP: "Artigo 19 - Compete à Assembléiø Legisløtioa, com ø sanção do Goaernador, dispor sobre todøs qs
matérias de competênciø do Estqdo, ressalaadas øs especificødøs no ørt. 20, e especialmente sobre: IV - øutorização
para a ølienação de bens imóueis do Estado ou ø cessão de direitos renis ø eles reløtiaos, bem como o recebimento,
pelo Estødo, de doøções com encargo, não se consíderando como tøI a simples destinøção específicø do bem;,,.

27 CEISP: "Artigo 117 - RessøIaados os cøsos especificødos nalegislaçño, øs obrøs, seraiços, comprøs e alíenações
serão contrøtødos medictnte processo de ticitação públicø que assegure iguøldade de condições a todos os
concorrentes, com cláusuløs que estabeleçøm obrigøções de pøgømento, møntidas as condições efetiaøs dø propostø,
nos termos dø lei, o quøl somente permitirá as exigê.nciøs de qualificøçño técnicø e econômicø indispensái,aeis à
gørøntiø do cumprimento døs obrigações.".

28 Destaco que o art. 4a,Leine 6.54411989 enquadra a operação visada pelo ESp como uma alienação em
sentido amplo, na medida em que haverá disposição de imóvel público (embora, conforme destaquei
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"Artigo 20 - A ølienação de bens dø Administração centralizødø

ou autárquica, subordinødø à existênciø de interesse ptíbtico
deuidømente justificødo, será sempre precedidø de øaøliøção e

obedecerá as seguintes normøs: (...)

I - quøndo im6aeis, dependerá de øutorizøção legisløtiztø,
øztøliøção préoiø e concorrênciø, dispensøilø estø nos
seguintes cøsos:

a) døção em pøgømento;

b) doação;

c) permutø;

d) irruestidurø;"

Da leitura conjunta de ambos os diplomas, extraem-se quatro principais
requisitos pata a alienação (em sentido amplo) de bens imóveis pertencentes ao
Estado de São Paulo, quais sejam: (l) demonstração do interesse público que justifica a
alienação; (ü) autorização legislativa; (üi) avaliação prévia do bem; e (üi) realização de
licitação para a alienação.

O primeiro requisito, previsto no capuú do art. 20 d,a Lei na 6.54411989, diz
respeito à imprescindível existência de interesse público na alienação desse bem, que
deverá ser devidamente justificada pela autoridade que autoriza suavenda. Ademais,
para ser alienado é necessário que o bem não esteja afetado ao cumprimento de
determinada finalidade pública ou, se estiver, que haja sua desafetação.

O segundo requisito, por slJa ve4 encontra-se no inciso I do art. 20 da Lei
Estadual, e remete à necessidade de haver autorização legislativa para a alienação de
bens imóveis do Estado. Esta exigência também pode ser extraída do art. 19, inciso IV,

acima, não se trate de uma alienação pura e simples, mas sim de uma permuta). Isso porque, nos termos
do inciso V, a Lei considera alienação " todø trønsþrênciø de domínío de bens n terceiros', .
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da Constituição Estadual de São Paulo, o qual estabelece a competência da Assembleia
Legislativa para dispor sobre a alienação do patrimônio imobiliário do ESp, in aerbis:

"Artigo 19 - compete à Assembléiø Legisløtiztø, com ø sønção

do Goaernador, dispor sobre todas øs møtériøs de competênciø do

Estado, ressalaadøs øs especificødøs no ørt. 20, e especiølmente
sobre:

rv - øutorizøção pørø ø ølienøção de bens irn1aeis ilo
Estødo ou a cessão de direitos reais a eres relatiaos, bem como o

recebimento, pelo Estødo, de doøções com encr¿rgo, não se

considerando como tø.I a simples destinøçõo específicø do bem;,'

Em terceiro lugar, o art. 20 (cøput e inciso I), da Lei Estaduaf exige ainda a
avaliação prévia do bem. O objetivo da norma é garantir a equivalência entre a
alienação do bem e o que é recebido como contrapartida. Além disso, a avaliação do
bem visa a resguardar o interesse público (garantindo-se que não haverá prejuízos na
alienação) e a observância do princípio da economicidade. Outrora já afirmei que a
avaliação prévia "nødß mais é do que umø gørantia de respeito øo princípio da economicidøde.
A aaaliação préaia seruirá pørø nferir quøl o aalor de troca que o mercado estøriø disposto ø

pagar pøra ter o bem em seu domínio, de modo ø estøbelecer um pørâmetro ø ser obseruødo na

futura ølienaçã0, desde que seja ela onerosa. Nøs hipóteses de ølienação não onerosø, a øaøliøção
não é dispensødø, pois elø seruirá tanto parø balizør as nnotações de bøixø pøtrimoniø1, como
contribuirápøra øferir o interesse público subjacente à ølienação"zo.

Por fim, a alienação de bens públicos deverá, em regr4 ser precedida por
procedimento licitatório. Tal exigência decorre não apenas do dispositivo específico
presente na Lei Estadual (o art. 20 da Lei na 6.54411989), mas também do princípio

'ze 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social

regime jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.30
e exploração econômica: o
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licitatório constante da Constituição Federal (art.37, XXI) e da Constituição Estadual
(art.177).

Ocorre que estes mesmos diplomas admitem exceções à exigência da prévia
licitação. De fato, tanto a Constituição Federal quanto a Estadual dispõem, em redação
idêntic4 nos artigos citados, que "ressølztødos os cøsos especificødos nø legisløção, as

obrøs, seraiços, compras e ølienações serão contrøtødos mediønte processo de ticitação publicø
(...)"' Tais casos especificados na legislação, por sua vez, são as conhecidas hipóteses de
dispensa e inexigibilidade de licitação.

Nesse sentido, a Lei na 6.5441'1.989 previu quatro hipótese de dispensa de
licitação para a alienação de bens públicos (alíneas do art. 20, inciso r): (i) dação em
pagamento; (ü) doação; (üi) permuta; e (iz) investidura. Por sua vez, a licitação é

inexigível sempre que "houuer inaiøbilidøde de competiÇão", nos termos do art. 25 d,a

Lei na 6.54411989.

No caso em pauta, entendo que todos os quatro requisitos foram (ou
serão) atendidos.

Em primeiro lugar, o interesse público na alienação dos bens imóveis por
meio do FII é fundamentado na eficiência que se espera gerar com a exploração do
patrimônio imobiliário do ESP por meio de um fundo imobiliário, com expertise
específica para gerir patrimônio imobiliário. Conforme visto, o ESP possui grande
dificuldade técnica para alienar os imóveis dominiais em preços competitivos em
mercado. Citam-se, como exemplo, as dificuldades em avaliar o valor econômico
daquele imóvel e de negociar com terceiros - dificuldade esta perfeitamente justificada
pelo simples motivo de que o Estado não é - e não deve ser - um vendedor de
imóveis.

Em segundo lugar, a proposta de alienação desses imóveis é benéfica ao
interesse público por si só, uma vez que seu gerenciamento é altamente custoso para o
ESP. Isso porque, apesar de o bem não ser utilizado para qualquer finalidade pública
específica, o Estado tem custos com a sua manutenção (evitando a deterioração) e

fiscalização (visando a evitar eventuais depredações e ocupações), entre outros.
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Quanto a este primeiro requisito, cabe ainda reforçar que a desafetação dos
imóveis que serão transferidos ao FII foi expressa e inequivocamente autorizada pela
Lei Estadual ne 16.33812016, que aprovou a alienação dos imóveis estaduais listados.
Pelas informações que pude depreender do material analisado, parece-me gue,
faticamente, uma das balizas de escolha dos imóveis a serem efetivamente transferidos
para o FII dizia respeito a sua desafetação fâttca, isto é, não estarem afetados a
nenhuma finalidade pública específica. No entanto, caso haja algum imóvel que esteja
faticamente destinado a uma finalidade púbtica específica, bastará a formalização
administrativa dessa desafetação - que, reitero aqui, jâ foi devida e expressamente
autoúzada pela lei estadual.

Aqtt, embora não tenha sido objeto de questionamento específico por parte
da Consulente, faço apenas breve comentário referente ao imóvel localizado no
Município de Atibaia e que estaria destinado ao uso público pelo Município,
conforme apontado nas representações apresentadas no TCE/SP. O imóvef de
propriedade do ESP e incluído na lista dos imóveis a serem transferidos ao fundo a ser
criado, conforme Edital, estaria cedido, a título precário e gratuito, por meio de
permissão de uso, ao Município.Lâ, funcionariam equipamentos públicos municipais,
destinados a fins educacionais.

Ora, independentemente do título por meio do qual o imóvel tenha sido
cedido ao Município, o ESP, seu proprietário, sempre terá o direito de retomá-lo, a
qualquer momento. A variação que poderá ocorrer é quanto à consequência dessa
retomada: se se tratar de cessão feita a título precário, o cessionário não terá, em Íegra,
direito a qualquer indenização.

De qualquer, julgo importante, para o caso em específico, que, ainda que
esteja cedido para o Município (e independentemente da forma com que essa
permissão tenha sido formalizada), o ESP poderá retomar esse imóvel e, inclusive,
aliená-lo. E tal alienação já foi, inclusive, autorizada por meio de lei estadual
(autofização legislativa da esfera federativa do proprietário do bem), que formalizou,
em termos jurídicos, a desafetação do imóvel em relação a eventuais fins públicos
cumpridos pelo imóvel perante seu proprietário - o Estado de São Paulo. Descabe, por
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completo, falar-se na necessidade de qualquer autorização por parte do Município de
Atibaia, que apenas detém a cessão do uso (no caso, a título precário, inclusive),
inexistindo qualquer direito de propriedade.

Ainda assim, aponto ainda que, conforme informações prestadas pela Cpp,
os documentos da licitação apontariam que a alienação desse imóvel em específico
será parcial, apenas em relação à parte em que inexistem equipamentos municipais
instalados (conforme Ofício CPP nq 09912017).

O segundo requisito diz respeito à necessidade de autorização legislativa
para alienação de bens imóveis do ESP. Tal requisito foi cumprido pela Lei Estadual
no 16.338/2016, que autorizou expressamente a alienação, pela Fazenda do Estado, dos
imóveis arrolados nos anexos à Lei (art. 2a)30. E mais: o art. 3a expressamente facultou
à Fazenda do Estado realizar tal alienação por meio de FII, destinando os bens
imóveis arrolados à integralização de cotas em fundos imobiliários. Veja-se:

"Artigo 3a - Ficø føcultødo à Føzendø do Estødo ilestinør os
imóaeis ile que trøtø estø lei ou o produto de suø ølienøção
à integrølizøção:

I - do cøpitøl sociøl de empresas sob controle øcionário do Estødo,

em especiøl da Compønhia Paulistø de pørcerias - Cpp;

II - de cotøs em fundos imobiliórios, fundos de pørticþação
ou de inaestimentos, constituídos na forma dø legisração e normas
aplicáaeis.

Pørágraþ único - o Poder Executiao poderá incruir nø propostø

orçømentáriø anual dotøção específica, ainculadø no órgão

responsáuel pelø administrøção do imóael alienødo, em aalor
equiaølente ø øté o produto dø alienøçã0."

3o Lei Estadual na 16.33812076: "Artigo 2a - Fica a Fazendø do Estado øutorizøda ø øIienør os imóaeis indicados
nos Anexos II a lV destø lei. Parágrøþ único - A autorizøçño preuista no "caput" deste ørtigo estende-se øos
imóaeis que' por øplicação do disposto no ørtigo La desta lei, passarem à titularidøde da Føzendø do Estado e
compreende ø. cessã.0 de direitos reøis ø eles relatiaos e ø concessão de uso pøra pørticulares."

t
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Ademais, o art. 4e da Lei ainda autoriza eue "[n]s alienações øutorizødas por
estø lei poderão ocorrer sob quøisquer døs formøs legølmente øitmitidøs"3l, o que reforça
a autorização legislativa à operação visada pelo ESp.

O terceiro requisito refere-se à necessidade prévia avaliação do bem a ser
disposto pelo ESP. Trata-se de requisito que ainda deverá ser cuidadosamente
observado pelo ESP, quando a integralização dos bens no FII. Ressalto, aliás,que tal
requisito não decorre apenas das normas incidentes sobre os bens públicos, mas
também da própria regulamentação dos fundos imobiliários.

Nesse sentido, percebo que houve preocupação quanto a esse ponto no
Edital de Pregão referido, conforme o item 5 do Termo de Referência (Anexo I do
Edital)32. Este dispõe que os ativos imobiliários serão avaliados por uma ,,empresa

avaliadora" como condição prévia à sua transferência ao FII (item S.1). A empresa será
escolhida pelo operador imobiliário (vencedor da ticitação), com base em critérios de
elegibilidade (item 5.2) que incluem capacidade técnica, notória especializ ação,
reputação de mercado e ausência de conflitos de interesse (item 5.3). Ademais, o item 5
prevê alguns cuidados especiais no procedimento de avaliação, como o rcdízio

31 Lei Estadual na 76.33812016: "Artigo 4a - As ølienações øutorizødas por estø lei poderão ocorrer sob quøisquer
døs formøs legølmente admitidas, utilizøndo-se ø doøção exclusiaømente pøra program(ß e ações ainculødos às
políticas sociøis empreendidas pelo Estado e pelos municípios, obseraødos os requisitos legøis.,,.
32 Termo de Referência: "5. AVALIAÇA) DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS.5.1. Os ATIVOS IMOBILIÁRIIS
serão aaøliados pela EMPRESA AVALIAD)RA, como condição para suø trønsþrênciø ao FLIND7 ø título de
integrølização de QUOTAS, em cumprimento øo ørtigo 12 dø ICVM 472/200g. 5.2. A EM1RESA
AVALIAD)RA será escolhida pelo )PERAD)R IMoBlLlÁRIo, com a øproaação do C1MITÊ DE
INVESTIMENTO9 com base em critérios de etegibilid.øde preuistos no REGIILAMENTO. 5.3. os critérios d.e
elegibilidade da EMPRESA AVALIAD)RA deaerão incluir capøcidøde técnicq., notóriø especiølização, reputação
de mercado e øusência de conflitos de interesses. 5.4. A EMPRESA AVALIAD)RA ficørá impedida de øtuar nø
íntermediøçño dø ølienøção de quøisquer ATIVos tMoBILIÁRIos. s.s. o opERADon n ronnlÁRto
øtualiznrá anualmente a øaaliøção dos ATIV)S IMoBlLlÁRIoS parø assegurar ø øderência do arilor patrimonial
das QU)TAS às condições øtuais do mercødo imobiliário. 5.6. o REGULAMENTO disporá sobre o rodízio
periódico dø EMPRESA AVALIAD)RA, mediønte sua substituição por outra que atenda aos fttesm4s requisitos
reputacionøis e técnicos preaistos no REGLILAMENTO.,,.
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periódico da empresa avaliadora (item 5.6), o impedimento de atuação desta na
intermediação da alienação (item 5.4) e posterior na atualização anual das avaliações
dos imóveis (item 5.5).

Em um primeiro momento - a etapa de integralização dos imóveis no FII -,
esses cuidados visam a assegurar a exata correspondência entre o que é aportado e sua
expressão monetári4 resguardando dessa forma os direitos dos cotistas (de forma a
evitar a diluição de seu patrimônio com uma avaliação abaixo do valor dos bens
aportados) e do próprio fundo (evitando a atribuição de um valor irreal de seu
patrimônio). Em um segundo momento - após a integralização dos imóveis no FII -,
esses cuidados visam, igualmente, a assegurar os direitos dos cotistas e do próprio
fundo, dessa vez assegurando que esses imóveis apenas serão vendidos pelo seu valor
de mercado.

Por fim, resta-me analisar o quarto e último requisito, que diz respeito à
exigência de prévia licitação. Entendo, quanto a esse ponto, que a licitação para a
disposição destes imóveis pelo ESP (a serem integralizados no fundo) não é necessária
e nem possívef nos termos da operação concebida.

Primeiramente, o art.20, inciso I, da Lei Estadual ne 6.54411989, dispensa
expressamente a prévia licitação para os casos de alienação de bem imóvel por meio
de permuta:

"Artigo 20 - A alienøção de bens da Administração centrølizadø
ou øutárquicø, subordinada à existênciø de interesse público
deuidamente justificado, será sempre precedidø de auøliação e

obedecerá as seguintes normøs: (...)

I - quando imóaeís, dependerá de øutorizøção tegisløtiaa, øpøliação
prévia e concorrênciø, dispensødø estø nos seguintes cøsos:

c) permutø;"
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Entendo que a operação cotejada pelo ESP, conforme afirmado
anteriormente, não deve ser caracterizada como uma alienação pura e simples, mas
como uma operação casada, que se assemelha a uma pennuta. Isso porque, como
contrapartida à integralização dos imóveis públicos no FII, o ESP receberá cotas com
exata equivalência de valor monetário. Inclusive, a avaliação prévia dos bens, nos
termos que acabo de descrever, tem como função exatamente garantir que esta troca
de imóveis por valores mobiliários (cotas do FII) se dê em termos equivalentes. A
catactetização da operação como permuta, portanto, leva à dispensa de licitação
prévia.

Entretanto, entendo que, mesmo que não estivesse prevista essa hipótese de
dispensa de licitação na legislação específica, ou ainda que não se entenda que a
operação se enquadra na hipótese de dispensa por permuta, a licitação não seria
cabível, posto ser ela inexigível. Não lnâ, aqui, que se falar em licitação. E isso por
conta da peculiaridade da operação cotejada, em que, como vimos não se está diante
de alienação pura de bem público, mas sim de uma operação casada, na qual o
imóvel é transferido a um fundo imobiliário, este sim responsável por sua exploração
e alienação. Para o ESP, não é indiferente o "comprad.ot", o receptor desses imóveis.
Para ele, interessa que os imóveis sejam alocados, tão somente, num fundo imobiliário
em específico - o FII a ser criado, por sua encomenda, pelo administrador contratado
pelo ESP.

Veja-se: a decisão do ESP é a de transferir os bens para um FII a ser
constituído exclusivamente para receber o acervo patrimonial de seu domínio. A única
variável em que pode haver disputa é aquela atinente à instifuição autorizada para ser
a administradora (a quem, pela regulamentação da CVI\{, competirá instituir e
registrar o FII). Esta variável, digamot competitiva, será objeto de licitação, como
adiante abordarei. No que toca à transferência dos bens para um fundo
especificamente instituído para este fim, descabe falar em licitação pelo simples fato
de que não existe competição possível entre um universo de só um FII adrede
constituído, cuja existência é atrelada e intrínseca aos bens do ESP em apreço. A
menos que imaginássemos a licitação como um fim em si mesmo, como uma
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formalidade que se basta pela sua própria existência, mesmo que desprovida de
finalidade, r'tã'o podemos sequer cogitar que haja espaço para certame licitatório na
operação de transferência dos bens para o FII, quando este estiver constituído;

Assim, o ESP não está meramente dispondo do bem, mas alocando-o em
outra operação específica, intermediada por um contrato de prestação de serviços
celebrado entre o ESP (representado pela Cpp) e as empresas responsáveis pela
administração e operação do fundo. Esse contrato, em si, deverá observar o
procedimento legal aplicável para seleção de parceiros para contratar com a
AdministraÇão, seja a licitação, seja a contratação direta (por dispensa ou
inexigibilidade de licitação, conforme o caso).33

1.4 A gestão (privada) do FII

Como visto, com a integralização dos imóveis no fundo, esses bens sairão
do patrimônio público, tornando-se imóveis do FII, sob a gestão do administrador.

Por sua vez, deve-se ter em vista que o fundo a ser constituído não será
público - ainda que seus cotistas sejam todos entes de administração pública. O FII
será um condomínio privado, constituído em conformidade com as normas da CVM.

Lembremos aqui da dupla relação que existirá: entre o ESP, como
contratante (representado pela CPP), com o consórcio do fundo, numa relação
contratual; e o ESP e o FII, sendo este gerido pelo consórcio administrador (fiduciário
do patrimônio depositado pelos cotistas no fundo). Essas duas relações, embora sejam
bastante relacionadas, têm origens e fundamentos distintos.

No caso, embora exista uma relação contratual regida por normas de direito
público entre o ESP (representado pela CPP) e o FII, essas normas não contaminam a
relação, tipicamente privad4 entre o ESP e o FII. Em outras palavras, embora seja em
sua origem criado por ordem do ESP, o FII será estruturado, constituído e gerido por

33 Dedicar-me-ei à análise da forma de contratação dos serviços de estruturação e gestão do FII no tópico
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um administrador, nos exatos termos da regulamentação aplicável aos fundos
imobiliários em geral.

O fato de o administrador do fundo ser escolhido pela Cpp (por meio de
um procedimento de seleção típico às contratações públicas) e ter que cumprir
obrigações e diretrizes decorrentes do contrato de serviços celebrado com a Cpp não
ûazpara a gestão do fundo um regime de direito público.

Tampouco o que fato de serem seus cotistas apenas entes públicos traz esse
regime pata a gestão do fundo. Ou, dito de outro modo, o fato de o fundo ser
fiduciário de direitos do ESP e outros entes não sujeita o próprio fundo - ou a
disponibilização de seu patrimônio - às normas de direito público. Do contrário, aliás,
teríamos que qualquer banco que seja depositário de algum bem ou direito de ente
estatal passaria a ser submetido ao regime público.

Também entendo que descabe pretender concluir que o fundo seria público
porque a assembleia de cotistas - órgão decisório máximo do fundo3a - será
majoritariamente composta por entes públicos e, mais especificamente, pelo próprio
ESP. Veja-se, aliás, que, conforme informado pela Consulente, o ESp pretende alienar,
oportunamente, as quotas por meio de oferta pública - caso em que poderá tornar-se
quotista minoritário ou até mesmo deixar completamente o fundo. Mas, de qualquer
forma, logo quando de sua constifuição, a assembleia de cotistas do Fundo tenderá a
ter participação majoritária do ESP - e esse fato, de per si, também não carac teriza o
fundo como público.

O paralelo que, inadvertida e inadequadamente, poderia ser feito, aqui,
seria trazer o critério de "poder de controle", utilizado, por exemplo, para identificar
empresas estatais. A conclusão, nesse caso, seria que, por deter o ESp a maior do
capital votante na assembleia de cotistas do fundo, ele teria "poder de controle,, sobre
o fundo - e, sendo o fundo controlado por ente estatal ele seri4 então, pertencente à
administração pública.

3a As competências da assembleia de cotistas estão previstas no art. 1Z IN CVM nq 4221200g.

,l
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Ocorre que é impróprio querer trazer o conceito de "poder de controle
estatal", originariamente aplicável para buscar identificar a natureza jurídica das
pessoas jurídicas empresárias com participação estatal, pata os fundos de
investimentos. Estes, como vimos, não são pessoas jurídicas - são, sim, condomínios,
uma reunião de recursos dos cotistas, com administração profissional. Entendo
inadequado querer transformar o fundo de investimento imobiliário em um ente
estatal, pertencente à administração pública e submetido ao regime público (seja pelo
aspecto estrutural, seja pelo aspecto funcional), pelo fato de a maioria de seus cotistas
serem entes públicos.

Eis então entender que as operações realizadas pelo fundo imobitiário a ser
constituído não serão submetidas ao regime público. Mais especificamente, a eventual
venda de bens pelo fundo não precisará observar as regras de direito público para
disponibilização de imóveis públicos. Isso porque, como visto, (i) os imóveis geridos
pelo fundo não são mais públicos; são, sim, imóveis privados, de propriedade do
fundo; e (ü) o fundo constitui-se como condomínio privado, não se enquadrando
como entidade pertencente à administração pública estadual.

Note-se, outrossim, que o FII não terá em suas atividades nenhuma
finalidade pública. Como gestor de um patrimônio que inicialmente era composto por
bens públicos dominicais, sem finalidade pública portanto, o recebimento destes bens
no FII (condomínio privado) não leva ao fundo qualquer afetação, finalidade ou
missão de natureza pública. Não há trespasse de função pública que poderia levar a se

cogitar de contaminação pelo regime público.

Da gestão privada decorre que o administrador poderá adotar todos os
mecanismos admitidos pelo ordenamento jurídico, pela regulamentação da CVM e

pelo regulamento do fundo para dispor dos imóveis de seu patrimônio. Quer dizer, o
administrador, em conjunto com a estratégia traçada pelo operador imobiliário,
poderá negociar a forma de alienação dos imóveis que foram transferidos ao fundo,
utilizando sua expertise e flexibilidade para viabilizar, de forma eficiente, os melhores
negócios possíveis para o fundo e seus cotistas.
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Nesse sentido, o Termo de Referência autoriza o consórcio a alienar os
imóveis mediante (i) pagamento à vista e em dinheiro, por valor não inferior ao da
avaliação; ou (ü) outras formas de alienação, desde que autorizad.o pelo Comitê de
Investimentos do fundo. Veja-se:

',6.1. O ADMINISTRAD?R e o )PERADOR IMjBILIÁRI)
terão nutonomia sobre ø decisão de aendø de quaisquer ATIVos
IMOBILIÁRIOS, desde que o pøgømento do preço seja

integrølmente em dinheiro, à aistø ou em prøzo compatíael com ø

duração do FUND?, por aølor presente não inferior ao da
øaøliaçã0.

6.2. Medinnte øproaøção do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, o

)PERAD)R IM)BILIÁRI) poderá øceitar outras modøIidades

de ølienøção dos ATIVOS IMOBILIARIOS, como permuta e

p ør cer iø em empr e endiment o s imobiliár io s.',

É essa flexibilidade e especialização para buscar boas oportunidades
negócios imobiliários que, aliás, fundamenta a opção do ESP pela contratação da
constifuição de um FII para alienar seus imóveis. Esse modelo permite, justamente,
essa flexibilidade, ao alocar ao consórcio administrador e operador do fundo
imobiliário - e não ao ente público - as atividades de alienação imobiliária.

Temos então que a gestão do fundo é privada, e o consórcio administrador
do fundo pode se utilizar de quaisquer mecanismos para a alienação dos imóveis. Ou,
dito de outro modo, não cabe falar em aplicação do dever de licitar para o fundo
alienar seus dos imóveis. Primeiro, porque o fundo não é entidade pertencente à
administração pública estadual (seja direta, seja indireta) e, portanto, não está
submetido às legislações que impõem regras para as alienações realizadas por entes
públicos. Assim, por exemplo, o fundo não se enquadra no âmbito de aplicação da Lei
Estadual ne 6.54411989, que traz o "estøtutl jurídico das licitações e contratos pertinentes ø

obras, seraiços, clmprøï ølienøções, concessões e locøções no âmbito dø Administrøção
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Centrnlizøda e Autárquicø do Estado" (art. 1a), ou tampouco no âmbito da Lei Federal nq
8.66611993, que traz normas gerais sobre (entre outros temas) alienações, às quais se
subordinam "além dos órgãos dø administrøção diretø, os fundos especiøis, øs øutørquiøs, as

fundøções públicøs, øs empresas públicns, øs sociedødes de economiø mistø e demøis entidødes
controladas direta ou indiretømente pela I,Iniã0, Estødos, Distrito Federal e Municípios" (art.
ln, paúrgrafo único). Segundo porque, como vimos, os imóveis, uma vez
integralizados no fundo, passam a ser de titularidade deste - saindo, portanto, do
patrimônio estatal.

Veja que o que estou afirmando não é que o caso em pauta - alienação de
imóveis pelo fundo - enquadra-se em hipótese de dispensa ou inexigibilidade de
licitação. Estou apontado que não subjaz o dever de licitar, tal como existe para os
entes públicos, posto que o fundo não é público. E, portanto, não há nem mesmo em
se falar em aplicação do dever de licitação, e tanto menos em hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade desse dever.

Mas, se a gestão do fundo será exclusivamente privada, como garantir,
então, o cumprimento dos fins públicos que fundamentaram a criação do FII?

Inicialmente, observo que dizer que a gestão do fundo será privada não
significa que o consórcio administrador será absolutamente livre para vender os
imóveis como e pelo quanto quiser. Haverá diversas regras e travas que deverão ser
observadas pelo consórcio - sejam regras que visam a proteger os cotistas (e que
decorrem da regulamentação aplicável a todos os fundos imobiliários), sejam as
próprias regras decorrentes do contrato de prestação de serviços celebrado entre a
CPP e o consórcio administrador do fundo.

Veja-se que o contrato de prestação de serviços prevê diversas diretrizes a
serem ao consórcio do fundo, diretrizes essas gue, por sua vez, deverão ser
incorporadas no regulamento do fundo e, portanto, observadas pelo consórcio
administrador.

Nesse sentido, mencione-se, por exemplo, que o Termo de Referência
estabelece que, no seu dever de fiduciário, o administrador deverá gerir o fundo de
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modo a trazer a maior rentabilidade possível, priorizando a eficiência da operação e
maximização dos resultados financeiros.3s Ou, ainda como exemplo, o Termo prevê
também a obrigação de o operador imobiliário divulgar, amplamente, as ofertas de
venda, aceitando a proposta mais vantajosa para o fundo, de acordo com as práticas
usuais do mercado imobiliário.36 Ressalte-se, ainda, as regras relativas à avaliação
prévia dos bens - cujas principais balizas decorrem da própria regulamentação dos
fundos imobiliários, mas que são intensificadas pelas diretrizes constantes no Termo
de Referência.37 Assim, o regulamento do fundo deverá ser elaborado em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo ESP, assegurando os fins públicos
visados com a constituição do FII.

Além disso, deve-se destacar que o regime iurídico exclusivamente
privado do FII não afasta a incidência de controles (internos e externos) da
administração pública ou da gestão de recursos públicos, em relação a duas etapas:
(i) transferência de imóveis públicos para o FII; e (ií) gestão patrimonial do FII
(tendo em vista a participação estatal, como cotista, do fundo). Assim, ainda que a
gestão (privada) do fundo esteja submetida essencialmente à regulação e fiscalização
da CVM, não se podem afastar os controles incidentes sobre o manejo de recursos
públicos - que serão aportados no fundo e que, em contrapartid4 gerarão direitos de
cotista ao ESP.

3s Termo de Referência: "2.1. O FUNDO promoaerá ø ølienøção dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS peløs condições
mais aøntajosas de preço, prazo e condições de pøgamento, atuando de forma proøtiaa nø prospecção de potenciais
comprødores e parceiros, com aistøs n obter ganho de cøpitøl parø posterior distribuição do resultødo líquido aos

QUOTISTAS, ø título de remunerøção ou ømortízøção de QUOTAS. 2.2. As alienøções promoaidøs no âmbito do
FUNDO priorizørão ø eficiênciø da operaçãn e ø otimizøção do resultødo financeiro."
36 Termo de Referência: "4.2. Sem,prejuízo das obrigações dispostøs no CONTRATO e nalegislação øplicáael,
cøberá øo OPERADOR IMOBILIÁRIO: g) assegurar ødequadø diaulgøçño públicø das oþrtøs de aenda dos
ATMS IMOBILIÁRIOS, recebendo propostøs de aquisição sem discriminação injustificadø quønto à pessoø do
proponente; e h) aceitar sempre a proposta de øquisição considerøda møis uantøjosø. sob o ponto de aistø econômico
pørû o FUNDO, após a reølizøção de análise informadø que leue em contø todøs as aariáoeis releuantes pøra
tomada de decisão, segundo práticøs de mercødo usuølmente ødotadøs em trønsøções imobilitirias compøráaeis.".

37 Conforme item 5 do Termo de Referência.
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Nessa toada, caberá ao TCE/SP fiscalizar e acompanhar a gestão eficiente
dos recursos públicos que serão integralizados no fundo pelo ESP - e que, após sua
integralização no patrimônio do fundo, estarão representados nas cotas detidas pelo
ESP.

Tal competência fiscalizatória do Tribunal de Contas incidirá não porque o
fundo será entidade da administração pública estadual ou pertencente a ela (porque,
como vimos, não será), mas sim porque ele receberá recursos de origem pública (os
imóveis que serão aportados pelo ESP) e os gerirá em nome de um ente público (o
ESP).

Veja-se que o fundo não administrará recursos públicos, propriamente: com
a transferência dos imóveis públicos para o Fundo, deixa de haver patrimônio público.
Mas a participação do Estado como cotista do FII pressupõe ter havido, na origem,
aporte de bens públicos no fundo. E a rentabilidade do fundo (e, portanto, de seus
cotistas - incluído o ESP) será consequência da forma como esse patrimônio será
expiorada.

Nesse sentido, não entendo aplicável ao caso a maior parte das
competências do TCE relacionadas no art. 32 e art.33, da CE/SPsa, justamente porque a

38 Os art. 32 e art' 33, da CE/SP, arrolam as competências do TCE/SP. Transcrevo, aqui, esses artigos, em
sua integralidade: "Artígo 32 - A fiscalização contábil, financeira, orçømentáriø, operøcional e patrimonial d.o
Estado, das entidødes dø administração diretø e indiretø e døs fundøções instituídøs ou møntidas pelo poder
Público, quønto à legøIidøde, legitimidøde, economicidøde, aplicação de subaenções e renúncia de receitas, será
exercida pela Assembléia Legislatiaø, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cadø poder.
Parágrøfo único - Prestørá contøs qualquer pessoø físicø ou jurídica, de direito público ou de direito priaødo, que
utilize, ørrecøde, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e ualores públícos ou pelos quais o Estødo
respondø, ou que, em nome deste, øssuma obrigações de nøtureza pecuniáriø. Artigo 33 - O controle externo, ø
cørgo dø Assembléia Legislatiaø, será exercido com auxílio do Tribunal de Contøs do Estado, ao quøI compete: I -
aprecinr øs contøs prestødas qnualmente pelo Goaernador do Estado, mediønte pørecer préaio que deaerá. ser
eløborado em sessenta diøs, a contør do seu recebímento; II - jutgar øs contøs dos ødministradores e demais
responsáaeis por dinheiros, bens e ualores públicos dø ødministrøção diretø e øutørquiøs, empresøs púbticøs e

sociedades de economia místø, incluídas as fundøções instituídss ou mqntidas pelo Poder Púbtico estaduø1, e øs
contøs daqueles que derem perdø, extrøuio ou outra irreguløridøde de que resulte prejuízo ao erário; III - øpreciar,
parø fins de registro, ø legalidade dos øtos de ødmissão de pessoø\, ø quølquer título, nø ødministrøção direta e

autarquiøs, empresas públicas e empresas de economiø mistø, incluídøs as fundações instituídas ou møntidøs pelo
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maior parte desses dispositivos atraem a competência do TCE em razão (i) d.o
pertencimento do ente à estrutura estatal ou (ü) da arrecadação ou gerenciamento de
recursos públicos. Ocorre que, no caso, nem o fundo pertence à administração pública
e nem ele maneja recursos públicos (posto que os bens, em sua origem públicos,
passam à propriedade do fundo - propriedade privada, portanto - quando são nele
integralizados).

Mas o fundo recebe recursos de origem pública para sua constituição e
funcionamento, sendo-lhe seu objetivo gerir esse patrimônio de forma eficiente e
rentável - gerando a maximização de rendimentos para os cotistas e, pois, para o ESp.
O que, a meu vet, traz a incidência da competência do Tribunal para fiscalizar a
aplicação dos recursos repassados pelo Estado, nos termos do art. g3, VII, da CElSp, in
aerbis:

Poder Público, excetuødas as nomeações parø cørgo de proaimento em comissão, bem como a døs concessões de
øposentødoriøs, reþrmas e pensões, ressølaødøs øs melhoriøs posteriores que não ølterem o fundømento legal do øto
concessório; IV - øaøliar ø execução das metas preaistas no pløno plurianual, nøs díretrizes orçømentárias e no
orçømento anuøI; V - reølizar, por inicíatiaø própria, dø Assembléia Legislatiua, de comissão técnica ou de
inquéríto, ínspeções e øuditoriø de nqtureza contábil, finønceirø, orçamentáriø, operacionøI e patrimonial, nas
unidødes administratiaas dos Poderes Legisløtiao, Executiao e ludiciário, do Ministério público e demais entidødes
referidas no inciso Il; VI - fiscalizar øs aplicações estaduais em empresas de cujo cøpitøI sociøI o Estødo pørticþe de
forma direta ou indiretø, nos termos do respectiao ato constitutiuo; VII - fiscalizar a øplicøção d.e quøisquer
rec'ursos repassados øo Estado e pelo Estado, mediante conaênio, øcordo, øjuste ou outros instrumentos
congêneres; VIII - prestør øs informøções solicitadas pela Assembtéia Legistøtiaa ou por comissão técnicø sobre q

fiscøliznção contábil, financeírø, orçamentáriø, operacionøI e pøtrimoniøl e sobre resultados de auditoriøs e
inspeções realizadøs; IX - øplicør aos responsáaeis, em cøso de ilegølid.ade de despesø ou irregularidade de contas,
øs sanções preaistøs em lei, que estabelecerá, entre outras cominøções, multa proporcional øo ilano causødo øo
erário; X - assinar prøzo parø que o órgão ou entidøde adote as proaídências necessáriøs qo exøto cumprimento dø
lei, se aerificadø a ilegølidade; Xl - sustør, se não atendido, a execução do ato impugnødo, comunicando ct decisão à
Assembléia Legislatiaa; XII - representør ao Poder competente sobre irreguløridades ou abusos apurados; XIil -
emitir pørecer sobre a prestação qnuøl de contøs dø administrøção finønceirn dos Municípios, exceto a dos que
titterem TribunøI próprio; XIV - comunicar à Assembtéiø Legisløtiua quølquer irreguløridøde aerificøda nøs conLtøs
ou nø gestão públicas, enoiøndo-lhe cópia dos respectiuos documentos. $ 1, - No caso de contrøto, o ato de sustøção
será ødotado diretømente pela Assembléia Legistøtiaa que solicitqrá, de imediøto, qo Poder Executito øs medidøs
cabíaeis' $ 2a - Se ø Assembléia Legisløtiua ou o Poiler Executizto, no prazo de noaentø dias, não efetiaar as
medidas preaistøs no pørágrøþ ønterior, o Tribunøl decidirú ø respeito. S 3n - O Tribunøl encaminhará à
Assembléia Legislatioø, trimestrøl e anualmente, reløtórío de suøs øtiaidødes.,,
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"Artígo 33 - O controle externo, a cørgo da Assembléiø

Legisløtiaø, será exercido com auxílio do Tribunør de Contøs do

Estado, ao quøl compete:

Vil - fiscølizør ø øplicøção de quøisquer rect¿rsos

repøssødos øo Estado e pelo Estøilo, mediante conaênio, øcordo,

øjuste ou outros instrumentos congêneres;"

Eis então entender que o TCE/SP tem competência para acompanhar a
estruturação do projeto, em três momentos diferentes.

Primeiro, que extrapola o tema do presente item - que trata da gestão,
propriamente, do fundo -, a própria contratação do administrador e operador
imobiliário.

Segundo, o momento de aporte dos bens públicos no FII, de modo a
assegurar a adequada avaliação dos imóveis aportados e a precisa equivalência das
cotas que serão recebidas pelo ESP, em contrapartida ao que foi integralizado no
fundo.

Terceiro, a gestão patrimonial do FII, no sentido de assegurar que a gestão
está sendo eficiente e, com isso, gerando mais rentabilidade para os cotistas do
fundo' Neste último caso, contudo, reitero que a competência para o TCE/Sp
acompanhar e exigir a gestão eficiente do fundo não significa que ele será submetido
ao regime público, mas tão somente que sua gestão, ainda que privada e exercida nos
termos da regulamentação aplicável em geral aos fundos imobiliários, deverá
resguardar os interesses públicos visados com a própria contratação, pelo Estado, da
constituição do fundo, sob o viés da eficiência.

I.5 Conclusõesparciais

Diante do examinado neste tópico, posso concluir, em suma, inexistir
qualquer óbice jurídico para que a administração pública encomende a criação de
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um FII e se utilize desse instrumento como forma de alienar seu patrimônio
imobiliário.

Mais especificamente, em conformidade com a regulamentação aplicável
tanto especificamente aos fundos de investimento imobiliário, como à gestão de bens
públicos, entendo que o modelo adotado pelo ESp (por meio da Cpp) _ contratação
de consórcio para a estruturação, constituição e gestão de FII - é plenamente
compatível com o ordenamento jurídico vigente.

Tal fundo, por sua vez, será um condomínio privado, com gestão
exclusivamente privad4 que deverá observar a regulamentação aplicável aos fundos
de investimento imobiliário, o regulamento do fundo e as diretrizes estabelecidas pelo
ESP no contrato de prestação de serviços celebrado entre a CPP e o consórcio gestor do
fundo.

Dizer que o fundo terá nafureza e gestão privadas significa que suas
operações realizadas pelo fundo não estarão submetidas ao regime público. Mais
especificamente, a eventual venda de bens pelo fundo não estará submetida às regras
de direito público para disponibilização de imóveis públicos. Isso porque, como visto,
(i) os imóveis geridos pelo fundo não são mais públicos; são, sim, imóveis privados, de
propriedade do fundo; (ü) o recebimento dos bens dominicais do ESp no FII
(condomínio privado) não leva ao fundo qualquer afetação, finalidade ou missão de
natsreza pública inexistindo trespasse de função pública que poderia levar a se
cogitar de contaminação pelo regime público; e (üi) o fundo constitui-se como
condomínio privado, não se enquadrando como entidade pertencente à administração
pública estadual.

Por sua vez, note-se que as regras de direito público incidirão, com suas
matizes específicas, tanto sobre (i) a contratação do consórcio constituidor do fundo;
como (iÐ na transferência dos imóveis públicos estaduais para o fundo.

Ademais, dizer que o fundo terá natureza e gestão privadas não afasta a
incidência de controles (internos e externos) da administração pública ou da gestão
de recursos públicos, em relação a duas etapas: (i) transferência de imóveis públicos
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para o FII; e (ü) gestão patrimonial do FII (tendo em vista a participação estatal, como
cotist4 do fundo). Assim, caberá ao TCE/Sp fiscalizar e acompanhar a gestão eficiente
dos recursos públicos que serão integralizados no fundo pelo ESP - e que, após sua
integtalização no patrimônio do fundo, estarão representados nas cotas detidas pelo
ESP. Tal competência fiscalizatória do Tribunal de Contas incidirá não porque o fundo
será entidade da administração pública estadual ou pertencente a ela (porque, como
vimos, não será), mas sim porque ele receberá recursos de origem pública (os imóveis
que serão aportados pelo ESP) e os gerirá em nome de um ente público (o ESp).

il - A pnnrrcrpAçÃo ol Cpp NA opERAçÂ,o

No projeto em pauta, pretende-se que a CPP seja responsável pela gestão
contratual. Nesse sentido, a Companhia deverárcalizar a modelagem do contrato, o
procedimento de contratação propriamente dito e o acompanhamento e fiscalização
dos serviços prestados pelas empresas contratadas para administrar e operar o FII.

Ressalte-se que a Companhia não terá a propriedade dos bens imóveis que
serão aportados no fundo, sendo estes transferidos diretamente da Fazenda Estadual
ao FII. Dessa forma, as cotas emitidas pelo fundo em função do aporte dos móveis
estaduais serão de propriedade do ESP, e não da CPP. Significa dizer que, nessa
operação, os imóveis serão aportados no fundo pelo ESP - que terá, em contrapartida,
cotas representativas desse aporte -, nos termos do art. 3e, inciso II, da Lei na
1,6.338 1201.6, in aerbis:

"Artigo 3a - Ficø føcultødo à Føzendø do Estødo destinør os
imózteis de que trøtø estø lei ou o produto de suø ølienaçño à
integrølizøção:

I - do cnpitøl social de empresøs sob controle øcionário do Estødo,

em especial dø Compønhiø Pøulistø. de pørcerias - Cpp;
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II - de cotøs em fundos imobiliórios, fundos de particþaçño
ou de inaestimentos, constituídos nø formø da legislação e normøs

nplícáaeis."

Em relação a esse dispositivo, pontuo apenas que não se trata, aqui, da
hipótese do inciso I, segundo o qual a propriedade dos imóveis passaria do ESp para o
capital social da CPP para fins de aumento do capital social da Companhia. Os
imóveis a serem aportados pela Fazenda do Estado destinam-se exclusivamente à
integtalização de cotas do FII, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista pelo
inciso II.

Além da modelagem e do acompanhamento da execução contratual dos
serviços de estrufuração do fundo, a Consulente informa que a CPP pretende também
participar como cotista do FII, realizando a integralização de suas cotas por meio de
recursos monetários - tornando-se, portanto, "cotista super sênior".

Preocupa-se a Consulente com a adequação da operação cotejada, descrita
acima, aos fins sociais da CPP, nos moldes da Lei nq 11.688/2004, que autorizou sua
criação.

Primeiramente, ponfuo que esta mesma Lei foi responsável por instifuir o
Programa de Parcerias Público-Privadas no Estado de São Paulo. A Companhia foi
constituída, portanto, no contexto de promulgação da Lei de PPPs (Lei na 11.07912004)
e amplo incentivo à adoção dessa modalidade contratual na prestação de serviços por
parceiros privados.

No entanto, os fins sociais da CPP não se limitam a viabilizar a
implementação das PPPs no Estado de São Paulo. Pelo contr ârio, a Lei de sua criação,
em seu art. 12, atribui à CPP os fins específicos de disponibilizar "bens, equipamentos e

utilidødes" para o ESP, além de gerir os ativos patrimoniais adquiridos ou a ela
transferidos. Leia-se:
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"Artigo 12 - Fica o Poder Executiao autorizødo ø constituir
pessoø jurídicø, sob ø formø de socíedøde por øções, denominøila
compønhía Paulista de Pørceriøs - Cpp, para o fim específico de:

I - coløborør, npoiør e aiøbilizar ø implementação do progrnma de
P ør c er ias P úb lic o - P r ia ad øs ;

n - dísponibilizar bens, equþamentos e utilidades parø ø

Administrøção Estaduø\, mediante pagamento de adequadø

c ontr øp ør ti d ø fín an ceir ø;

III - gerir os øtiaos patrimoniais ø ela transferidos pelo Estødo ou
por entidades dø ødministrøção índiretø, ol.t que tenham sido
adquiridos ø qunlquer título."

Ademais, para realizar seus objetivos, a Lei autorizativa expressamente
confere à CPP as prerrogativas de (i) celebrar convênios com órgãos e entidades da
Administração Estadual e (ü) contratar serviços especializados de terceiros, nos termos
do art.17:

"Artigo 17 - A Cpp poderá, para ø consecuçño de seus objetiaos,
celebrør conaênios cotn órgãos e entidødes dø
Administrøção Estøduøl e contrøtør, obseraøilø ø
legisløçño p ertinente, seraiço s esp eciøliz ødo s de terceir o s.,'

Destarte, a operação cotejada, objetivando a prestação de serviços por parte
da CPP ao ESP, mais especificamente, que a CPP contrate e gerencie, em nome do ESp,
a prestação de serviços técnico-especializados de estruturação, constituição,
administração, custódia e operação de FII, está em consonância com os fins sociais da
CPP' A possibitidade tanto de se emparceirar com entes da administração pública
estadual, como de contratar serviços de terceiros, são atividades previstas pela lei
autorizativa da Companhia (conforme art. 12 e art.17, Leina 11.6gg/2004).
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Veja-se que, além disso, a autorização para a celebração de convênios entre
a CPP e órgãos da administração estadual, prevista no art. 17 d,a Lei na 11.6gg2004,
também nos é relevante.

É q.t" por um lado, a partir da documentação apresentada, entende-se que
ainda não existe instrumento jurídico específico que regule a relação entre Cpp e
ESP.3e Por outro, contudo, considero relevante e até mesmo imprescindível a
formalização da relação entre ESP e CPP, a fim de se justificar e regular a participação
da Companhia no processo e, com isso, garantir segurança jurídica para o projeto e os
atores envolvidos.

Para a formalização dessa relação, julgo adequada a utilização do
instrumento de convênio, na forma do art. 1,76 da Lei na 8.66611993, que disciplina a
celebração de ajustes entre entes da administração públic¿.+o

Em relação aos convênios, apenas ressalto importante inovação trazida pela
Lei ns 13.01'912014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil ("Lei das OSCs,,). Essa
Lei procurou restringir expressivamente o uso dos convênios, restringindo sua
utilização às entidades da administração pública. Por conta disso, o art. 84-A da Lei ne
13.20412015 prevê que, "[ø] partir dø aigêncin desta Lei, somente serño celebrødos conaênios
nas hipóteses do parágrøþ único do art. 84". Por srta vez, o parágrafo único do art. g4

determina duas hipóteses de utilização da figura do convênio:

"Art. 84. Nõo se aplicø às pørceriøs regidas por esta Lei o disposto
nø Lei no 8.666, de 21_ de junho de 1gg\.

3e Nesse sentido, a Minuta do Contrato prevÇ em seu preâmbulo, o seguinte: ,,(üi) 
a atuøção dø Cpp foiautorizøda por seu Conselho de Administrøção e decorre de entendimentos mantidos entre ø Secretøriø de

Goaerno, à qual está aínculødo o Conselho do Patrimônio Imobiliário do ESTADO DE SÃO pAULo, e a
Secretaria de Fø.zendø, conforme trocø de ofícios høaidø entre seus respectiaos titulares;l'.
40 Lei ns 8.66611993: "Art. 716. Aplicøm-se as disposições destø Lei, no que couber, øos conuêníos, øcordos, ajustes
e outros instrumentos congêneres celebrødos por órgãos e entidades da Administrøção.,'.
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Pørágrøfo único. São regidos pelo ørt. L1.6 dø Lei na g.666,

de 21- de junho de 1-9g3, conoênios:

r - entre entes feilerødos ou pessoøs jurídicøs ø eles
ainculødøs;

II - decorrentes dø aplicação do disposto no inciso IV do art. Ba."

Assim, a partir da edição da Lei das OSCsot, só podem ser celebrados
convênios (i) entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculado s, ou (ü)
entre a Administração Pública e entidades filantrópicas e sem fins lucrativos com o
objetivo de participar de forma complementar ao SUS (art. 1gg, S le, CF/gg, referido no
art.3e, inciso IV Lei na 1,3.01912014).

Nesse sentido, temos que o caso em pauta coaduna-se perfeitamente com a
hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 84 da Lei das OSCs, qual seja, a
celebração de convênio entre entes federados e pessoas jurídicas a elas vinculadas.
A CPP é empresa estatal vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de São paulo,
sendo que o convênio proposto seria celebrado entre a Secretaria do Governo do
Estado e a CPP, como pessoa jurídica vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado,
enquadrando-se na hipótese do art. 84, parágrafo único, inciso I, da Lei das OSCs.

Feito esse breve parênteses quanto à possibilidade de celebração de
convênio, no caso em paut4 o ajuste a ser firmado entre ESP e CPP deverá observar,
naquilo que for aplicável ao caso concreto, a regulamentação do art. 116, Lei na
8.66611993a2, ptincipalmente no que diz respeito ao conteúdo mínimo que deve constar

al De fato, tais previsões foram introduzidas na Lei das oSCs posteriormente à sua promulgação, pela
Lei nq 13.20412075.

a2 A Lei ne 6.54417989, que regula as contratações do Estado de São Paulo, prevê que: ,,Artigo gg - Os
con¡¿ênios e consórcios celebrqdos pelø Administraçã.o centralizøda e autárquica do Estado cim entidødes públicøs
ou pørticuløres regem-se pelo disposto nestø lei, no que couber.,,.
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no instrumento de convênio e as regras mínimas para sua execução e prestação de
contas.a3

Será especialmente necessário delimitar, em termos clarog o objeto e o
objetivo do ajuste. Assim, de um lado, haverá a obrigação de a CPP contratar a
constituição de um FII, que terá por objetivo a alienação dos imóveis, e,
posteriormente, fiscalizar a execução desses procedimentos pelo consórcio contratado.

43 Lei ns 8.66611993: "Art. 1,16. Aplicam-se as disposições destø Lei, no que couber, aos conaênios, øcordos,
øjustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. $ le A celebração
de conttênio, øcordo ou ajuste pelos órgãos ou entidødes da Administração Públicø depende de préuiø aproaøção de
competente pløno de trnbalho proposto pela organização interessadø, o quøI deaerá conter, no mínimo, øs seguintes
informações: I - identificação do objeto q ser executødo; II - metss ø serem atingidøs; III - etnpas ou fases de
execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V - cronogrøma de desembotso; VI - preoisão de início e

fim da execuçño do objeto, bem øssim da conclusão døs etapøs ou føses programødøs; VII - se o øjuste compreender
obra ou seruiço de engenhøriø, comproaøÇão de que os recLffsos próprios pørø complementar ø execução do objeto
estão deaidømente assegurados, sølao se o custo totøI do empreendimento recøir sobre ø entidade ou óigao
descentralizador. $ 2a Assinødo o conaênio, a entidøde ou órgão repassødor dørá ciência do mesmo à Assembléia
Legislatiaø ou à Câmara Municþal respectiua. $ 3'q Ás parcelas do conaênio serão liberadøs em estrita
conformidøde com o plnno de aplícøção øprooødo, exceto nos cøsos a seguir, em que as mesmas ficørão retidøs até o
søneømento døs impropriedades ocorrentes: I - quøndo não tiaer hnaido comproaação da boø e regulør aplicação dø
parcelø anteriormente recebidø, na forma dø legislação øplicáael, inclusiue mediante procedimentos de fiscalização
IocøL, reølizados periodicamente pela entidøde ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do
sistema de controle ínterno da Administração Públicø; lI - quando uerificødo desaio de finølidade nø aplicøção dos
recursos/ øtrøsos não justifícados no cumprimento døs etapøs ou føses programadøs, práticas øtentøtóriøs sos
princípios fundømentais de Administração Pública nøs contrøtações e demøis øtos prøticados na execução ilo
conaênio, ou o inadimplemento do executor com reløção ø outrøs cláusulas conaeniøis búsicøs; III - quøndo o
executor deíxar de adotør as medidas søneadoras apontadas peto partícþe repøssador dos recursos ou por
integrantes do respectiao sistema de controle interno. $ 4a Os søldos de conaênio, enquønto não utilizødos, serão
obrigatoriømente øplicados em cødernetns de poupønçø de instituíção finønceirø oficiøI se tt preaisão de seu uso for
ígual ou superior ø um mês, ou em fundo de aplicøção finønceirø de curto prazo ou operøção de mercødo aberto
lastreada em títulos dø. díuidø pública, quando ø utilização d.os mesmos aerificør-se em prazos menores que um
mês' $ 5a As receitas finnnceiras auferídas nø formø do pørógraþ ønterior serão obrigøtoriamente computødøs a
crédito do conr¡ênio e aplicødas, exclusiuamente, no objeto de sua finalidade, deaendo constar de demonstratiao
específico que integrará as prestações de contøs do øjuste. $ 6a Quøndo dø conclusão, denúncía, rescisão ou
extinção do conaênio, øcordo ou ajuste, os saldos financeíros remønescentes, inclusiue os proaenientes dss receitøs
obtidøs døs aplicações finønceirøs realizadas, serão deaoluidos à entidade ou órgão repøssødor dos recursos, no
prøzo improrrogáael de 30 (trintq) dias do evento, sob penø dø imediøta instøurøção de tomøda de contøs especiøl
do responsáael, proaidenciødapelø autoridq.de competente do órgão ou entidade titulør dos recursos."
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E, de outro lado, o ESP comprometer-se-á a integralizar seus imóveis ao FII, para que
este possa cumprir seus objetivos. Além disso, tendo em vista que se pretende
possibilitar a participação da CPP como cotista do FII por meio do aporte de recursos
monetários, seria interessante que isso fosse também previsto e regulado no
instrumento de convênio.

Por fim, aponto que, embora a Consulente tenha informado que não
receberá contrapartida financeira pelas atividades prestadas ao ESp, nada impede que
ela seja ressarcida pelos custos incorridos, e, inclusive, remunerada pela prestação dos
serviços. Quer dizet, o fato de o ajuste ser form alizado por meio de convênio não traz
óbices jurídicos à possibilidade de ser ajustada alguma forma de remuneração entre as
partes, desde que esta seja fundamentada e prevista no instrumento de convênio.

Quanto a esse ponto, interessa retomar a redação do art. 12 d,a Lei ne
1l'68812004, cujo inciso II designa como fim social da CPP "disponibilizar bens,
equþømentos e utílidades pøra a Administrøção Estø.dual, mediønte pøgømento de
ødequødø contrøpørtidø finønceirø". Aqui, entendo que o dispositivo visa mais a
conferir a possibilidade de remuneração da CPP (isto é, de a Companhia cobrar por
esses serviços), do que exigir necessária contraprestação por parte do ESp. Resta
reforçada, portanto, a possibilidade jurídica de cobrança de valores pela Cpp, caso
assim seja acordado entre as partes no convênio - sendo também que nada impede
que as partes ajustem a inexistência de contrapartidas financeiras entre elas.

III - O PROCEDIMENTO PARA SELEçÃO DOS SERVIçoS DE ESTRUTURAçÃ9 E GEsTÃo Do
FII

Analisados o modelo jurídico de alienação dos imóveis estaduais por meio
de FII e a participação da CPP no projeto, passo, agora, a examinar o próprio
procedimento adotado pela CPP para selecionar o consórcio responsável pela
estruturação, constituição e gestão do FII, conforme Edital de pregão ne 0212017.

Concentrar-me-ei nas três questões específicas que foram apontadas pela
Consulente: (Ð a adequação da modalidade de pregão para a contratação em pauta
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(item III.1); (ü) a congregação de fases diferentes em um mesmo edital (item III.2); e
(üi) a obrigatoriedade de constituição de consórcio entre administrador e operador
imobiliário (item III.3).

III.1 A viabilidade do uso da modalidade de pregão

O Edital adotou a modalidade de pregão para contratação dos serviços
técnicos especializados de estruturação, constituição, administração e custódia do FII,
nos termos da Lei Federal ne -1.0.52012002, do Decreto Estadual ne 47.29T12002 e da
Resolução CEGP-10/200244. Diante disso, um dos pontos de questionamentos da
Consulente diz respeito à adequação desta modalidade para a contratação dos
referidos serviços.

A preocupação da Consulente converge, em alguma medida com despacho
do TCE/SP, no âmbito de duas representações (Processo ne 00014949.9g9.17-2 e
Processo no 00015159.989.17-7), que decidiu pela suspensão do procedimento
licitatório. Um dos fundamentos utilizados para suspender a licitação foi que seu
objeto não harmonizava com a conceituação de "serviço comum" trazida pelo
legislador na Lei na 10.52012002. Entendeu o Conselheiro Antonio Carlos dos Santos,
que proferiu o despacho para a suspensão do procedimento, que a modalidade de
pregão não comportaria a complexidade dos serviços a serem contratados, não
podendo, portanto, ser utilizado pelo administrador. Nas palavras do Conselheiro:

"Adstrito às impugnações øqui suscitadøs, estão øpresentados

sinais øparentes de uma possíael desarmonia entre a configurøção
do presente objeto e ø conceituøção de seraiço comum definida pelo
legislødor no parágrøfo único do ørt. 1a dø Lei L0.s20102:
'Considerøm-se bens e serviços comun, pnra os fins e efeitos deste

aa Apesar do Edital se referir a esta Resolução, é importante destacar que seu art. 1q expressamente
aponta que suas disposições se aplicam "à øquisição de bens e à prestøção de seraiços comuns, pelø
ødministrøção direta e autárquica". No caso, a CPP é uma empresa estatal, pertencente à Administração
Indireta, e, portanto, não está incluída no âmbito de aplicação do regulamento.
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ørtigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qunlidøde possøm

ser objetioamente definidos pelo edital, por meio de especifícøções

usuøis no mercødo'. Tal questã0, por si só, reuela-se suficiente
pørn uma interaenção préain deste Tribunø\, à aista da nøturezø
do negócio ø ser øjustødo, pørø o fim de se colher escrarecimentos e

justificøtiaøs técnicøs da Administrøção que embøsam a opção

discricionáría quanto a essa modalidøde, ø fim de se resguardør o

øto ødministrøtiao de posshteis ameaçøs."

No entanto, deve-se notar que a contratação por meio de pregão não tem
relação com a complexidade do objeto, mas sim com a possibilidade de sua
especificação completa e objetiva. Em outras palavras: inexiste qualquer óbice pata a
contratação de objetos complexos por meio de pregão, desde que os padrões de
desempenho e qualidade de tais objetos possam ser objetivamente definidos,
traduzindo-se em bens ou serviços comuns no sentido de linearmente cotejáveis,
intrinsecamente fungíveis, sem grandes variações de execução. Explico-me.

A Lei ne 10.52012002, que estabelece as normas gerais para acontratação sob
a modalidade de pregão, dispõe que este procedimento é aplicável à aquisição de
bens e serviços comuns. Nos termos da Lei, bens e serviços comuns são aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade podem ser obietivamente definidos pelo
edital, a partir de especificações facilmente disponíveis no mercado (art. ln,
patâgtaf.o único). Assim, o que caracteriza o bem ou serviço comum não é sua
"simplicidade", mas sim a viabilidade de sua caracterização objetiva, a partir de
padrões que podem ser facilmente obtidos no mercado pelo órgão contratante,
porquanto comumente contratados. Temos, portanto, que mesmo um objeto
complexo, mas de fácil caracterização ou acesso no mercado, pode ser adquirido por
pregão.

Esse âmbito de aplicação do procedimento de pregão é reiterado pelo
Decreto Estadual ne 47.29712002, que disciplina o procedimento de pregão nas
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licitações realizadas pela administração pública do Estado de São paulo. O Decreto
esclarece que o pregão pode ser utilizado para aquisições de bens e serviços, "qua.lquer

que seia o aalor estímødo de contratação" (art.2n). O Decreto veda sua utilização a apenas
três tipos de contratações: obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e
alienações em geral (art. 1.q, $ 2e).

Verifica-se, portanto, que as normas que disciplinam a modalidade de
pregão, em nenhum momento, atrelam seu uso à ausência de complexidade do objeto.
O que importa é que o bem ou serviço objeto da contratação possa ser claramente
definido no Edital, com base em especificações de desempenho e qualidade
comumentemente encontradiças no mercado.

O próprio TCE/SP já decidiu que a possibilidade de uso do pregão não tem
relação com a complexidade do objeto.as Nesse sentido, exemplificativamente, o
Tribunal, analisando representação proposta contra edital de pregão para aquisição de
sistema de segurança, proferiu a seguinte decisão:

"vale mencionar que nño há umø correløçño lógicø e diretø
entre complexidøde e cøbimento do pregão; merhor dizendo, é
possíztel ø suø utilizøção, mesmo pørø objetos de certø
"complexidøde" ou de "uulto", desde que possøm ser
considerødos "comuns" - øqueles cujo pødrão de desempenho e

qualidøde possøm ser objetiaømente fixødos pero instrumento
conuocøtório, por meio de especificøções usuøis no mercødo, à luz
do que prescreue o ørt. La, parágraþ único, dø Lei na L0.520102.,,a6

as Ainda neste sentido, veja-se os seguintes julgados: Processo nq 006533.989.15-8, Tribunal pleno,
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, julgado em 2511U2015; Processo ne 003477.9gg.1.5-6,
Tribunal Pleno, Relator: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, julgado em 0s/0g/2015.

a6 Processo na 003798.989.13-3, Tribunal Pleno, Relator: Conselheiro Dr. Robson Marinho. Julgado em
0510212014.

\
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Igual entendimento foi proferido, em despacho, em caso envolvendo a
utilização do pregão para contratação de empresas especializad,asno ramo de planos e
seguros de assistência à saúde:

"De føto, iniciando pelø questão fulcrør, não aisuarizo uma
inødequação nø utilizøção do pregão parø o caso em comento, já
que não há elementos nos øutos que indiquem um antøgonismo
entre as carøcterísticas dos seraiços com o pørógrafo único do ørt.
L'Q dø Lei 10.520/02 (consideram-se bens e serviços comuns, pøra
os fins e efeitos deste artigo, øqueles cujos pødrões de desempenho

e quøIidade possam ser objetiaamente definidos pelo editø\, por
meio de especificøções usuøís no mercødo). vale ressøltør que
mesmo bens e seroiços com certø complexidøile técnicø
podem ser licitødos por pregão, desile que o objeto se

ømolde à regrø delineødø øcimø.,,az

Ainda nesse sentido, afirma Vera MONTEIRO:

"Assim é que o objeto comum para fíns de cøbimento dø ticitação
por pregño não é mero sinônimo de simples, padronizødo e de

øquisíçño rotineira. Bens e seraiços com tøis carøcterísticøs estao

incluídos na categoria de comuns da Lei 10.52012002, møs não só.

Bens e seruiços com complexidade técnica, sejø nø suø definição
oLt na suø ucecuÇã0, tømbém são pøssíaeis de ser contrøtados por
meio de pregã0. O que se exige ,é que ø técnicø neles enaoluidø sejø

a7 Processo na 019309.989.'l'6-8, Relator: Conselheiro Substituto Márcio Martins Camargo, despacho de
191121201'6. Ainda neste sentido, veja-se os seguintes julgados: Processo nq 006533.9gg.ls-g, Tribunal
Pleno, Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, julgado em 2Sl1U207s; processo na
003477.989'15-6, Tribunal Pleno, Relator: Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, julgado em 05/0g/2015.
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conhecida no mercødo do objeto ofertødo, possibilítando, por isso,
sua descriçño de formø objetiaø no editøl."as

Passando para a análise do caso concreto, é preciso destacar,
primeiramente, que o objeto do Edital não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
exclusão do uso da modalidade de pregão previstas no Decreto Estadual ne
47.29712002. Conforme já mencionado, o Edital suspenso pelo TCE/Sp cuida da
contratação de serviços técnicos especializados para estruturação e operação de fundo
de investimento imobiliário, objeto este que evidentemente não pode ser qualificado
como obra ou serviço de engenharia, locação imobiliária ou alienação.

Por outro lado, por mais complexos que possam parecer os serviços a serem
contratados, eles podem ser descritos e especificados de maneira absolutamente
objetiva, sendo, ainda, comumentemente encontrados no mercado.

Conforme disposto no item de "Legislação Apli câveI" do Edital o FII será
regulamentado de acordo com a Lei Federal nq 8.66811gg3 e a Instrução Normativa
CVM ne 47212008. Ambas as normas já descrevem, de forma bastante objetiva e
detalhada, tanto as características a serem cumpridas pelo administrador do fundo,
como todos os procedimentos e requisitos mínimos a serem observados para a
constituição, registro e operação do Fundo. Bastou ao Edital absim, especificar a forma
de constituição do FII, delimitando suas principais características (especialmente, lista
de imóveis e diretrizes para a política de investimentos) - o que, novamente, pôde ser
feito em termos bastante objetivos -, remetendo à regulamentação da CVM. Também a
figura do operador imobiliârio, prevista sucintamente na regulamentação da CVM, foi
descrita com detalhamento no Termo de Referência.

48 MONTEIRO, Vera. Licitação na modalidade de pregão: lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Sãopaulo:
Malheiros, 2003, p.81. No mesmo sentido, afirma Marçal JUSTEN FILHO: "A identificação do bem cotn¡tm
independe da nøtureza simples ou da complexidøde do bem ou do seraíço'. JUSTEN FILHO, Marçal. pregão. 6a
edição. São Paulo: Dialética, 2013, p.36.
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Além da descrição objetiva e detalhada do objeto e das atividades a serem
executadas pelo administrador e pelo operador imobiliário, o Edital definiu, ainda,
critérios objetivos de qualificação técnica desses entes.ae

No item 6.4.1, o Edital indicou quatro requisitos para a comprovação da
habilitação técnica do administrador: (i) demonstração de que é administrador de
fundo imobiliário em operação, autorizado a funcionar pela CvM; (ü) comprovação de
experiência na estruturação, constituição e operação de dois outros fundos; (üi)
comprovação de que integra a Associação Brasileira das Entidades d.os Mercados
Financeiro e de Capitais - ANBIMA; e (ia) comprovação de inexistência de processo de
inabilitação na CVM, no Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro.so

Já no item6.4.2, previu três requisitos técnicos que devem ser comprovados
pelo operador imobiliário: (l) comprovação de atuação profissional em atividades
imobiliárias; (ü) comprovação de experiência anterior na formulação e implementação

ae Ressalvo que não analisei a adequação jurídica de cada um desses requisitos de habilitação técnica.
Trago-os, aPenas, para o objetivo do presente o tópico, isto é, para examinar a adequação do
procedimento de pregão para a contratação de serviços de estruturação, constituição e operação de
fundo imobiliário.

s0 Termo de Referência: "6.4.1. ADMINISTRADOR; q) ser ødministrador fiduciário autorizado peta CVM a
prestar seraiços profissionais de administração de FlI, conforme cøtegorias determinadas no artigo 2g dq ICVM
47212008; a.1) ø comprortøção deuerá ser efetuada mediante ø apresentação de Regulamento disponíael no sítio
eletrônico da CVM, que coffiproae o desempenho da função de ødministrador de FII, ou por meio ile outros
documentos idôneos, exceto declarøção da própriø LICITANTE; b) ter experiência nn estruturøção, constítuição e
ødministração de pelo menos 2 (dois) FlIs øindø em funcionamento; b.1) a comprovaÇão deaerá ser efetuadø
mediante ø apresentação do Regulømento do FII disponíael no sítio eletrônico da CVM, ou por meio de outros
documentos idôneos, exceto declarøção dø própria LICITANTE; c) ser entidade integrønte da ANBIMA e ter
manifestødo ødesão øo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Prtiticas para os Fundos de Inaestimento; c.L) a
comproaação deaerá ser efetuada mediønte a apresentação de declarøçã.0 emitidn ou obtidø no sítio eletrônico dø
ANBIMA' ou por meio de outros documentos idôneos, exceto declarøção dø própria LICITANTE; d) declaração de
inexistência de processo de inøbilitação ou suspensão de atiuidades perante ø CVM, Banco Centrøl do Brasil ou
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro; d.7) a decløração deaerá. ser preenchida pela LICITANTE conforme o
modelo øpresentado no ANEXO 1V.2.".
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de estratégias de

profissionais.sl

investimento imobiliário; (üÐ comprovação de equipe de

sl Termo de Referência: "6.4.2.OPER 4DoR IMOBILIÁRIO: a) ser pessoa jurídicø em øtiaidade há pelo menos
5 (cinco) ønos, especializøda (i) na gestão profissionøl de FIl, autorizadø petø CVM; ou øIternatiaømente (ii) na
prestøção de seraiços de consultoriø imobiliária no Brøsil pørø aeículos institucionøis, tøis como FII, Fundo de
Inaestimento em Particþação - FIP ou sociedødes empresøriaís com øtiaidøde imobiliária preponderønte, entre
outros; ø'1) no caso de gestor profissional de FII, a comprouøção deoerá ser eþtuadø mediante ø øpresentøção do
Regulømento de FII disponível no sítio eletrônico da CVM ou de prospecto de distribuição de quotas de FII
deaidamente registrado elou publicado, ou por meio de outros documentos idôneos que comproaem o exercício da
função de gestor de FII, exceto declaração dø propriø LICITANTE; ø.2) no caso de consultor imobiliário, a
comproaação deaerá ser efetuada mediante a øpresentação de prospecto de distribuição de quotøs de FII
deuidømente registrødo e/ou publicado, øtestødo emitido por aeículos institucionaís que contratørnm os seraiços do
consultor imobiliário, ou por meio de outros documentos idôneos que comprouem o clesempenho dø função de
consultor imobiliário, exceto decløração da própria LICITANTE; b) o OPERADOR tMOBILtÁRiO igrrtor
profissional de FII ou consultor imobiliário) deuerá ter experiência anterior na formuløção e na implementação de
estrøtégias díaersificødas de gestão de cørteírø imobiliáría em território nøcional, incluindo necessøriømente as
atiaidødes de regulørizøção dominiøI, elaborøção de plønos de desenaolaimento imobilitirio, øprouøção de projetos
de construçñ0, incorporação ou loteømento, obtençã.0 de licenciamento junto a órgãos públicos, e ølienação de bens
imóaeis, cujo somøtório døs trønsações reølizødøs nos últimos 5 (cinco) anos corresponda ao aølor mínimo de Rg
180.000.000,00 (cento e oitentø milhões de reais); b.1.) a comproaøçã.o deuerá ser efetuadø mediante ø øpresentøção
de øtestados firmados pelo contrøtante dos seraiços, de reløtórios publicados ilescreuendo cøsos de sucesso, ou de
outros documentos idôneos. Os documentos øpresentødos deuerão øtestar ø reølização de seraiços equiualentes øos
mencionados neste subitem, explicitøndo ø natureza, o uølor das transações, ø respectiaa datø de conclusão, bem
como ø identificação dø responsøbilidade da LICITANTE na operação. Serão considerødos d.ocumentos idôneos
para comproaøção dø experiênciø exigida (i) øtestødos firmados pelo contratønte dos seraiços; (ü) Regulamento do
Fll disponíael no sítio eletrônico dø CVM, acompnnhado de relatório øssinado por seu administrødor com a
descrição das øtiaidades realizødas; (üi) publicøções em órgãos de imprensa oficial; (ia) "Tombstone,, publicado em
jornal de grønde circuløção; e (o) contrøto assínado entre øs pørtes. Nño serão admitidøs, para esse fim, simples
notíciø de imprensø, listøgem em rønkings, ou decløração da própriø LICITANTE; c) apresentar equþe de
profíssionøis, em que todos os seus integrøntes øtuem no Brøsil e tenham experiênciø mínima de 10 (dez) anos nas
suøs respectiuas áreøs de especiølização, compostø por pelo menos (i) 1 (um) engenheiro ciail, ínscrito no CREA
(Conselho Regional de Engenhøria e Arquiteturq); (ü) L (um) ørquiteto, inscrito no Conselho de Arquiteturø e
Urbanismo do Brasil (CAU); (üi) L (um) aduogødo especiøIista em øssuntos imobitiários, inscrito na oAB (Ordem
dos Adaogødos do Brøsil); (izt) 1 (um) corretor especiølistø na coordenøção de aendas de imóaeis com
características diuersifícødas, inscrito no CRECI (Conselho Regionøl de Corretores de Imóueis); e (u) 1, (um) gestor
administrqtiuo- finønceiro com dþlomn de níael superior. Os profissionøis integrantes da equþe deaerão ter
aínculo profissionøl estáael com o OPERADOR IMOBILIARIO, mediante pørticþøção no quødro de sócios,
registro em carteirø de trøbnlho celetista, contrøto de trøbalho indiaid.ual como profissional øutônomo ou contrato
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Ressalto que, em ambos os casos, o Edital detalha o que deverá ser
demonstrado por cada uma dessas experiências, especificando, ainda como cada uma
deverá ser comprovada pela licitante.

Não parece haver, nessas exigências, margens de subjetivismo que seja
deixada para o momento da avaliação da habilitação. São, sim, critérios bastante
objetivos, que podem ser perfeitamente avaliados pelo pregoeiro, durante o
procedimento de leilão, quanto ao seu atendimento ou não atendimento.

E, ainda relevante para fins de enquadramento do leilão, ambos os serviços
- aqueles a serem prestados pelo administrador, e aqueles a serem prestados pelo
operador imobiliário -, tais como previstos no Edital, podem ser comumentemente
encontrados no mercado.s2 Não hâ, aqui, necessidades específicas por parte do ente
público contratante, eu€ imponha adaptações no serviço a ser fornecido - o que, daí
sim, afastaria o procedimento de pregão. As necessidades do ESp podem ser
asseguradas e atendidas por meio da exigência de um patamar mínimo de qualificação
técnica dos interessados, sendo que esse patamar mínimo é alcançando a partir das
específicas da própria regulamentação dos fundos e de critérios obietivos e comuns
no mercado.

celebrado com pessoa jurídicø da qual o profissionøl seja sócio proprietário, em ømbos os cøsos com duraçño
remqnescente pelo prøzo mínimo de S (cinco) ønos; c.'l-.) ø comproaação deaerá ser efetuøda mediante a
øpresentøção de currículo dø equipe de profßsionais ainculødos øo OPERADOR IMOBILIÁRIO, que inclua
formøção øcadêmicø, histórico de atuøção profissional, sumário døs princþais øtiuidødes e operøções. c.2.) Também
deaerão ser apresentødos os registros nos órgão de cløsse reþridos nn alínea "c" acima, e copia da cqrteira de
trabalho ou do contrøto de prestação de seroiços reløtiao ø cada profissionø|. c.3.) a equþe de profissionøis
apresentadø pelo OPERADOR IMOBILIÁRI} parø cumprimento das exigências d.e quølificøção técnica prepistøs
no EDITAL deoerá ser mantida durante todø a execução do CONTRATO e duração do FllNDO. Somente será
admitidø a substituição de quølquer profissional dø equþe øpresentadø pelo OPERADOR IMOBILIÁRIO nø fasede LICITAÇÃO, por outro de iguøl ou superior quatificøção, mediønte préuia concordância por escrito da
CONTRATANTE.".

s2 A título de curiosidade, menciono que, conforme levantamento feito pela Consulente (data de
fevereiro de 2017), havia 273 fundos imobiliários registrados na CVM, o que aponta que o universo de
administradores habilitados no mercado e com experiência em gestão de FII é amplo.
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Assim, embora o objeto de contratação possa ser, de fato, bastante
complexo, sua caracterização se dá de forma objetiv4 tanto pelo Edital, quanto pelas
normas brasileiras que regulam os fundos de investimentos, sendo comumente
encontrados no mercado. Entendo, portanto, ser correto o enquadramento do caso nas
possibilidades legais de utilização do pregão.

Por fim, ressalto apenas que, ainda que se entenda ser o pregão inaplicável
ao caso concreto - em que se pesem as definições legais acima citadas e a própria
jurisprudência do TCEP/SP -, a CPP, como empresa estatal, poderá adotar os
procedimentos de contratação previstos na Lei nq 13.303/2016 (que dispõe sobre o
estatuto jurídico da empresa públic4 da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias), inclusive suas hipóteses de não submissão à licitação (art. 28, $ 3as3), de
dispensa de licitação (art. 29) e de inexigibilidade de licitação (art. 30), afastando-se,
com isso, os procedimentos previstos na Lei ne 8.66611993.

III.2 A contratação agregada da estruturação, constituição e administração do FII

Conforme detalhado no Termo de Referência (item 1), a contratação foi
dividida em três fases consecutivas e condicionadas: (i) Fase 1 - Elaboração da
Documentação do Fundo, que se inicia com a assinafura do contrato e termina com a

obtenção do registro do fundo na CVIvI, compreendendo a adoção de todas as

providências necessárias à constituição do fundo; (ü) Fase 2 - Estruturação do Fundo,
iniciada a partir do registro do fundo na CVM, e que termina com a celebração do

s3 Lei ns 13.3031201'6: "Art. 28, (..) S 3a São øs empresas públicøs e øs sociedades ile economia mistø d.ispensødas
da obseruância dos dispositiaos deste Cøpítulo nas seguintes situøções: I - comerciølização, prestação ou execução,
de formø direta, pelas empresøs mencionadøs no caput, de produtos, seraiços ou obras especificømente relacionødos
cotn seus respectiaos objetos sociøis; II - nos cøsos em que ø escolhø do pørceiro estejø øssociøda a suøs
cøracterísticøs particulares, ainculada ø oportunidades de negócio definidas e específicøs, justificøda ø inliøbilidad.e
de procedimento competitiao. $ 4a Consideram-se oportunídødes de negócio ø que se refere o inciso II do $ Ba ø

formøção e ø extinção de pørcerias e outras formas associøtiuas, societáriøs ou contrøtuais, ø øquisiçño e ø ølienação
de pørticipação em sociedødes e outrøs formøs øssociatiaas, societáriøs ou contratuøis e as operações reølizadøs no
âmbito do mercødo de cøpitøis, respeitada ø reguløção pelo respectiao órgão competente. ".
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primeiro compromisso de integralização de bens no fundo, compreendendo todas as
providências necessárias para o início do funcionamento do FUND}; e (üi) Fase 3 -
Funcionamento do Fundo, que se inicia com a celebração do primeiro compromisso de
integralização de bens e termina com a liquidação do fundo, englobando as atividades
de efetivo funcionamento e gestão do fundo, durante todo o seu período de
funcionamento.

Tendo em vista essa delimitação o objeto, preocupa-se a Consulente com
eventual inadequação dessa congregação de etapas diferentes em um único
procedimento de contratação. De fato, tal inquietação tem por origem a manifestação,
no âmbito do processo em tramitação no TCE/Sp, do assessor técnico deste orgão,
datada de 0911012017 e dirigida à procuradora-chefe, que assim aponta em relação ao
tema:

"5. Destøcamos, ainda, que, em nosso entendimento, seriø cabíael

realizar a segregøÇão do objeto em dois certømes distintos e

consecutiaos, sendo o primeiro, pøra cumprimento das Føses 1_ e

2, aisando à estruturação do Fundo de Inaestimentos Imobitiários

- FII, quøndo, inclusiae seria realízøda a eløbornção de estudo

préuio de viabilidade jurídica e econômicø, incluíndo o

cronograma tentatiao de ølienação dos Atiuos Imobiliários e a
projeção de receitas e despesøs do Fundo, conforme indicado nø

Notø Técnica produzidø conjuntamente peløs áreas técnicns døs

Secretøriøs de Gouerno e de Fazenda (eaento 25.2 e 67.2 -ptig. L2

- Estruturøção), e, o segundo, para cumprimento dø Fase 3, que

corresponde øo funcionømento do Fundo propriømente díto, sendo

que o segundo certøme só ocorreria se, de føto, fosse constøtada ø
aiøbilidøde jurídica e econômica do empreendimento.', (p.2, grifo
do original)
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O correto cotejamento entre os estudos já realizados e o objeto da
contratação, contudo, evidenciam que a referida manifestação do assessor técnico
parte de entendimento equivocado sobre a nahueza dos "estudos" a serem realizados
pelo consórcio contratado.

Inicialmente, note-se que, em um procedimento típico de contratação
pública haverá três momentos de realização de "estudos", que geram consequências
(e responsabilidades) diferenciadas.

Inicialmente, caberá ao órgão contratante realizar esfudos prévios de
viabilidade técnica, econômica e jurídica da contratação pretendida. Nesta fase
interna, o órgão poderá realizar esses estudos diretamente, mediante a contratação de
consultoria especializada ou ainda, dependendo do objeto, mediante estudos a serem
elaborados pela iniciativa privada. Finalizados esses estudos, o órgão concluirá (Ð pela
viabilidade do projeto, podendo, a partir daí publicar os atos necessários para efetivar
a contratação em pauta; ou (ü) pela inviabilidade do projeto, reiniciando os estudos, a
partir de novas premissas, ou sustando os procedimentos internos. Na primeira opção,
o ente público terá convicção formada quanto à viabilidade do projeto.

Em seguid4 no momento da licitação (se licitável o projeto ou, se
enquadrado em hipótese de contratação direta, no procedimento de escolha do
particular), os particulares eventualmente interessados em contratar o objeto também
rcalizarão seus próprios estudos, tanto para checar a viabilidade do projeto, como para
definir sua proposta, que será vinculante após ser apresentada. Assim, após a
apresentação de propost4 pode-se dizer que a licitante passa, ela também, a ter
convicção da viabilidade do projeto, nos termos da proposta por ela apresentada.

Por fim, já no âmbito da execução do contrato pela licitante adjudicatâria,
caberá a esta executar todos os estudos e projetos necessários para a efetiva execução
do objeto. Assim, por exemplo, na contratação de execução de obra, caberá à licitante,
em regra (nos termos de suas obrigações contratuais), implementar todas as atividades
de investigação, planejamento e estudos para aelaboração dos projetos e obtenção das
licenças e autorizações para a execução da obra. Caso a contratada conclu a, por
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alguma razão extraordinária, pela inviabilidade na execução do contrato, nos termos
originalmente propostos, dever-se-á rever ou rescindir o contrato, conforme
disposições de alocação de riscos e obrigações disciplinadas no contrato.

Feita essa breve explicação, podemos concluir que o caso em pauta já
ultrapassou a fase inicial, de avaliação interna da viabilidade do projeto pelo órgão
contratante. Isto é, os estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica já foram
realizados pelo ESP, conjuntamente pela Secretaria de Govemo e Secretaria da
Fazenda, que concluiu, então, pela sua viabilidade conforme Nota Técnica.sa Em
seguida à edição da referida Nota Técnica (conforme Nota Técnica, p. 10), essas
Secretarias realizaram consulta pública quanto às principais características do projeto
e, a partir daí, o Conselho de Patrimônio Imobiliário, com o apoio das Secretarias,
definiu a lista inicial dos imóveis do ESP que seriam alocados no fundo (conforme
Nota Técnic4 p. 8). 4 partir desses estudos realizados, concluiu-se pela viabilidade do
projeto, sendo então que a CPP preparou a documentação necessária e publicou o
edital para a contratação do consórcio a ser responsável pela estrufuração, constituição
e administração do FII. Ou seja: já houve manifestação interna da Administração
Pública Estadual - representada pela Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda e
CPP - quanto à viabilidade da contratação. Dito de outro modo, o que está sendo
contratado, aqui, não é a realização de estudos de viabilidade do projeto; essa etapa,
reitero, já, foi ultrapassada.

Ocorre que haverá, ainda, dois novos momentos de realização de estudos
referentes à contratação pretendida. Na licitação, as proponentes, elas próprias,
tealizarão seus estudos para definirem se e como apresentarão proposta para a
contratação. A efetiva apresentação da proposta implicará na convicção da viabilidade
do projeto, nos termos da proposta apresentada.

sa Ressalvo aPenas que não analisei a suficiência, do ponto de vista jurídico, dos estudos em si
elaborados para o projeto. Parto, portanto, da premissa fixada na Nota Técnica, posteriormente acatada
pelo Procurador Geral do Estado, de que há viabilidade para a continuidade da contratação pretendida.
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Por sua vez, após efetivamente contratado o consórcio, este será
responsável, na fase de estruturação, por realizar todos os estudos necessários para
estrufurar o fundo, obter seu registro na CVM e, então, constituí-lo e colocá-lo em
operação. Portanto, os estudos a serem realizados, nesta fase, não são aqueles
referentes à viabilidade do projeto como um todo (que, repiso, jâ foram realizados).
São, sim, aqueles inerentes à própria estruturação do fundo e necessários para que o
administrador possa elaborar a documentação do fundo, a ser apresentada como
requisito para seu registro na CVM, conforme regulamentação aplicável. Esses
estudos, diferentemente daqueles realizados como requisito para a própria licitação,
consistem iâ aprópria execução do objeto (estruturação, constituição e administração
do fundo); fazem parte das obrigações típicas do administrador, a quem compete
definir a estratégia de negócios, preparar a documentação para o registro do fundo na
CVM e, após a autorização para sua constituição, colocar então o fundo em operação.
4
E, pois, própria à fase de "estruturação" a elaboração de estudos que, a partir dos
dados levantados e checados, definirão o plano de investimentos e negócios do
fundo.

Esclarecido esse ponto, questão que surge é se haveria viabilidade ou
conveniência em segregar essas obrigações em contratações diferentes, prevendo,
inicialmente, uma contratação para a estruturação e constifuição do fundo; e, uma vez
autotizada a constituição do fundo, a contratação de serviços para sua administração.
Tal segregação, contudo, parece-me não apenas inconveniente, como mesmo inviável
diante da regulamentação.

Conforme visto no item I.1, cabe ao administrador requerer o registro do
fundo, sendo que o administrador deverá ser pessoa jurídica com requisitos
específicos. Caberá, então, a essa entidade realizar todos os levantamentos e esfudos
necessários para elaborar a documentação necessária para estruturar - isto é, viabilizar
- o fundo e requerer seu registro na CVM. Entendo que faz parte das atividades
inerentes ao processo de registro e funcionamento do fundo a sua estruturação,
cabendo logicamente ao próprio administrador estruturar o fundo para, em seguida,
registrá-Io e geri-lo.
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Qualquer segregação entre a entidade responsável pela estruturação do
fundo e a entidade responsável pela sua efetiva administração trará ineficiências e

aumentará os custos e os riscos do proieto, tendo em vista a duplicação d.as relações
envolvidas em sua implementação. A segregação dessas atividades em contratações
diferentes aumenta os custos com o gerenciamento dessas contratações e traz riscos de
assunção de responsabilidades entre as partes. No mais, diminui a atratividade do
projeto (e, potencialmente, a competição envolvida para sua execução): quem
estrutura o fundo quer, em geral, operá-lo, assim como quem opera um fundo guer,
em geral, participar de sua estruturação. Ou, dito de outro modo, certamente há maior
risco ou menor atratividade (e, portanto, tendência de cobrança de maior remuneração
pelos administradores) em se assumir a administração de um fundo estruturado por
outrem.

Eis então ter dito acima que a segregação entre as etapas de estruturação,
constituição e operação do fundo é inconveniente e, até mesmo, inviável. Essa
segregação tenderá a aumentar os custos e os riscos do projeto, bem como diminuir
sua atratividade para o mercado.

É claro que existirá o risco de que, após a realização de estudos profundos
pata a elaboração da documentação necessária para o registro do fundo, o consórcio
contratado conclua pela inviabilidade de sua constituição. Ocorre que esse risco, como
apontei acima, é inerente a qualquer contratação. Assim como uma evenfual divisão
da contratação dos objetos (hipótese que aqui cogito a título argumentativo) poderi4
igualmente, gerar a sifuação em que o segundo contratado para administrar o fundo
conclua pela sua inviabilidade. Neste caso, a situação deverá ser solucionada conforme
as disposições previstas no contrato, tendo em vista as obrigações e a alocação de
riscos entre as partes.

Por fim, em relação ao comentário da assessoria técnica sobre a necessidade
de inclusão de cronograma tentativo de alienação dos ativos imobiliários, observo
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ainda que a Minuta de Contrato prevê ptazos para o cumprimento, pelo consórcio
contratado, de cada fase contratual.ss

Por sua vez, em relação ao cronograma para a alienação dos ativos,
entende-se ser atividade que poderá ser melhor e mais eficientemente definida pelo
consórcio contratado. Este detém melhor conhecimento técnico para definir a ordem
de prioridades e o cronograma estimado para a alienação dos imóveis, elaborando um
plano de negócios e investimentos a partir de sua visão diversificada, especi alizad.a e

estratégica do setor. Ainda assim, importante observar que a Minuta de Contrato
previu ptazo máximo para que o fundo cumprisse seu mandato de alienar os imóveis
nele integralizados: cinco anos.s6 Com isso, o edital concedeu autonomi a para que o
consórcio definisse sua política para priorização dos investimentos (algo desejável à

luz da expertise dos futuros contratadoÐ consoante as exigências legais e editalícias),
ao mesmo tempo em que colocou ptazo máximo pata a efetivação dessa política
(ptazo esse, contudo, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado, nos termos já
definidos pelo Editals?).

5s Minuta de Contrato: "4.2. Na FASE 1, o prazo máximo estimado parø apresentør aersão definitiaø do
REGULAMENTO e de todos os outros documentos necessários à obtenção de registro do FIINDO na CVM é de
30 (trinta) diøs corridos. O prøzo máximo estimado da FASE 2 é de 90 (noaenta) dias corridos. ". Os prazos são,
ainda, detalhados no item 1.4 do Termo de Referência.

s6 Minuta de Contrato: "4.3. O prazo de aigênciø do FIINDO, compreendidas øs FASES 2 e 3, é de S (cinco)
anos, øpós o qual o ADMINISTR ADOR poderrí conaocar a ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS pøra
deliberør sobre a liquidnção ou prorrogaÇño do FIINDO. 4.5. As prorrogøções do prøzo de aigênciø serão

formalizødas mediante celebrøção dos respectiaos termos de aditamento øo CONTRATO, respeitødas øs condições
prescritas nø Lei Federøl na 8.66611993. ". Termo de Referência: "3.1. O prazo de duração do FIINDO é de øté S
(cinco) ønos, após o qual o ADMINISTRADOR conaocará ø ASSEMBLEIA GERAL DE }UOTISTAS parø
delib er ør sobre suø liquidøção ou prorr o gação. " .

57 Conforme autorizado pela Minuta de Contrato, o Termo de Referência detalha a possibilidade de
prorrogação da vigência do fundo: "3.2. Será cøbíael ø prorrogøção quøndo ficar demonstrado que se trøta de
solução aøntaiosø sob o ponto de aistø econômico, em função dø perspectiaø de potencial oøIorizøçã.0 futurø das

QUOTAS já emitidas, decorrente dø execução de projetos de desenaolaimento d.e ATIVOS IMOBILIÁRIOS em
andamento, combinøndo com ø possibilidqde de negociação no mercado secundário.".
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III.3 A obrigação de

imobiliário
formação de consórcio entre administrador e operador

O Edital impõe a formação de consórcio entre duas pessoas jurídicas que
cumprirão, individualmente, as funções de administrador e de operador imobiliário
do fundo imobiliário a ser constituído.s8 Assim, apenas poderão participar da licitação
as proponentes organizadas em consórcio, sendo que uma delas deverá satisfazer os
requisitos de habilitação do administrador (conforme listados no item 6.4.1, d.o Edital)
e a outra deverá satisfazer os requisitos de habilitação do operador imobiliário
(conforme listados no item 6.4.2 do Edital).

Coloca-se, então, a questão quanto à adequação jurídica da exigência dessa
dupla qualificação por parte dos interessados em contratar o objeto licitado pela Cpp.

Trata-se de indagação particularmente relevante porque, nos termos da
regulamentação aplicável aos FIIs, o administrador é a única figura obrigatória. A
regulamentação concernente aos fundos imobiliários apenas prevê a possibilidade de
o administrador contratar, caso assim deseje (faculdade), consultores especializados
para assessorálo no desenvolvimento dos negócios do fundo.se

Diante disso, a exigência de participação de um operad,or imobiliário como
licitante (em consórcio com o administrador) ultrapassa as exigências mínimas legais,
e impõe critério adicional a ser satisfeito pelos interessados em contratar com a Cpp.

Veja-se ainda que tal exigência é feita em âmbito de habilitação no
procedimento licitatório (o que enseja com que sua não satisfação gere a exclusão do

ss Edital: "2.1' Poderão pørticþør do PREGÃO pessoas jurídicas em operaÇão no Brasil reuniiløs em
CONSÓRCIO, que preencherem øs condíções de credenciømento e qualificação constantes deste EDITAL.,,.
se IN CVM na 47212008: "Art. 31. o ødministrador poderti contrøtar, em nome do fundo, os seguintes seraiços
føcultøtiaos: (...) il - consultoriø especializødø, que objetiae dør suporte e subsidiar o administrødor e, se for o catso,
o gestor, em suas atiaidødes de ønáIise, seleção e øaøIiøção de empreendimentos imobiliários e demøis atiaos
integrøntes ou que possam air a integrar ø cørteirq do fundo; III - empresø especiølizødø parø administrør øs
locações ou ørrendamentos de empreendimentos integrøntes do seu patrimônio, a explo,ração do direito de
superficie, monitorar e acompønhar projetos e q. comercializøção dos respectioos imóaeis e consolidør dødos
econômicos e financeiros selecionados das compønhias inaestídøs pøra fíns de monítorømento;,' .
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certame), e não, Por exemplo, como uma obrigação contratual a ser cumprida apenas
pela licitante vencedora (nos moldes, aliâs, do que foi feito com as figuras do
"avaliador", do "consultor" e do "escritório de advoca cia" , que o Editat impõe que
deverão ser contratados pelo consórcio contratado, durante a execução contratual).

Contudo, ainda que se trate de exigência adicional trazid,a pelo Edital,
entendo ser ela plenamente iustificável para assegurar a gestão eficiente do
patrimônio público e a maximização dos resultados a serem pelo ESp com o modelo
escolhido de exploração de seu patrimônio por meio de fundo de investimento
imobiliário.

Noto, inicialmente, que as competências relacionadas ao administrador do
fundo e ao operador imobiliário são distintas. O administrador tem habilitação e
competência para gerir investimentos (inclusive as reunidas em fundo), propondo
estratégias de gestão de finanças, mas ele não necessariamente tem o conhecimento
especializado em negócios imobiliários. O operador imobiliário, por sua vez, possui
expertise específica em oportunidades e negócios imobiliários mas não
necessariamente detendo conhecimentos sobre gestão geral de finanças e nem gestão
de finanças por meio de fundos de investimento.

A distinção entre expertises dos dois entes, ademais, é ditada pela própria
exigência da CVM para aqueles que podem instituir e administrar FIIs. Um banco de
investimentos não necessariamente terá um setor específico ou experiência em
avaliação patrimonial. Outrossim, bons agentes imobiliários normalmente não se
constituem como entidade financeira. Desprezar as duas expertises seria afligir o
interesse público em contar com avaliações acuradas e confiáveis e ter à frente do FII
agente financeiro capaz e experiente. Exigir as duas expertises num mesmo ente seria
ceifar a competitividade. A previsão de consórcio, assim, se apresenta como a solução
ótima para o interesse público.

A opção da CPP, no âmbito do procedimento para a contratação da
estruturação, foi não apenas assegurar a presença de ambas as competências, mas
também garantir que essas funções seriam segregadas em atores diferentes, sendo
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que ambos passariam pelo crivo habilitatório no procedimento de licitação e seriam,
posteriormente, contratados pela CPP.

Reitere-se que a Companhia não fez tais exigências desnecessariamente.

Quanto à exigência de ambas as qualificações, deve-se destacar que a
operação pretendida é de alta monta: o ESP pretende aportar imóveis que totalizam,
aproximadamente, mais de um bilhão e seiscentos reais, de acordo com os estudos já
realizados.60 É', ademais, bastante complex4 na medida que envolve imóveis
espalhados no território do Estado de São Paulo, com características e potenciais de
aproveitamento bastante diferentes.6l Caberá aos responsáveis pela estruturação,
constifuição e administração do fundo a gestão desses recursos, sendo, portanto,
claramente de interesse do ESP assegurar que seu patrimônio será gerido por quem
detenha conhecimento técnico em nível adequado para lidar com o vulto e as
especificidades desse patrimônio público que será integralizado no fundo.

Quanto à exigência de segregação dessas competências em atores
diferentes, noto que, além de distintas, elas podem gerar conflitos de interesses, sendo
que a competência do operador imobiliário deve ser crivo adicional em relação ao
crivo do administrador.

Nessa toada, a CPP, por um lado, exigiu a comprovação de ambas as
competências (figuras do administrador e operador), elevando o nível de segurança
quanto à boa gestão de um fundo no qual o ESP alocará patrimônio imobiliário
relevante. Por outro lado, separou as competências em atores diferentes, exigindo que
cada função fosse exercida por uma pessoa jurídica diversa, buscando, com isso, maior
eficácia e melhor governança interna, e evitando conflitos de interesses. Ao fazê-lo,

60 Conforme Nota Técnica, p.9. Ressalto, contudo, que são valores estimados, obtidos em âmbito dos
estudos de viabilidade, sendo certo que, quando da efetiva integralização dos imóveis no fundo, estes
deverão passar por avaliação, nos termos previstos na regulamentação e no Edital.
61 Nesse sentido, o Edital faz a seguinte ressalva: "1.2.1. Todos os ATIVOS IMOBILIÁRIOS que compõem a
LISTA INICIAL possuem as øutorizøções legislatiaøs necessáriøs pøra alienação e estão localizødos no território do
ESTAD) DE SÃo PAUL), emborø se øpresentem com diferentes características em função da localizøção
geográficø, aocøção de uso, estado de conseruação døs benfeitorias e oalor potencial de aendø.".
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ariâs, parece-me que houve ampliação do universo de competição, ja gue,
possivelmente, o grupo daqueles que cumprem concomitantemente ambas as
exigências devem ser bem mais restrito do que o universo congregado de empresas
que podem cumprir cada uma das exigências.

Por fim, a CPP não apenas demandou duas competências, a serem
exercidas por dois atores diversos, como também exigiu que ambos os atores
participassem do procedimento licitatório como consórcio, gerando duas
consequências. Primeira, permite que a CPP exija e avalie a habilitação (jurídica
técnica e econômica) dos atores que se propõem a manejar o vultoso patrimônio
imobiliário que será alocado pelo ESP (bem como, eventualmente, por outros entes
públicos, tais como a própria CPP). Segund4 impõe com que o consórcio vencedor - e,
portanto, ambos os atores, o administrador e o operador imobiliário - celebre o
contrato de prestação de serviços com a CPP e, assim, comprometa-se diretamente
com as obrigações lá previstas.

Por essas razöes, entendo existir fundamento para a exigência de formação
de consórcio entre administrador e operador imobiliário. Trata-se, sim, de exigência
adicional à regulamentação aplicável aos fundos imobiliários. Ainda assim, ela parece
amplamente justificada diante das características específicas do projeto em pauta,
sendo ainda adequada e necessária para assegurar a proteção dos interesses públicos
envolvidos com o aporte vultoso de imóveis públicos no fundo a ser estrufurado,
constituído e gerido por esse consórcio.

IV - CoNcLUSÕES

IV.L Conclusões quanto ao modelo jurídico para de gestão e venda dos imóveis do
ESP por meio de FII

i) Deve-se distinguir, no caso em pauta, duas relações que, embora estejam
relacionadas, não se confundem: (i) a relação contratual entre o ESp e o
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consórcio responsável pela estruturação e gestão do FIL sendo o ESp
contratante (representado, para esse fim, pela CPP) dos serviços a serem
executados pelo consórcio; e (ü) a relação patrimonial entre o ESP e o FII, sendo
o ESP cotista do FII que, por srtavez, será gerido pelo ad.ministrador contratado
pelo ESP.

ü) A partir da análise da regulamentação específica sobre fundos de investimento
imobiliário (notadamente, a Lei8.66811993 e a IN no 47212008 da CMV), entendo
inexistir óbice jurídico para que ente estatal encomende a constituição de um
FII, por meio da contratação de entidade que satisfaça as condições
estabelecidas na regulamentação aplicável.

üi) O modelo adotado pelo ESP (por meio da CPP), com a contratação de consórcio
pata a estrufuração, constituição e gestão de FII, é plenamente compatível com
o ordenamento jurídico vigente, inexistindo óbices jurídicos para este ente: (i)
criar (ou, mais especificamente no caso em pauta, contratar a criação) fundo de
investimento imobiLiário, pelo viés da regulamentação incidente sobre esses
fundos, e (ií) explorar seus ativos imobiliários por meio de um fundo de
investimento imobiliârio, pelo viés da regulamentação incidente sobre a gestão
de bens públicos.

ia) A CE/SP e a Lei ne 6.54411989 preveem quatro principais requisitos para a
alienação (em sentido amplo) de bens imóveis pertencentes ao Estado de São
Paulo, quais sejam: (Ð demonstração do interesse público que justifica a

alienação; (ii) autorização legislativa; (üi) avaliação prévia do bem; e (üi)
realização de licitação para a alienação.

a) No caso em pauta: (i) o interesse público na alienação dos bens imóveis por
meio do FII é fundamentado na eficiência que se espera gerar com a exploração
do patrimônio imobiliário do ESP por meio de um fundo imobiliário, com
expertise específica para gerir patrimônio imobitiário; (ü) a Lei Estadual ne

1,6.33812016 autorizou a alienação de bens imóveis do ESP, sendo que o art. 3e

expressamente facultou à Fazenda do Estado realizar tal alienação por meio de
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FIf destinando os bens imóveis arrolados à integralização de cotas em fundos
imobiliários; (üi) os imóveis a serem aportados no fundo deverão ser
cuidadosamente avaliados, quando de sua integralização no FII - exigência que,
aliás, decorre apenas das normas incidentes sobre os bens públicos, mas
também da própria regulamentação dos fundos imobiliáÅos; (ia) a licitação
pata a disposição destes imóveis pelo ESP (a serem integralizados no fundo)
não é necessária e nem possível, nos termos da operação concebida (que não se

catactetizada como alienação pura e simples, mas como uma operação casada,
que se assemelha a uma permuta), havendo, no caso, hipótese de
inexigibilidade ou de dispensa (permuta).

ni) A venda de imóveis pelo fundo não estará submetida às regras de direito
público para disponibilização de imóveis públicos e nem, especificamente, à
regra de prévia licitação para disponibilização de imóveis públicos. Isso porque
0 os imóveis geridos pelo fundo não são mais púbticos; são, sim, imóveis
privados, de propriedade do fundo; (iÐ o fundo constitui-se como condomínio
privado, não se enquadrando como entidade pertencente à administração
pública estadual (seja direta, seja indireta) e, portanto, não está submetido às
legislações que impõem regras para as alienações realizadas por entes públicos;
e (üi) o FII não terá em suas atividades qualquer afetação, finalidade ou missão
de natureza publica. que poderia levar a se cogitar de contaminação pelo
regime público.

aä) Dizer que a gestão do fundo será privada não significa que o consórcio
administrador será absolutamente livre para vender os imóveis como e pelo
quanto quiser. Haverá diversas regras e travas que deverão ser observadas pelo
consórcio - sejam regras que visam a proteger os cotistas (e que decorrem da
regulamentação aplicável a todos os fundos imobiliários), sejam as próprias
regras decorrentes do contrato de prestação de serviços celebrado entre a CPP e
o consórcio administrador do fundo.

ztäi) A natureza e gestão privadas do fundo também não afastam a incidência de
controles (internos e externos) da administração pública ou da gestão de
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recursos públicog em relação a duas etapas: (i) transferência de imóveis
públicos para o FII; e (iÐ gestão patrimonial do FII (tendo em vista a
participação estatal, como cotista, do fundo). Assim, caberá ao TCE/sp fiscalizar
e acompanhar a gestão eficiente dos recursos públicos que serão integralizados
no fundo pelo ESP - e que, após sua integralização no patrimônio do fundo,
estarão representados nas cotas detidas pelo ESP. Tal competência fiscalizatória
do Tribunal de Contas incidirá não porque o fundo será entidade da
administração pública estadual ou pertencente a ela, mas sim porque ele
receberá recursos de origem pública (os imóveis que serão aportados pelo ESp)
e os gerirá em nome de um ente público (o ESp).

IV.2 Conclusões quanto à participação da Cpp no proieto

ù A participação da CPP no projeto, como representante do ESP na contratação (e
posterior gerenciamento) de serviços técnico-especializados de estrufuração,
constifuição, administração, custódia e operação de FI! está em consonância
com os fins sociais da CPP (conforme art.12e art. 17,Leine 11.688/2004).

ä) É relevante que a relação entre ESP e CPP seja formalizada e regulada por meio
de instrumento jurídico específico, a fim de se justificar e regular a participação
da Companhia no processo e, com isso, garantir segurança jurídica para o
projeto e os atores envolvidos.

äi) Para a formalização dessa relação, julgo adequada a utilização do instrumento
de convênio, na forma do art. 116 d,a Lei ne 8.66611993, que disciplina a
celebração de ajustes entre entes da administração pública.

iu) O ajuste a ser firmado entre ESP e CPP deverá observar, naquilo que for
aplicável ao caso concreto, o disposto no art. 116, Lei na g.6661199g,

principalmente no que diz respeito ao conteúdo mínimo que deve constar no
instrumento de convênio e as regras mínimas para sua execução e prestação de
contas
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a) Será especialmente importante delimitar, em termos claros, o objeto e o objetivo
do ajuste, bem como eventuais contrapartidas das partes. Assim, de um tado,
haverá a obrigação de a CPP contratar a constituição de um FIf que terá por
objetivo a alienação dos imóveis, e, posteriormente, fiscalizar a execução desses
procedimentos pelo consórcio contratado. E, de outro lado, o ESp
comprometer-se-á a integralizar seus imóveis ao FII, para que este possa
cumprir seus objetivos. Além disso, tendo em vista que se pretende possibilitar
a participação da CPP como cotista do FII por meio do aporte de recursos
monetários, seria interessante que isso fosse também previsto e regulado no
instrumento de convênio.

ai) Embora a Consulente tenha informado que não receberá contrapartida
financeira pelas atividades prestadas ao ESR nada impede que ela seja
ressarcida pelos custos incorridos e, inclusive, remunerada pela prestação dos
serviços. Quer dizer, o fato de o ajuste ser f.ormalizado por meio de convênio
não traz óbices jurídicos à possibilidade de ser ajustada alguma forma de
remuneração entre as partes, desde que esta seja fundamentada e prevista no
instrumento de convênio.

IV.3 Conclusões quanto ao procedimento de contratação do proieto pela Cpp

- Quanto à modalidade de pregão:

ù A Lei nq 10.520/2002, que estabelece as normas gerais para a contratação sob a
modalidade de pregão, dispõe que este procedimento é aplicável à aquisição de
bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, a
partir de especificações facilmente disponíveis no mercado (art. 1e, parâgrafo
único).

ü) A contratação por meio de pregão não tem relação com a complexidade do
objeto, mas sim com a possibilidade de sua especificação completa e objetiva.
Inexiste qualquer óbice para a contratação de objetos complexos por meio de
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pregão/ desde que os padrões de desempenho e qualidade de tais objetos
possam ser objetivamente definidos.

üi) O objeto do Edital não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão do
uso da modalidade de pregão previstas no Decreto Estadualne 47.29712002.

izt) O Edital descreveu, objetiva e detalhadamente, o objeto e as atividades a serem
executadas pelo administrador e pelo operador imobiliário, bem como definiu
critérios objetivos de qualificação técnica desses entes (conforme item 6.4).

a) Os serviços a serem prestados pelo administrador e pelo operador imobiliário,
tais como previstos no Edital, podem ser comumentemente encontrados no
mercado. Não há, aqui, necessidades específicas por parte do ente público
contratante, que imponha adaptações no serviço a ser fornecido - o que, daí
sim, afastaria o procedimento de pregão. As necessidades do ESp podem ser
asseguradas e atendidas por meio da exigência de um patamar mínimo de
qualificação técnica dos interessados, sendo que esse patamar mínimo é
alcançando a partir das específicas da própria regulamentação dos fundos e de
critérios objetivos e comuns no mercado.

ai) Diante disso, entendo ser correto o enquadramento do caso nas possibilidades
legais de utilização do pregão.

- Quanto à contratação agregada da estruturação, constituição e administração do
FII:

uü) Inicialmente, esclareça-se que os "estudos" que serão realizados pelo
contratado não se confundem com os estudos de viabilidade do próprio projeto,
de avaliação interna da viabilidade do projeto pelo órgão contratante - etapa
que já foi ultrapassada no caso.

vüi) Após efetivamente contratado o consórcio, este será responsável, na fase de
estruturação, por realizar todos os estudos necessários para estrufurar o fundo,
obter seu registro na CVM e, então, constituí-lo e colocá-lo em operação.

þl
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ix) Os "estudos" que deverão ser realizados pelo consórcio contratado, na fase
inicial de estruturação, não são aqueles referentes à viabilidade do projeto como
um todo (que repiso, já foram realizados). Esses estudos consistem já, na
própria execução do objeto (estruturação, constituição e administração do
fundo); razem parte das obrigações típicas do administrador, a quem compete
definir a estratégia de negócios, preparar a documentação para o registro do
fundo na CVM e, após a autorização para sua constituição, colocar então o
fundo em operação.8, pois, própria à fase de,,estruturação,,a elaboração de
estudos 9ue, a partir dos dados levantados e checados, definirão o plano de
investimentos e negócios do fundo.

x) A segregação entre as etapas de estruturação, constituição e operação do fundo
é inconveniente e, até mesmo, inviável. Essa segregação tenderá a aumentar os
custos e os riscos do projeto, bem como diminuir sua atratividade para o
mercado.

xi) É claro que existirá o risco de que, após a realizaçãode esfudos profundos para
a elaboração da documentação necessária para o registro do fundo, o consórcio
contratado conclua pela inviabilidade de sua constifuição. Esse risco, contudo, é
inerente a qualquer contratação. Neste caso, a situação deverá ser solucionada
conforme as disposições previstas no contrato, tendo em vista as obrigações e a
alocação de riscos entre as partes.

- Quanto à formação obrigatória de consórcio entre administrador e operador
imobiliário

xü) Inicialmente, note-se que as competências relacionadas ao administrador do
fundo e ao operador imobiliário são distintas. O administrador tem habilitação
e competência para gerir investimentos (inclusive as reunidas em fundo),
propondo estratégias de gestão de finanças. O operador imobiliário, por sua
vezl possui expertise específica em oporfunidades e negócios imobiliários.
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xäi) A opção da CPP, no âmbito do procedimento para a contratação da
estrufuração, foi não apenas assegurar ambas as competências, mas também
garantir que essas funções seriam segregadas em atores diferentes, sendo que
ambos passariam pelo crivo habilitatório no procedimento d.e licitação e seriam,
posteriormente, contratados pela CPp.

xizt) Quanto à exigência de ambas as qualificações, a operação pretendida é de alta
monta e bastante complexa. Nessa toada, a Cpp, por um lado, exigiu a
comprovação de ambas as competências (figuras do administrador e operador),
elevando o nível de segurança quanto à boa gestão do fundo no qual o ESp
alocará patrimônio imobiliário relevante.

)ca) Ao separar as competências em atores diferentes, exigindo que cada função seja
exercida por uma pessoa jurídica diversa, a CPP buscou maior eficácia e melhor
governança interna, evitando conflitos de interesses. Ao fazê-Io, aliás, parece-
me que houve ampliação do universo de competição, jâ que, possivelmente, o
grupo daqueles que cumprem concomitantemente ambas as exigências deve ser
bem mais restrito do que o universo congregado de empresas que podem
cumprir cada uma das exigências.

xtti) Ao exigir que ambos os atores participassem do procedimento licitatório como
consórcio, trouxe duas consequências: (i) permitiu que a Cpp exija e avalie a
habilitação (jurídica, técnica e econômica) dos atores que se propõem a manejar
o vultoso patrimônio imobiliário que será alocado pelo ESp; (ü) impõe que o
consórcio vencedor - e, portanto, ambos os atores, o administrador e o
operador imobiliário - celebre o contrato de prestação de serviços com a Cpp e,

assim, comprometa-se diretamente com as obrigações lá previstas.

xztä) Pot essas razóes, entendo existir fundamento para a exigência de formação de
consórcio entre administrador e operador imobiliário, diante das características
específicas do projeto em pauta, sendo ainda adequada e necessária para
assegurar a proteção dos interesses públicos envolvidos com o aporte vultoso
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de imóveis públicos no fundo a ser estruturado, constituído e gerido por esse
consorcl0

V - Rnsposre oBIErrvA Aos euEsrros

Após todo o exposto, passo a responder objetivamente aos quesitos da
Consulente, nos seguintes termos:

1. Considetøndo ø lei ile criøção ilø Compønhiø Pøulistø de pørceriøs
(Cnn1 (Lei nn L1".688/2004) e o seu estøtuto sociø\, seriø possíael ø
compønhiø øpoiør o Gooerno do Estødo nø criøção de um Fundo de
rnaestimento rmobiliório ('Frr'), mediønte ø contrøtøção ile seraiços
técnico-especiølizødos de estraturøçño, constituição, ødministrøçño,
cust ó di ø e op er ø ç ã o im obili óri ø (, S era i ç o s', ) ?

Sim, uma vez que a operação cotejada se coaduna perfeitamente com os
fins sociais da CPP, previstos na Lei Estadual na 71.6gg12004, que autoriza
sua criação.

Nos termos do art. 12 da Lei Estadual, uma das funções da cpp é
exatamente a de " disponibilizør bens, equþamentos e utilidødes pørø ø

Administrøção Estødual", errtendendo-se, nesta disposição, a prestação de
serviços de interesse do ESP, de modo amplo. O art. 17, ad,emais, autoriza
expressamente que a CPP realize a contratação de "seruiços especiølizødos de

terceiros" para atingir seus objetivos.

Dessa form4 o auxílio prestado pela CPP ao ESP na constituição de um FII
se adequa ao fim social da Companhia conforme previsto na Lei Estadual.

2. Como ileae ser disciplinødo o reløcionømento entre ø CPP e o Gooerno ilo
Estødo nesse cøso? Seriø pertinente ø celebrøçño de um conuênio, nø formø
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do øttigo LL6 dø Lei np 8,666/93? O conztênio poile prever o ressørcimento dø
CPP pelo Gooerno do Estøilo, reløtiaømente às ilespesøs incorridøs com ø
contrøtøção ile terceiros pørø prestøção dos Serviços?

Entendo ser adequada a celebração de convênio entre a Cpp e o Governo
do Estado de são Paulo, na forma do artigo 116 dalei nq s.66611gg3.

É importante que o convênio delimite o objeto e o objetivo da avença.
Assim, de um lado, deverá prever a obrigação de a Cpp contratar a
constituição de um FII, que terá por objetivo a alienação dos imóveis, e,

posteriormente, fiscalizar a execução desses procedimentos pelo consórcio
contratado. E, de outro lado, que o ESP comprometer-se-â a integralizar
seus imóveis ao FII, para que este possa cumprir seus objetivos. Além disso,
tendo em vista que se pretende possibilitar a participação da Cpp como
cotista do FII por meio do aporte de recursos monetários, seria interessante
que isso fosse também previsto e regulado no instrumento de convênio.

Por fim, embora a Consulente tenha informado, na consult4 que não
receberá contrapartida financeira pelas atividades prestadas ao ESP, nada
impede que ela seja ressarcida pelos custos incorridos, e, inclusive,
remunerada pela prestação dos serviços. O fato de o ajuste ser formalizado
por meio de convênio não traz óbices jurídicos à possibitidade de ser
ajustada alguma forma de remuneração entre as partes, desde que esta seja
fundamentada e prevista no instrumento de convênio.

3. Sob o ponto de oistø juríilico, seriø cøbíztet ø CPP licitør ø contrøtøção ilos
Seraiços pelø modølidøde de pregão, preoistø nø Lei no L0.s20/2002 (,Lei do
Pregño"), conforme o editøl jó publicødo ('Editøl')? os seroiços
enquødtøm'se no conceito ile "seroiços cotnuns", ø que se refere o ørtigo Ia,
pørógrøfo único, dø Lei ilo Pregão? Quøis øs oøntøgens e desaøntøgens ilo
uso do pregão nesse cøso? Høoeriø ølgum prejuízo concreto ø
ø drninistr øç ão ptib li c ø?
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Sim, sob o ponto de vista jurídico, é cabível a CPP licitar pela modalidade
pregão, inexistindo incompatibilidade entre os serviços especificados no
Edital e o conceito de "serviços comuns" dos quais trata a Lei na
10.s2012002.

Conforme especificado pela Lei, são "serviços comuns,, aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
pelo edital, a partir de especificações facilmente disponíveis no mercado
(aft. le, parâgrafo único da referida Lei). Dessa forma, não há óbice na
contratação por meio de pregão de objetos complexos, desde que seus
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos.

Nesse sentido, o Edital publicado pela cpp descreveu, objetiva e
detalhadamente, o objeto e as atividades a serem executadas pelo
administrador e pelo operador imobiliário, bem como definiu critérios
objetivos de qualificação técnica desses entes. Aquilo que é descrito sobre a
prestação de seus serviços pode ser comumente encontrada no mercado,
não havendo necessidades específicas por parte do ente público contratante
que afastariam apenas a exigência de um patamar mínimo de quatificação
técnica dos interessados. Além disso, o objeto do Edital não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de exclusão da modalidade de pregão previstas no
Decreto Estadual ne 47.29712002.

O uso da modalidade de pregão, nesse caso, apresentaria a vantagem de ser
procedimento mais simples, eficaz e eficiente, quando comparado a outras
modalidades de licitação, promovendo uma contratação mais simples e
rápida. Ainda o procedimento, por ser menos complexo, poderia aumentar
o universo de licitados.

Como desvantagem, por slJa vez, a modalidade de pregão não permite
julgamento técnico para além dos requisitos mínimos de habilitação. pelas
justificativas apresentadas pelo ESp, no entanto, a necessidade julgamento
técnico para além dos critérios mínimos de habilitação não parece ser
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necessário para contratação pretendida bastando o estabelecimento dos
requisitos mínimos de habilitação (patamar mínimo de comprovação de
especialização técnica).

4. Føz sentido o Editøl impor ø formøção de consórcio entre os cøndiiløtos ø
ødministrødor e operødor imobiliûrio, pøÍø pørticipøção ilø licitøção do
FII? Høaeriø ølgum impeilimento jurídico pørø isso?

Sim.

Veja-se que as competências relacionadas ao administrador e ao operador
imobiliário são distintas: o administrador tem habilitação e competência
para gerir investimentos e manejar a gestão de finanças, enquanto o
operador possui expertise específica em oportunidades e negócios
imobiliários. A cPP optou não apenas por assegurar a presença dos dois
atores, mas também garantir que essas funções seriam segregadas em atores
diferentes, ambos analisados pelo crivo habilitatório (jurídico, técnico e
econômico) no procedimento de licitação, sendo ainda que ambos deverão
celebrar o contrato de prestação de serviços com a Cpp.

Com essa escolha, buscou-se assegurar (i) a gestão capacitada do fundo, ao
qual será alocado patrimônio imobiliário relevante, mediante comprovação
de ambas as competências; (ü) maior eficácia e melhor governança interna,
ao separar as competências em pessoas jurídicas diferentes, evitando
conflitos de interesses - o que também amplia o universo de competição
para além daquelas empresas que cumpram concomitantemente ambas as
exigências; e (üi) o compromisso, perante a Cpp, de ambos os atores com as
obrigações contratuais.

Diante das características específicas do projeto em pauta, entendo existir
fundamento para a exigência de formação de consórcio entre administrador
e operador imobiliário, sendo esta exigência, ainda, adequada e necessária
para assegurar a proteção dos interesses públicos envolvidos com o aporte
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vultoso de imóveis públicos no fundo a ser estruturado, constifuído e
gerido por esse consórcio.

5, É iuridicømente oiáoel ø junção, numø únicø contrøtøção, ilos estudos de
aiøbilidøde de constituição do fundo e de suø posterior constituição e
operução?

Sim. Entendo que não apenas é juridicamente viável a junção dessas
atividades, como sua segregação é inconveniente, pois aumenta os riscos e
os custos do projeto.

Inicialmente, esclareço que os esfudos de viabilidade que deverão ser
realizados pelo consórcio contratado, na fase inicial de estruturação, não
são aqueles referentes à viabitidade do projeto como um todo (já foram
realizados).

Os estudos a serem realizados pelo consórcio consistem jâ na própria
execução do objeto (estruturação, constituição e administração do fundo).
Eles fazem parte das obrigações típicas do administrador, a quem compete
definir a estratégia de negócios, preparar a documentação para o registro do
fundo na CVM e, após a autorização para sua constifuição, colocar então o
fundo em operação. E, pois, própria à fase de "estruturação,, a elaboração
de estudos 9ue, a partir dos dados levantados e checados, definirão o plano
de investimentos e negócios do fundo.

A segregação entre as etapas de estruturação, constifuição e operação do
fundo é inconveniente e, até mesmo, inviável. Essa segregação tenderá a
aumentar os custos e os riscos do projeto, bem como diminuir sua
atratividade para o mercado.

É claro que existirá o risco de que, após a realização de estudos profundos
para a elaboração da documentação necessária para o registro do fundo, o
consórcio contratado conclua pela inviabilidade de sua constituição. Esse
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risco, contudo, é inerente a qualquer contratação. Neste caso, a situação
deverá ser solucionada conforme as disposições previstas no contrato,
tendo em vista as obrigações e a alocação de riscos entre as partes.

6, A constituição do FII, com obseraânciø døs diretrizes constøntes do Termo
de Referênciø ønexo øo EilitøL, possui ødequødo fundømento jurídico? Os
interesses dø CPP e do Goaerno do Estødo, cotno futuros quotistøs do FII,
est ã o deoi il ømente pr e s era ø do s?

Sim

O modelo adotado pelo ESP (por meio da Cpp), com a contratação de
consórcio para a estruturação, constituição e gestão de FII, é plenamente
compatível com o ordenamento iurídico vigente, inexistindo óbices
jurídicos para este ente: (i) criar (ou, mais especificamente no caso em
pauta, contratar a criação) fundo de investimento imobiliário, pelo viés da
regulamentação incidente sobre esses fundos, e (ü) explorar seus ativos
imobiliários Por meio de um fundo de investimento imobiliáriø pelo viés
da regulamentação incidente sobre a gestão de bens públicos.

Dizet que a gestão do fundo será privada não significa que o consórcio
administrador será absolutamente livre para vender os imóveis como e pelo
quanto quiser. Haverá diversas regras e travas que deverão ser observadas
pelo consórcio - sejam regras que visam a proteger os cotistas (e que
decorrem da regulamentação aplicável a todos os fundos imobiliários),
sejam as próprias regras decorrentes do contrato de prestação de serviços
celebrado entre a CPP e o consórcio administrador do fundo. Ademais, o
contrato de prestação de serviços prevê diversas diretrizes a serem ao
consórcio do fundo, diretrizes essas que, por sua vez, deverão ser
incorporadas no regulamento do fundo e, portanto, observadas pelo
consórcio administrador.
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Diante dessas regras que deverão ser observadas pelo administrador e
operador imobiliário (e incorporadas ao regulamento do fundo), entendo
que os interesses do ESP e da Cpp, como cotistas do FII, estarão
preservados.

7. Quøl o fundømento jurídico pørø øføstør ø licitøção nø trønsferênciø dos
imóaeis de ptopriedøde do Estødo pørø integrølizøção døs quotøs do FII?
Quøis øs cøuteløs recomendã.aeis pørø preserrør os interesses ilo Estødo
nesse cøso?

Entendo haver dois fundamentos jurídicos para afastar a licitação na
transferência dos imóveis do ESp para o FII: (i) dispensa de licitação em
função de permuta e (iÐ inexigibilidade de licitação em razão da
inviabilidade de competição.

A licitação deve ser afastada na transferência dos imóveis do ESp para o FII
porque não se está diante de alienação pura de bem público, mas sim de
uma operação casada, na qual o imóvel é transferido a um fundo
imobiliário, este sim responsável por sua exploração e alienação.

Assim, a operação pode ser caracterizada como permuta de bens imóveis
por valores mobiliários (cotas do FIL na exata equivalência monetária dos
bens integralizados). o art. 20,r, "c", da Lei Estadual nq 6.s44l1ggg, que
dispõe sobre licitações e contratos no âmbito do Estado de São paulo,
dispensa expressamente a prévia licitação para os casos de disposição de
bem imóvel por meio de permuta.

Entendo que a operação também pode ser caracterizada como inexigívef
posto que inviável a instauração de um procedimento competitivo. Isto
porque o ESP não está meramente dispondo do bem, mas alocando-o em
outra operação específica, intermediada por um contrato de prestação de
serviços celebrado entre o ESp (representado pela cpp) e as empresas
responsáveis pela administração e operação do fundo.
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8, Os imóoeis integralizødos no pøtrimônio do FII podem ser ølienødos pelo
ødministrødor, independenternente de ticitøção? A øtuøção ilo
ødministrødor estariø sujeitø às resfuições e controles típicos do setor
príblico?

A venda de imóveis pelo FII não estará submetida às regras de direito
público para disponibilização de imóveis públicos e nem,
especificamente, à regra de prévia licitação para disponibilização de
imóveis públicos. Isso porque (i) os imóveis geridos pelo fundo não são
mais públicos; são, sim, imóveis privados, de propriedade do fundo; (ü) o
FII não terá em suas atividades nenhuma finalidade pública que poderia'levar a se cogitar de contaminação pelo regime público; e (üi) o fundo
constitui-se como condomínio privado, não se enquadrando como entidade
pertencente à administração pública estadual (seja direta, seja indireta) e,
portanto, não está submetido às legislações que impõem regras para as
alienações realizadas por entes públicos. Assim, por exemplo, o fundo não
se enquadra no âmbito de aplicação da Lei Estadualna 6.s44l1ggg, que ftaz
o "estøtuto iurídico dns licitøções e contrøtos pertinentes a obras, seraiços, comprøs,
ølienações, concessões e locøções no âmbito da Administrøção Centrølizada e

Autárquicø do Estado" (art. 1"e), ou tampouco no âmbito da Lei Federal na
8.66611993, que traz normas gerais sobre (entre outros temas) alienações, às
quais se subordinam "além dos órgãos da ødministração direta, os fundos
especiøis, øs øutørquiøs, øs fundøções públicas, as empresas públicas, ø.s sociedødes
de economiø mistn e demøis entidødes controlødas diretø ou índiretømente pela
uniã0, Estødos, Distrito Federal e Municípios" (art.la, parágrafo único).

O FII a ser constituído por encomenda do ESP será condomínio privado,
com gestão exclusivamente privada, que deverá observar a
regulamentação aplicável aos fundo de investimento imobiliário, o
regulamento do fundo e as diretrizes estabelecidas peto ESP no contrato de
prestação de serviços celebrado entre a CPP e o consórcio gestor do fundo.
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Contudo, a natureza e gestão privadas do fundo não afastam a incidência
de controles (internos e externos) da administração pública ou da gestão
de recursos públicos, em relação a duas etapas: (l) transferência de imóveis
públicos para o FII; e (ü) gestão patrimonial do FII (tendo em vista a
participação estatal, como cotista, do fundo). Assim, caberá ao TCE/sp
fiscalizat e acompanhar a gestão eficiente dos recursos públicos que serão
integralizados no fundo pelo ESp - e que, após sua integralização no
patrimônio do fundo, estarão representados nas cotas detidas pelo ESp. Tal
competência fiscalizatória do Tribunal de contas incidirá não porque o
fundo será entidade da administração pública estadual ou pertencente a ela,
mas sim porque ele receberá recursos de origem pública (os imóveis que
serão aportados pelo ESp) e os gerirá em nome de um ente púbrico (o ESp).

É como entendo a questão.

São Paulo,25 de outubro d,e201T

S NETO
tular a Faculdade Direito da

Universidade de São paulo - USp
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