
 

 

MINUTA DO REGIMENTO INTERNO A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

 

ANEXO [I] 

 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ CONSULTIVO 

 

CAPÍTULO I – NATUREZA JURÍDICA E OBJETIVO 

 

Artigo 1º - Natureza jurídica e normativa aplicável. Os cotistas do Fundo de Investimento 

Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (“Fundo”) deliberaram pela constituição do Comitê 

Consultivo (“Comitê”), órgão interno do Fundo, de caráter consultivo e não deliberativo, com o 

objetivo de elevar as práticas de governança do Fundo, permitindo um maior acompanhamento 

e interação dos cotistas com relação à participação do Fundo, através de sua administradora, na 

gestão do Shopping Pátio Higienópolis (“Shopping”). 

 

Artigo 2º - Aprovação do Regimento Interno. Os termos do presente Regimento Interno foram 

aprovados em assembleia geral extraordinária realizada em [•], fundamentados no artigo 84 da 

Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, e no artigo 16 da Instrução CVM nº 472, de 

31 de outubro de 2008 (conforme posteriormente alterada). 

 

Artigo 3º - Alteração do Regimento Interno. Os termos do presente Regimento Interno poderão 

ser modificados pelos cotistas do Fundo, reunidos em assembleia geral de cotistas, observando-

se o quórum previsto no [parágrafo único do artigo 34] do Regulamento do Fundo.  

 

CAPÍTULO II – ÂMBITO DE ATUAÇÃO, FUNÇÕES E DEVERES 

 

Artigo 4º - Atribuições. Compete ao Comitê: 

 

a) ordinariamente, acompanhar e discutir com a administradora do Fundo a evolução da 

pauta anual de trabalhos, definida pelo próprio Comitê (“Pauta Anual Ordinária”). 

 

b) extraordinariamente, acompanhar e discutir com a administradora do Fundo os 

principais eventos que dizem respeito à participação do Fundo no Shopping, incluindo 

aquelas incluídas na Pauta Anual Ordinária, as quais não possam, por qualquer razão, 



 

serem adiadas até a reunião ordinária subsequente, sob pena de potencial prejuízo aos 

cotistas do Fundo e às funções do Comitê; 

 

c) realizar estudos independentes sobre temas de interesse do Fundo e submetê-los ao 

conhecimento e análise da administradora do Fundo, desde que o respectivo custo seja 

previamente aprovado pelos cotistas em assembleia geral, observando-se, ainda, as 

regras de encargos e despesas estabelecidas no Regulamento do Fundo; 

 

d) ter acesso às demonstrações financeiras do Shopping anualmente submetidas à 

administradora do Fundo, bem como as demonstrações financeiras do Fundo; 

 

e) acompanhar o desenvolvimento dos temas jurídicos e financeiros de interesse do 

Shopping e, por consequência, do Fundo, bem como elaborar e acompanhar, em 

conjunto com a administradora do Fundo, planos de ação para mitigação de eventuais 

riscos com relação à atuação do Shopping e/ou do Fundo;  

 

f) solicitar à administradora do Fundo esclarecimentos, informações e documentos sobre 

quaisquer assuntos de interesse do Comitê e relacionados às atividades do Shopping 

e/ou do Fundo; 

 

g) submeter sugestões e pareceres à administradora do Fundo sobre quaisquer dos itens 

acima; e  

 

h) Elaborar anualmente um relatório e apresentação sobre o trabalho realizado durante o 

ano, a ser apresentado na primeira Reunião Ordinária do exercício seguinte. 

 

Parágrafo Único - Definição de Atribuições Específicas. Os cotistas membros do Comitê terão 

a liberdade para organizar-se da forma que melhor lhes convier, criando pautas de trabalho 

específicas ou seguindo pautas de trabalho que já tenham sido deliberadas pelos cotistas do 

Fundo, reunidos em assembleia geral. Nesse sentido, os cotistas membros do Comitê 

poderão decidir, em reunião convocada conforme os artigos 10º e 11º deste Regimento 

Interno, a dividir-se (individualmente ou em grupos de membros) por temas específicos 

e/ou atribuições específicas, tais como, exemplificativamente, acompanhamento contábil, 

acompanhamento jurídico ou acompanhamento financeiro. Em qualquer caso, no entanto, 

fica certo que a apreciação dos resultados finais de cada trabalho será, obrigatoriamente, 

submetida à análise e deliberação do Comitê pleno, em reunião convocada conforme o 

Capitulo IV (Reuniões) deste Regimento Interno. 



 

 

Artigo 5º - Dever de Confidencialidade. No ato de sua posse, cada membro do Comitê deverá 

assinar um Termo de Confidencialidade, no qual se compromete, durante a vigência do seu 

mandato e pelo período de 2 (dois) anos após o seu término, a guardar sigilo de todas e 

quaisquer informações a que tiver acesso em decorrência de suas atividades no Comitê, 

especialmente informações de cunho estratégico do Fundo e/ou da gestão operacional e 

financeira do Shopping. Da mesma forma, os membros do Comitê deverão ratificar o seu 

compromisso de confidencialidade mediante assinatura obrigatória da ata de cada reunião do 

Comitê.  

 

CAPÍTULO III – COMPOSIÇÃO 

 

Artigo 6º - Composição. O Comitê será composto, sempre em número ímpar, por até 5 (cinco) 

membros titulares, sendo que até 2 (dois) membros titulares serão indicados diretamente pela 

administradora do Fundo e até 3 (três) membros titulares serão indicados dentre os cotistas do 

Fundo, mediante eleição realizada por votação aberta a ser realizada em assembleia geral do 

Fundo e observado o Artigo 8º (Requisitos) a seguir.  

 

Parágrafo 1º - Processo de Escolha pelo Fundo. Caso haja mais cotistas do Fundo 

interessados em concorrer à nomeação do que vagas no Comitê, será realizada a tomada de 

votos dos cotistas presentes para cada um dos nomes que estiverem concorrendo à 

nomeação, sendo eleitos os 3 (três) nomes que tiverem maior número de votos. 

 

Parágrafo 2º - Processo de Escolha pela Administradora do Fundo. A administradora do 

Fundo poderá livremente escolher os membros do Comitê, devendo, no entanto, priorizar 

aqueles que tiverem envolvimento e conhecimento das atividades do Fundo e do Shopping. 

A escolha da administradora do Fundo deverá ser ratificada pelos cotistas do Fundo na 

mesma assembleia geral de cotistas convocada para eleição dos membros do Comitê, não 

sendo cabível objeção injustificada legalmente aos nomes indicados pela administradora. 

 

Artigo 7º - Requisitos. Os membros do Comitê deverão atender, durante todo o tempo em que 

forem membros, aos seguintes requisitos: 

 

a) Inexistência de Conflito de Interesses: não representar, integrar ou ter qualquer relação 

profissional com qualquer das pessoas e/ou sociedades que sejam coproprietárias de 



 

qualquer das áreas que foram o Shopping, não tendo, e não representando, ademais, 

interesse conflitante com o do Fundo e/ou do Shopping;  

 

b) Reputação Ilibada e Conhecimento Técnico: possuir reputação ilibada e notória 

experiência e capacidade técnica em relação às matérias de sua competência; 

 

c) Inexistência de Conflito por Relacionamento: não ser cônjuge, companheiro ou parente 

até segundo grau de qualquer outro membro do Comitê, assim como de 

administradores, empregados ou colaboradores de qualquer das pessoas e/ou 

sociedades que sejam coproprietárias de qualquer das áreas que foram o Shopping;  

 

d) Inexistência de Concorrência: não ocupar cargos em sociedade, Fundo ou 

administradora/gestora de fundo que possa ser considerada concorrente do Fundo e/ou 

do Shopping; 

 

e) Manutenção da Condição de Cotista do Fundo: para os membros do Comitê eleitos pelos 

cotistas do Fundo, não proceder à venda de cotas do Fundo que façam com que referido 

membro deixe, ainda que temporariamente, de ser cotista do Fundo, devendo sempre 

manter sob sua titularidade, ao menos, uma cota; e 

 

f) Atendimento dos Requisitos Legais: atendam aos requisitos do artigo 147 da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 

 

Parágrafo 1º - Responsabilidades. Os membros do Comitê terão os mesmos deveres e 

responsabilidades dos administradores de sociedades anônimas, contidos nos artigos 153 a 

159 da Lei das S.A., e devem manter postura imparcial no desempenho de suas atividades 

e, sobretudo, devem ser proativos em busca da constante eficiência no desempenho de suas 

funções. 

 

Parágrafo 2º - Posse. Os membros do Comitê tomarão posse de seus cargos mediante 

assinatura: (a) do respectivo Termo de Posse, onde serão declarados cumpridos todos os 

requisitos para o preenchimento do cargo; (b) do Termo de Confidencialidade e Não 

Competição, onde se comprometerá em manter confidenciais informações sigilosas do 

Shopping a que eventualmente venha a ter acesso; e (c) Termo de Adesão à Política de 

Negociação de Ativos da Administradora do Fundo. 

 



 

Parágrafo 3º - Coordenador do Comitê. Uma vez eleitos ou indicados, conforme o caso, os 

membros do Comitê elegerão, caso assim entendam, um dos seus membros para 

desempenhar as funções de coordenador do Comitê, cujo mandato coincidirá com o 

mandato para o Comitê. O coordenador indicado será responsável por: 

 

(a) organizar as datas e pautas das reuniões do Comitê; 

 

(b) convocar as reuniões do Comitê, incluindo os assuntos de interesse ou indicados pelos 

demais membros; 

 

(c) coordenar as reuniões, cumprindo sua agenda e ordem do dia; 

 

(d) certificar-se do cumprimento dos cronogramas e objetivos com relação aos trabalhos 

definidos para o Comitê; e 

 

(e) reportar aos cotistas do Fundo, quando houver assembleia geral do Fundo, quanto aos 

trabalhos desenvolvidos pelo Comitê e os resultados alcançados. 

 

Parágrafo 4º - Secretário. O coordenador poderá indicar um secretário para cada reunião 

do Comitê, que necessariamente será um de seus membros ou um advogado do corpo 

técnico da administradora do Fundo (cabendo a este último o mesmo dever de 

confidencialidade aplicável aos membros do Comitê), não sendo necessária a aprovação da 

indicação pelos demais membros. O Secretário terá como função, de maneira isenta, auxiliar 

o coordenador em suas funções, elaborar as atas das reuniões, bem como, ao final de cada 

reunião, efetuar a sua leitura e colher as assinaturas, inclusive e principalmente quanto à 

ratificação do compromisso de confidencialidade assumido por cada membro do Comitê. As 

atas assinadas pelos membros do Comitê ficarão arquivadas na sede da administradora do 

Fundo. 

 

Parágrafo 5º - Ausência de Hierarquia. Independente da nomeação do coordenador do 

Comitê, não haverá hierarquia entre os seus membros. 

 

Parágrafo 6º - Funções de Natureza Indelegável. As funções de membro eleito ou indicado 

do Comitê serão indelegáveis, exceção feita aos casos de substituição previstos no parágrafo 

8º (Substituição) a seguir. 

 



 

Parágrafo 7º - Substituição do Coordenador. No caso de renúncia, ausência injustificada em 

mais de duas reuniões consecutivas ou impedimento definitivo do coordenador do Comitê, 

a posição permanecerá vaga até a próxima reunião, quando será eleito o novo coordenador 

pelo prazo restante do mandato dos membros do Comitê. Nesta hipótese, qualquer dos 

demais membros do Comitê poderá fazer a convocação da referida reunião, no prazo de até 

90 (noventa) dias a contar da ocorrência da renúncia, ausência injustificada ou impedimento 

do coordenador. 

 

Artigo 8º - Substituição. Caso um dos membros do Comitê renuncie ao cargo, através de 

requerimento formal endereçado aos demais membros, assumirá em até 10 (dez) dias úteis do 

recebimento de tal requerimento o suplemente que tiver sido indicado por quem tenha 

originalmente indicado o membro retirante, o qual deverá assinar os documentos listados no 

Artigo 8º, parágrafo 2º (Posse), assumindo, assim, a função de membro do Comitê. 

 

Parágrafo 1º - Substituição de Indicados pela Administradora do Fundo. A renúncia ao cargo 

pelos membros do Comitê indicados pela administradora do Fundo será imediata e 

automática em caso de seu eventual desligamento do quadro de colaboradores da 

administradora do Fundo, cabendo à administradora do Fundo, nessa hipótese, indicar 

outro membro no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de desligamento do membro 

anterior, o qual será ratificado pela assembleia geral do Fundo em sua próxima reunião 

ordinária ou extraordinária, observado o Artigo 7º, parágrafo 2º (Processo de Escolha pela 

Administradora do Fundo). 

 

Parágrafo 2º - Substituição de Eleitos pelos Cotistas do Fundo. Em caso de renúncia de 

qualquer dos membros do Comitê eleitos pelos cotistas do Fundo, deverá ser convocada 

uma assembleia geral extraordinária do Fundo no prazo de até 30 (trinta) dias com o 

objetivo de eleger um membro substituto, sem prejuízo da deliberação de outras matérias 

que constem da pauta do dia.  

 

Artigo 9º - Remuneração. Os membros do Comitê não perceberão qualquer remuneração em 

decorrência de sua atuação. 

 

Artigo 10º - Mandato. Os membros do Comitê serão eleitos em mandato único de 1 (um) ano, 

admitindo-se a reeleição, devendo a mesma ocorrer quando da realização de assembleia geral 

ordinária que deliberar a aprovação das demonstrações financeiras do Fundo. Em caráter 

excepcional, o primeiro mandato após a criação do Comitê poderá ter prazo inferior a 1 (um) 



 

ano, devendo ser realizadas novas eleições quando da assembleia geral ordinária 

imediatamente seguinte à sua aprovação. 

 

CAPÍTULO IV – REUNIÕES 

 

Artigo 11º - Reuniões Ordinárias. O Comitê se reunirá ordinariamente a cada 3 (três) meses. As 

reuniões serão realizadas presencialmente, preferencialmente na sede da administradora do 

Fundo, observado o dever de confidencialidade das informações assumido por cada membro.  

 

Artigo 12º - Reuniões Extraordinárias. O Comitê se reunirá extraordinariamente sempre que 

convocado por um dos seus membros ou pela administradora do Fundo, no prazo máximo de 

10 (dez) dias posterior à sua convocação. A Reunião Extraordinária abordará qualquer assunto 

extraordinário e urgente que seja de competência do Comitê, preferencialmente aqueles 

incluídos na Pauta Anual Ordinária. 

 

Artigo 13º - Atas. Todo conteúdo das Reuniões Ordinárias e Reuniões Extraordinárias deverá 

constar em ata própria a ser lavrada e assinada por ambos os membros do Comitê, incluindo 

com relação à ratificação do compromisso de confidencialidade de cada membro do Comitê. 

Posteriormente, cada ata será arquivada de maneira individualizada e organizada na sede da 

administradora do Fundo. 

 

Artigo 14º - Recomendações do Comitê. As posições, relatórios e recomendações deverão 

obrigatoriamente ser reportadas aos cotistas do Fundo, no mínimo uma vez ao ano, em 

assembleia geral ordinária, ou na assembleia geral extraordinária subsequente, caso necessário, 

pelo coordenador do Comitê ou por outro membro especificamente designado para tal função, 

de forma que os cotistas possam tomar conhecimento e discutir as atividades desempenhadas 

pelo Comitê, sempre em observância do Regulamento do Fundo e demais disposições 

regulamentares da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que sejam aplicáveis. 

 

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 15º - Omissões. Todas as eventuais omissões deste Regimento Interno serão dirimidas 

pelos cotistas do Fundo, reunidos em assembleia geral ordinária ou extraordinária, conforme o 

caso. 

 



 

Artigo 16º - Canal de Comunicação com Cotistas. Será implementado pela administradora do 

Fundo, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar desta data, um canal específico de comunicação 

entre os cotistas do Fundo e o Comitê, através do qual os cotistas poderão encaminhar suas 

dúvidas e preocupações. 

 

Artigo 19º - Publicidade. Este Regimento será divulgado no site do Fundo após sua aprovação 

pelos cotistas do Fundo em assembleia geral. 

 

 

São Paulo, [•] de [•] de 2016. 

 

* * * 

 


