PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA PP II SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. COM VERSÃO DA PARCELA
CINDIDA PARA A BR PROPERTIES S.A.

Os administradores das sociedades abaixo qualificadas, assim como as respectivas
sociedades abaixo qualificadas:
i.

BR PROPERTIES S.A., companhia aberta com sede na Avenida das Nações
Unidas, no 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A – Torre Nações Unidas,
18° andar, escritório 181, Brooklin Novo, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 06.977.751/0001-49, NIRE 35.300.316.592
(doravante denominada simplesmente “BR Properties”);

ii.

PP II SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade
empresária limitada, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Centro
Empresarial Berrini, Torre A – Torre Nações Unidas, 18° andar, escritório 181,
parte, Brooklin Novo, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
09.443.016/0001-43, NIRE 35.222200811 (doravante denominada simplesmente
“PP II”);

RESOLVEM firmar, nos termos dos artigos 224, 225, 229 e 227 da Lei nº 6.404/76, o
presente Protocolo e Justificação de Motivos de Cisão Parcial da PP II com versão da
parcela cindida (“Parcela Cindida”) para a BR Properties (“Cisão Parcial”), o qual será
submetido à aprovação de seus respectivos sócios e acionistas, reunidos em Reunião de
Sócios e Assembleia Geral Extraordinária, conforme o caso, nos seguintes termos e
condições (“Protocolo e Justificação”):
1. Motivos ou fins da operação e interesse das sociedades na sua realização.
1.1. A BR Properties possui, na presente data, um capital social de R$ 4.369.144.124,79
(quatro bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, cento
e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), composto por 491.510.283 (quatrocentas
e noventa e uma milhões, quinhentas e dez mil, duzentas e oitenta e três) ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal.
1.2. A PP II possui, na presente data, um capital social de R$71.523.500,00 (setenta e um
milhões, quinhentos e vinte três mil, quinhentos reais), composto por 71.523.500 (setenta
e um milhões, quinhentas e vinte e três mil e quinhentas) quotas com valor nominal de
R$1,00 cada.
1.3. A BR Properties é titular de quotas representativas de 50% do capital social da PP II.
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1.4. A Cisão Parcial está inserida em um processo de reorganização societária da BR
Properties, que visa à simplificação da sua estrutura societária. A Cisão Parcial tem por
objetivo a segregação de 50% do patrimônio da PP II, sendo a parcela cindida, vertida
apenas à BR Properties, tendo em vista que a operação acarretará uma melhor alocação
dos ativos e passivos cindidos entre as Sociedades, atendendo aos melhores interesses das
sociedades envolvidas e de seus sócios.
2. Bases da Cisão Parcial; Relação de Substituição; Avaliação da PP II; Efeitos
patrimoniais da Cisão Parcial
2.1. A PP II será parcialmente e desproporcionalmente cindida, sendo a Parcela Cindida
(definida abaixo) correspondente a 50% do patrimônio da PP II vertido apenas para a BR
Properties, acionista titular de 50% do capital social da PP II. Dessa forma, a Cisão Parcial
fará com que a BR Properties deixe de ser titular da participação societária por ela detida
na PP II, para que passe a ser titular, diretamente, dos ativos e passivos que representam
a sua participação societária na sociedade, nos termos do Anexo A ao presente Protocolo
e Justificação.
2.2. A Cisão Parcial não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do
capital social da BR Properties, na medida em que a Parcela Cindida já está integralmente
refletida no patrimônio líquido da BR Properties, em decorrência da aplicação das regras
contábeis pertinentes. Nesse sentido, não haverá aumento de capital nem diluição dos
atuais acionistas da BR Properties, não sendo, portanto, aplicáveis as obrigações previstas
no Capítulo III da Instrução CVM 565/15.
2.3. Como consequência da Cisão Parcial, o patrimônio líquido da PP II será reduzido no
montante equivalente à avaliação da Parcela Cindida, a saber, R$58.953.992,20
(cinquenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e dois
reais e vinte centavos), passando de R$117.907.984,40 (cento e dezessete milhões,
novecentos e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para
R$58.953.992,20 (cinquenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, novecentos
e noventa e dois reais e vinte centavos), sendo (i) o capital social reduzido em
R$35.761.750,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e
cinquenta reais), passando de R$71.523.500,00 (setenta e um milhões, quinhentos e vinte
três mil, quinhentos reais) para R$35.761.750,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e
sessenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), mediante o cancelamento de 35.761.750
(trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta) quotas,
com a consequente alteração do artigo 5º do seu contrato social; e (ii) a reserva de lucros
da PP II será reduzida em R$23.192.242,20 (vinte e três milhões, cento e noventa e dois
mil, duzentas e quarenta e dois reais e vinte centavos), passando de R$46.384.484,40
(quarenta e seis milhões, trezentos oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro
reais e quarenta centavos) para R$23.192.242,20 (vinte e três milhões, cento e noventa e
dois mil, duzentas e quarenta e dois reais e vinte centavos). Dessa forma, o patrimônio
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líquido será reduzido em 50%, com a correspondente redução do capital social e da
reserva de lucros na mesma proporção. O caput do artigo 5º do contrato social da PP II
passará a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula 5ª - O capital social subscrito e integralizado, em moeda corrente
nacional, é de R$35.761.750,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e
um mil, setecentos e cinquenta reais), dividido em 35.761.750 (trinta e cinco
milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta) quotas, no valor
de R$1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade da sócia Lecrec
Participações Ltda.”
2.4. A Cisão Parcial não importa em qualquer solução de continuidade nas atividades e
investimentos da PP II ou alteração de seu objeto social.
2.5. Os bens, direitos e obrigações da PP II a serem vertidos para a BR Properties em
decorrência da Cisão Parcial são aqueles descritos no respectivo Laudos de Avaliação
(conforme definido no item 2.6 deste Protocolo e Justificação).
2.6. A administração da BR Properties contratou a APSIS Consultoria e Avaliações
Ltda., sociedade simples limitada com sede na Rua do Passeio, 62, 6º andar, Centro, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Especializada”), para elaborar o laudo de
avaliação, a valor contábil, do acervo cindido da PP II, composto pelos ativos e passivos
indicados no item do 5 do referido laudo, na data base de 30 de junho de 2020 (“DataBase” e “Laudo de Avaliação”, respectivamente), cuja indicação será submetida à
ratificação da Assembleia Geral de Acionistas da BR Properties, nos termos do art. 227,
§ 1º, da Lei nº 6.404/76.
2.6.1. O Laudo de Avaliação constitui o Anexo A ao presente Protocolo e Justificação,
ficando os valores nele especificados subordinados à análise e à aprovação dos acionistas
da BR Properties, nos termos da lei. Segundo o Laudo de Avaliação, a Parcela Cindida
vale, pelo menos, na Data-Base, R$58.953.992,20 (cinquenta e oito milhões, novecentos
e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos).
2.6.2. A Empresa Especializada declarou que não há qualquer conflito de interesses entre
a Empresa Especializada e a BR Properties ou a PP II.
2.7. As variações patrimoniais relativas aos elementos que compõem a Parcela Cindida,
apuradas a partir da Data-Base, serão apropriadas pela BR Properties, passando-se para
seus livros contábeis e efetuando-se as necessárias alterações.
2.8. A fração ideal de 50% do bem imóvel que compõe o patrimônio da PP II, cuja
descrição e identificação constam do Anexo B ao presente Protocolo e Justificação e do
Laudo de Avaliação, será transferida à BR Properties em virtude da Cisão Parcial.
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2.9. A Cisão Parcial será realizada sem solidariedade entre a PP II e a BR Properties, nos
termos do artigo 233, parágrafo único, da Lei 6.404/76, ficando a BR Properties, portanto,
responsável apenas pelos direitos e obrigações que lhe forem transferidos no âmbito da
Parcela Cindida. A Cisão Parcial não importará alteração do objeto social da BR
Properties, já que está desempenha atividades relacionadas aos direitos e obrigações a
serem absorvidos.
3. Dispensa dos laudos de avaliação do art. 264 da Lei n.º 6.404/76
3.1. A BR Properties apresentou em 22 de julho de 2020 consulta prévia à CVM
solicitando confirmação do seu entendimento com relação à desnecessidade da
elaboração do laudo a que se refere o artigo 264 da Lei nº 6.404/76 com relação à cisão
da PP II, por se tratar de operação negociada entre partes independentes sem relação de
troca e, portanto, sem diluição de acionistas da BR Properties. Esta consulta ainda está
pendente de resposta, mas a BR Properties espera que obtenha resposta favorável até a
data da assembleia geral extraordinária que irá deliberar sobre os atos relacionados à
incorporação da Parcela Cindida pela BR Properties. Caso a dispensa não tenha sido
obtida, as matérias relacionadas à incorporação da Parcela Cindida pela BR Properties
não deverão ser submetidas à deliberação.
4. Direito de Retirada
4.1. A aprovação da Cisão Parcial nos termos aqui previstos depende de aprovação de
100% dos sócios da PP II, motivo pelo qual não será aplicável o direito de retirada. As
sócias titulares de 100% do capital social da PP II manifestaram a sua concordância prévia
com a Cisão Parcial nos termos aqui previstos, sem que, portanto, haja direito de retirarse das sociedades por dissidência, na forma do artigo 1.077 da Lei nº 10.406/02 (Código
Civil). Além disso, não há direito de recesso na BR Properties em decorrência da
incorporação da Parcela cindida.
5. Disposições finais
5.1. A efetivação da Cisão Parcial dependerá da realização dos seguintes atos:
(a)

Assembleia Geral Extraordinária da BR Properties para (i) ratificar a nomeação da
Empresa Especializada como empresa responsável pela avaliação elaboração do
Laudo de Avaliação; (ii) aprovar o Laudo de Avaliação; (iii) aprovar este Protocolo
e Justificação; (iv) aprovar a Cisão Parcial; e (v) autorizar os seus administradores
a praticarem todos os atos necessários à Cisão Parcial;
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(b)

Alteração do Contrato Social da PP II para (i) aprovar este Protocolo e Justificação;
(ii) aprovar a Cisão Parcial e as correspondentes alterações ao contrato social; e (iii)
autorizar os seus administradores a praticarem os atos necessários à Cisão Parcial.

5.1.1. Todos os documentos mencionados neste Protocolo e Justificação, bem como os
documentos aplicáveis exigidos pela Instrução CVM n. 565/15, estarão à disposição dos
acionistas da BR Properties e PP II em suas sedes sociais a partir desta data, bem como
nos websites da Comissão de Valores Mobiliários e da B3.
5.1.2. Competirá aos administradores da BR Properties praticar todos os atos necessários
à implementação da Cisão Parcial, incluindo promover o arquivamento e a publicação de
todos os atos relativos à Cisão Parcial, nos termos do artigo 229, parágrafo 4º, da Lei n.
6.404/76.
5.2. Este Protocolo e Justificação somente poderá ser alterado por meio de instrumento
escrito assinado por todos os seus subscritores.
5.3. Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, SP, para dirimir as dúvidas oriundas
deste Protocolo e Justificação.
E, por estarem justos e contratados, assinam os administradores da BR Properties e da PP
II este Protocolo e Justificação em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as
testemunhas abaixo.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.

BR PROPERTIES S.A.

PP II SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Testemunhas:

1.

____________________
Nome:
RG:
CPF:

2. ____________________
Nome:
RG:
CPF:
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Anexo A – Laudo de Avaliação
Documento arquivado no IPE/Categoria_Dados Econômicos_Laudo de Avaliação_
AGE 31/08/2020
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Anexo B - Imóveis a serem transferidos

Descrição da fração
ideal transferida
Matrícula
Direito Transferido
Número de Inscrição
Municipal (IPTU)
Valor total do Imóvel
(100% do Imóvel)
Valor da fração ideal
transferida (50% do
Imóvel)

Fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do Prédio situado
na Avenida Guido Caloi, s/n, São Paulo – SP
355.035 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo
Propriedade
103.025.4879-2
R$134.899.940,00
R$67.449.970,00
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