
O Fundo, um condomínio fechado constituído nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVm”) n° 472, de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVm 472”), 

tem por objetivo adquirir e explorar, no segmento de imóveis comerciais, (i) o edifício Torre Boa Vista; (ii) o edifício Torre Vargas 914, ambos localizados na Cidade e Estado do Rio de

Janeiro; e (iii) as Garagens, com o intuito de proporcionar aos Cotistas rendimento para o investimento realizado, por meio da locação desses Imóveis aos Locatários, nos termos

previstos neste Prospecto e no Regulamento do Fundo.

As Cotas serão objeto de distribuição pública no mercado brasileiro, por intemédio do Sistema de Distribuição de Ativos DDA, administrado e operacionalizado 

pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Bm&FBOVeSPA” e “Oferta”, respectivamente), coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A.

(“Coordenador Líder”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo e inscrita no CNPJ./MF sob o nº 06.271.464/0001-19.

A Oferta será representada por até 195.000 Cotas, no valor unitário de subscrição de R$1.000,00, perfazendo o montante total de até R$195.000.000,00.

O Fundo tem como administradora a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, na Cidade de Osasco, 

Estado de São Paulo e inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.066.670/0001-00 (“Administradora”) e, como gestor do portfólio de ativos imobiliários do Fundo, a Latour Capital do Brasil Ltda.

(“Gestor do Portfólio de Ativos”), sendo que seu regulamento encontra-se registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, 

sob o nº 235.524 (“Regulamento”), tendo sido a Oferta aprovada pela Administradora em 27 de outubro de 2009.

O Fundo é destinado a pessoas físicas e jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil, clubes de investimento, fundos de investimento, carteiras administradas, 

entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar 

e de capitalização e seguradoras, bem como pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no exterior que invistam no País por meio da Resolução nº 2.689. Na subscrição das Cotas,

o valor mínimo de investimento individual, por Cotista, será de R$5.000,00.

O Fundo foi submetido ao processo de registro automático perante a CVM em 11 de novembro de 2009.

Registro da Oferta na CVm: CVm/SRe/RFI/2010/[•], em [•] de [•] de 2010.

OS INVeSTIdOReS deVem LeR A SeÇÃO “FATOReS de RISCO” NAS PáGINAS 57 A 67 deSTe PROSPeCTO. AINdA Que A AdmINISTRAdORA
mANTeNHA SISTemA de GeReNCIAmeNTO de RISCOS dA CARTeIRA de INVeSTImeNTOS dO FuNdO, NÃO Há GARANTIA de COmPLeTA
eLImINAÇÃO dA POSSIBILIdAde de PeRdAS PARA O FuNdO e PARA O INVeSTIdOR. 

QuALQueR ReNTABILIdAde Que VeNHA A SeR OBTIdA PeLO FuNdO NÃO RePReSeNTA GARANTIA de ReNTABILIdAde FuTuRA. 

O FuNdO NÃO CONTA COm GARANTIA dA AdmINISTRAdORA, dO GeSTOR dO PORTFÓLIO de ATIVOS, de QuALQueR meCANISmO de SeGuRO
Ou, AINdA, dO FuNdO GARANTIdOR de CRÉdITOS - FGC.

AS INFORmAÇÕeS CONTIdAS NeSTe PROSPeCTO eSTÃO em CONFORmIdAde COm O ReGuLAmeNTO dO FuNdO, PORÉm eSTe PROSPeCTO 
NÃO O SuBSTITuI. É ReCOmeNdAdA A LeITuRA CuIdAdOSA TANTO deSTe PROSPeCTO QuANTO dO ReGuLAmeNTO, COm eSPeCIAL ATeNÇÃO
ÀS CLáuSuLAS dO ReGuLAmeNTO ReLATIVAS AOS RISCOS INeReNTeS (I) ÀS CARACTeRÍSTICAS e OBJeTIVO dO FuNdO; (II) À SuA POLÍTICA 
de INVeSTImeNTO; e (III) À COmPOSIÇÃO de SuA CARTeIRA, Bem COmO ÀS dISPOSIÇÕeS deSTe PROSPeCTO Que TRATAm SOBRe OS FATOReS
de RISCO AOS QuAIS O FuNdO eSTá SuJeITO.

A AuTORIZAÇÃO PARA FuNCIONAmeNTO dO FuNdO e O ReGISTRO dA PReSeNTe dISTRIBuIÇÃO NÃO ImPLICAm, POR PARTe dA CVm,
GARANTIA de VeRACIdAde dAS INFORmAÇÕeS PReSTAdAS Ou em JuLGAmeNTO SOBRe A QuALIdAde dO FuNdO, dA AdmINISTRAdORA, 
dO GeSTOR dO PORTFÓLIO de ATIVOS Ou dAS COTAS A SeRem dISTRIBuÍdAS.

NÃO FOI e Nem SeRá ReALIZAdO NeNHum ReGISTRO dA OFeRTA Ou dAS COTAS dO FuNdO NA SecuritieS and exchange commiSSion, 
Nem em QuALQueR AGêNCIA Ou ÓRGÃO ReGuLAdOR dO meRCAdO de CAPITAIS de QuALQueR OuTRO PAÍS, exCeTO dO BRASIL.

Todo Cotista, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio da assinatura do Boletim de Subscrição, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua Política de Investimento, 

da composição da carteira, da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Gestor do Portfólio de Ativos, da qualificação e da experiência profissional do corpo técnico 

da Administradora e do Gestor do Portfólio de Ativos, das despesas com comissões ou taxa de subscrição, distribuição e outras com que o investidor tenha que arcar, dos riscos

associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no Patrimônio Líquido do Fundo, e, conseqüentemente, de perda, parcial ou total, 

do capital investido pelo investidor.

PROSPeCTO de dISTRIBuIÇÃO PÚBLICA PRImáRIA dAS COTAS dA PRImeIRA emISSÃO dO

FuNdO de INVeSTImeNTO ImOBILIáRIO 
PReSIdeNTe VARGAS

CNPJ/MF nº 11.281.322/0001-72

Oferta de até 195.000 cotas de uma única classe, nominativas e escriturais (“Cotas”) do FuNdO de INVeSTImeNTO 
ImOBILIáRIO - PReSIdeNTe VARGAS (“Fundo”), perfazendo o montante total de até

R$195.000.000,00
Código ISIN: BRPRSVCTF008

A data deste Prospecto Preliminar é 5 de março de 2010
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Coordenador Líder

Custodiante Assessor Legal da Oferta

Administradora Gestor do Portfólio de Ativos
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DEFINIÇÕES 
 
Para fins do presente Prospecto, os termos indicados abaixo terão os significados a eles atribuídos 
nesta seção, salvo referência diversa neste Prospecto. 
 

TERMO DEFINIDO DEFINIÇÃO 

“Administradora” ou 
“BEM” 

é a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
sociedade limitada com sede na Cidade de Deus, Prédio 
Novíssimo, 4º andar, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.066.670/0001-00, ou seus 
respectivos e substitutos, nos termos do Regulamento. 

“Administradora dos 
Imóveis” ou “Jones Lang” 

é a responsável pela prestação dos serviços de administração e 
manutenção dos Imóveis do Fundo, nos termos do Regulamento, 
atualmente a Jones Lang Lasalle S.A., sociedade anônima com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
das Nações Unidas, nº 12.551, 23º andar, conj. 2.305/06/07, 
Brooklin Novo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.999.856/0001-
12. 

“Aluguéis” é a contraprestação devida pelos Locatários dos Imóveis pelo 
direito de usar e gozar dos Imóveis, em regime de locação não 
residencial. 

“ANAC” é a Agência Nacional de Aviação Civil. 

“Anúncio de Encerramento” é o anúncio de encerramento da Oferta de Cotas do Fundo, 
elaborado nos termos da Instrução CVM 400. 

“Anúncio de Início” é o anúncio de início da Oferta de Cotas do Fundo, elaborado 
nos termos da Instrução CVM 400. 

“Assembléia Geral de 
Cotistas” ou “Assembléia 
Geral” 

é a assembléia prevista no Capítulo VI do Regulamento. 

“Auditor Independente” ou 
“KPMG” 

é o responsável pela auditoria anual das demonstrações 
financeiras do Fundo, atualmente a KPMG Auditores 
Independentes, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29. 

“Avaliador” ou “CBRE” é o responsável por realizar as avaliações dos Imóveis 
integrantes da carteira do Fundo previstas no Regulamento e/ou 
na regulamentação aplicável, atualmente a CB Richard Ellis, 
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, 10º andar e inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 51.718.575/0001-85. 

“Aviso ao Mercado” é o aviso que antecede o Anúncio de Início e traz informações 
complementares à Oferta, nos termos do artigo 53 da Instrução 
CVM 400. 
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“BACEN” ou “Banco 
Central” 

é o Banco Central do Brasil. 

“Banco Bradesco BBI” ou 
“Coordenador Líder” 

é o Banco Bradesco BBI S.A., sociedade anônima com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 
nº 1.450, 8º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.271.464/0001-19, coordenador e estruturador da Oferta e 
distribuidor das Cotas do Fundo. 

“Banco Santander” é o Banco Santander (Brasil) S.A. 

“BM&FBOVESPA” é a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros. 

“Boletim de Subscrição” é o documento firmado pelo Cotista no qual são especificadas as 
condições da subscrição e integralização das Cotas, nos termos 
do Artigo 22 do Regulamento. 

“Brasil” é a República Federativa do Brasil. 

“CMN” é o Conselho Monetário Nacional. 

“CNPJ/MF” é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda. 

“Conta Condomínio Torre 
Boa Vista” 

é a pessoa jurídica constituída com o único e exclusivo objetivo 
de arcar com as despesas inerentes à manutenção e uso da Torre 
Boa Vista, tais como, energia elétrica, água e esgoto, limpeza e 
segurança, entre outros, utilizando-se, para tanto, dos recursos 
nela aportados mensalmente pela ANAC. 

“Contrato de Distribuição” é o “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, em 
Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Cotas da 
Primeira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário – 
Presidente Vargas”, a ser celebrado entre a Administradora e o 
Coordenador Líder, com a interveniência da BM&FBOVESPA. 

“Contrato de Locação 
ANAC” 

é o Contrato de Locação Não Residencial celebrado entre a LC 
Vargas Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e a Agência Nacional 
de Aviação Civil em 30 de setembro de 2008, conforme aditado 
em 24 de setembro e 21 de dezembro de 2009. 

“Contrato de Locação Oi” é o Contrato de Locação Não Residencial celebrado entre a LC1 
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e a Telemar Norte Leste S.A. 
em 1º de setembro de 2009. 

“Contrato de Locação 
Santander” 

é o Contrato de Locação Não Residencial celebrado entre a LC1 
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e o Banco Santander (Brasil) 
S.A. em 1º de março de 2009, conforme aditado em 21 de 
setembro de 2009. 
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“Contratos de Locação” são os contratos de locação não residenciais celebrados em 
relação aos Imóveis. 

“Corretoras Consorciadas” são as corretoras ou distribuidoras integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, conforme estabelecido na 
regulamentação aplicável, autorizadas a operar na 
BM&FBOVESPA, e que poderão participar do procedimento de 
colocação das Cotas, em conjunto com o Coordenador Líder. 

“Cotas” correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo, têm a 
forma nominativa, não possuem valor nominal e conferem a seus 
titulares os mesmos direitos e deveres patrimoniais e 
econômicos, na forma do Artigo 20 do Regulamento. 

“Cotista Inadimplente” é o Cotista que deixar de cumprir, total ou parcialmente, sua 
obrigação de aportar recursos ao Fundo estabelecida no Boletim 
de Subscrição ou no Regulamento. 

“Cotista” são os titulares das Cotas do Fundo. 

“Custodiante e 
Escriturador” 

é o Banco Bradesco S.A., sociedade anônima com sede na 
Cidade de Deus, Osasco, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 60.746.948/0001-12. 

“CVM” é a Comissão de Valores Mobiliários. 

“Data de Pagamento” é a data de pagamento em que os Locatários estão obrigados, nos 
termos dos respectivos Contratos de Locação, a efetuar os 
pagamentos das obrigações assumidas. 

“Dias Úteis” é qualquer dia, que não seja (i) sábado ou domingo; (ii) dia em 
que os bancos estejam autorizados a fechar na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo; e/ou (iii) feriados nacionais. 

“Disponibilidades” são todos os valores em caixa e em Investimentos Líquidos. 

“Edifício Auto Parque 
Guanabara” 

é o Edifício Auto Parque Guanabara, edifício comercial 
localizado na Avenida Passos, nº 101, Centro, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, onde estão situadas as 
Garagens. 

“Exigibilidades” são as obrigações e encargos do Fundo, incluindo as provisões 
eventualmente existentes. 

“Fundo” é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – 
PRESIDENTE VARGAS, constituído sob a forma de 
condomínio fechado, regido pelo Regulamento, pela Instrução 
CVM 472, pela Lei nº 8.668/93 e pelas demais disposições legais 
e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

“Garagens” são as Garagens Torre Boa Vista e as Garagens Torre Vargas 
914, em conjunto. 
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“Garagens Torre Boa Vista” são as 50 vagas de garagens demarcadas, localizadas no Edifício 
Auto Parque Guanabara, atribuídas à Torre Boa Vista. 

“Garagens Torre Vargas 
914” 

são as 14 vagas de garagens próprias e as cinco vagas de 
garagens demarcadas, localizadas no Edifício Auto Parque 
Guanabara, atribuídas à Torre Vargas 914. 

“Gestor do Portfólio de 
Ativos” ou “Latour Capital” 

é a Latour Capital do Brasil Ltda., sociedade limitada com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 19º andar, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 08.278.785/0001-70, ou seus sucessores e substitutos, 
nos termos do Regulamento. 

“Governo Federal” é o Governo da República Federativa do Brasil. 

“IBGE” é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

“IGP-M” é o Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 

“Imóveis” são os Imóveis especificados no Artigo 3º do Regulamento, 
incluindo as Garagens. 

“Instituições Intermediárias” são, em conjunto, o Coordenador Líder e as Corretoras 
Consorciadas. 

“Instrução CVM 206” é a Instrução CVM nº 206, de 14 de janeiro de 1994, conforme 
alterada, que dispõe sobre as normas contábeis aplicáveis às 
demonstrações financeiras dos fundos de investimento 
imobiliário. 

“Instrução CVM 401” é a Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre os registros de negociação e de distribuição pública 
de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC. 

“Instrução CVM 409” é a Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme 
alterada, que dispõe sobre a constituição, a administração, o 
funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de 
investimento que não sejam regidos por regulamentação própria. 

“Instrução CVM 472” é a Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme 
alterada, que dispõe sobre a constituição, a administração, o 
funcionamento, a oferta pública de distribuição de cotas e a 
divulgação de informações dos fundos de investimento 
imobiliário. 

“Investidores Institucionais” são as pessoas físicas, jurídicas e clubes de investimento cujos 
valores de investimento excedam o limite de aplicação de 
R$500.000,00, fundo de investimento, carteiras administradas, 
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de 
terceiras registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar 
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pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à 
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados 
na CVM e/ou BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de 
previdência complementar e de capitalização e investidores não 
residentes que invistam no País por meio da Resolução nº 2.689. 

“Investidores Não 
Institucionais” 

são as pessoas físicas e jurídicas não financeiras e clubes de 
investimento (registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da 
regulamentação em vigor), residentes e domiciliados no Brasil, 
cujos valores de investimento sejam iguais ou inferiores a 
R$500.000,00, que não sejam considerados Investidores 
Institucionais, desde que decidam participar da Oferta por meio 
da efetivação de Pedidos de Reserva. 

“Investimentos Líquidos” são (i) títulos de renda fixa de emissão do Tesouro Nacional e/ou 
do BACEN; e (ii) cotas de fundos de investimento que apliquem, 
majoritariamente, em títulos de renda fixa de emissão do 
Tesouro Nacional e/ou do BACEN, com liquidez compatível 
com as necessidades do Fundo. 

“IPTU” é o Imposto Predial Territorial Urbano. 

“IR” é o Imposto de Renda. 

“IRPJ” é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 

“ITBI” é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 

“Justa Causa” é a destituição decorrente do descumprimento, pela 
Administradora e/ou pelo Gestor do Portfólio de Ativos, 
conforme o caso, de quaisquer de suas obrigações, deveres e 
atribuições previstos no Regulamento, bem como da 
comprovação de que atuaram com culpa, fraude ou dolo no 
desempenho de suas funções e responsabilidades no Fundo. 

“Laudo de Avaliação” é o Laudo de avaliação dos Imóveis preparado pelo Avaliador, 
datado 30 de outubro de 2009, conforme Anexo A ao presente 
Prospecto, na página 107. 

“LC 1” é a LC 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sociedade limitada de 
propósito específico inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.994.846/0001-04, controlada indiretamente pela Latour Capital. 

“LC Vargas” é a LC Vargas Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sociedade 
limitada de propósito específico inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.932.515/0001-31, controlada indiretamente pela Latour 
Capital. 

“Lei nº 8.245/91” é a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada, 
que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes. 
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“Lei nº 8.666/93” é a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme alterada, que 
institui normas para licitações e contratos da administração 
pública e dá outras providências. 

“Lei nº 8.668/93” é a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, que 
dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos Fundos de 
Investimento Imobiliário e dá outras providências. 

“Lei nº 9.514/97” é a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, 
que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, 
institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras 
providências. 

“Lei nº 11.033/94” é a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme 
alterada, que, dentre outra medidas, altera a tributação do 
mercado financeiro e de capitais. 

“Liquidação” é o encerramento do Fundo, conforme definido no Capítulo XI 
do Regulamento. 

“Locatários” são todos aqueles que celebrem ou venham a celebrar Contratos 
de Locação relativos aos Imóveis durante o Prazo de Duração do 
Fundo. 

“Montante Mínimo de 
Distribuição” 

é admitida a distribuição parcial, sendo que a Oferta somente 
será mantida se for colocado o valor de R$122.000.000,00, 
sendo, neste caso, (i) adquirida apenas a Torre Boa Vista pelo 
Fundo; e (ii) observado o Volume da Distribuição Parcial, ou 
seja, R$122.000.000,00. 

“Oferta” é a presente oferta pública de distribuição primária de Cotas do 
Fundo. 

“Oi” é a Telemar Norte Leste S.A. 

“Patrimônio Líquido” é o valor resultante da soma das Disponibilidades do Fundo, 
mais o valor da carteira precificada na forma do Parágrafo 
Quinto do Artigo 43 do Regulamento, mais valores a receber, 
mais outros ativos, menos Exigibilidades, menos outros 
passivos. 

“Período de Distribuição” é o período de seis meses contados da data de publicação do 
Anúncio de Início da Oferta. 

“Pessoas Vinculadas” são os (a) controladores ou administradores da Administradora 
e/ou do Coordenador Líder; (b) Pessoas Vinculadas à Latour 
Capital; (c) controladores ou administradores das Corretoras 
Consorciadas; (d) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (e) os 
cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais 
até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens 
(a), (b), (c) ou (d) acima. 
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“Pessoas Vinculadas Latour 
Capital” 

são as empresas pertencentes ao grupo econômico do Gestor 
do Portfólio de Ativos, incluindo seus respectivos 
funcionários, diretores, acionistas e/ou prestadores de 
serviços, bem como os cônjuges, companheiros, ascendentes, 
descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma 
dessas pessoas. 

“PIB” é o Produto Interno Bruto. 

“Política de Investimento” é a política de investimento do Fundo, prevista no Capítulo IV 
do Regulamento. 

“Prazo de Duração” é o prazo de duração do Fundo, qual seja, indeterminado. 

“Prazo Máximo de Atraso” é o prazo contado da Data de Pagamento sem que tenha 
havido adimplência das obrigações assumidas por cada um 
dos Locatários em seus respectivos Contratos de Locação, a 
partir do qual fica sujeito aos procedimentos de cobrança 
e/ou desocupação do imóvel locado, nos termos do 
Regulamento. 

“Primeira Emissão” é a primeira emissão de Cotas do Fundo. 

“Prospecto Definitivo” é o Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das Cotas da 
Primeira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário – 
Presidente Vargas, a ser divulgado após (i) a finalização do 
procedimento de coleta de intenções de investimento; e (ii) o 
registro da Oferta junto à CVM. 

“Prospecto” ou “Prospecto 
Preliminar” 

é o presente Prospecto de Distribuição Pública das Cotas da 
Primeira Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário – 
Presidente Vargas, documento sujeito à complementação e 
correção, observados os procedimentos previstos na Instrução 
CVM 400 e na Instrução CVM 472. 

“Público-Alvo” são os Investidores Institucionais e os Investidores Não 
Institucionais. 

“Real” ou “R$” é a moeda corrente no Brasil. 

“Regulamento” é o Regulamento que rege o Fundo. 

“Relatório da 
Administradora” 

é o relatório previsto no Parágrafo Segundo do Artigo 39 da 
Instrução CVM 472, o qual deverá conter: 

(i) a descrição dos negócios realizados no semestre, 
especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes 
dos investimentos feitos, as receitas auferidas e a origem dos 
recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no 
período; 
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(ii) o programa de investimentos para o semestre seguinte; 

(iii) as informações, acompanhadas das premissas e fundamentos 
utilizados em sua elaboração, sobre: 

(a) a conjuntura econômica do segmento do mercado 
imobiliário em que se concentrarem as operações do 
Fundo, relativas ao semestre findo; 

(b) as perspectivas da administração para o semestre 
seguinte; e 

(c) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio 
do Fundo, incluindo o percentual médio de valorização ou 
desvalorização apurado no período, com base na última 
análise técnica disponível, especialmente realizada para 
esse fim, em observância de critérios que devem estar 
devidamente indicados no relatório; 

(iv) a relação das obrigações contraídas no período; 

(v) a rentabilidade nos últimos quatro semestres; 

(vi) o valor patrimonial da Cota, por ocasião dos balanços, nos 
últimos quatro semestres calendário; e 

(vii) a relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 
dois últimos exercícios, especificando valor e percentual em 
relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada 
exercício. 

“Representante dos 
Cotistas” 

é a pessoal natural ou jurídica indicada nos termos do Artigo 38 
do Regulamento e Artigos 25 e 26 da Instrução CVM 472. 

“Resolução nº 2.689” é a Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, 
conforme alterada, que dispõe sobre aplicações de investidor não 
residente nos mercados financeiros e de capitais. 

“Retrofit” é o processo que consiste em preservar a estrutura original de um 
edifício, eventualmente com execução de reforços ou alterações nas 
peças estruturais, por meio do acréscimo de materiais e equipamentos 
modernos nos diversos sistemas que o compõem. Tal processo difere 
substancialmente da simples restauração, que consiste na restituição 
do imóvel à sua condição original, ou da reforma. 

O Retrofit tem o sentido de renovação e modernização, 
pressupondo uma intervenção ampla e integral, com soluções 
para as fachadas, instalações, elevadores, ar condicionado, 
proteção contra incêndio, incorporação de modernas tecnologias 
e utilização de avançados materiais, geralmente o que existe de 
mais sofisticado no mercado.  
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“SELIC” é a taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos 
federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia. 

“Sistema IPE” é o Sistema de Informações Periódicas e Eventuais da CVM, 
disponível na sua rede mundial de computadores. 

“Taxa de Administração” é a remuneração a que farão jus a Administradora e o Gestor do 
Portfólio de Ativos, calculada nos termos do Artigo 19 do 
Regulamento. 

“Torre Boa Vista” é o Edifício Torre Boa Vista, edifício comercial localizado na 
Avenida Presidente Vargas, nº 850, Centro, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, composto de subsolo, um 
andar térreo, mezanino, 21 pavimentos tipo, cobertura com 
terraço e mais 50 vagas de garagens demarcadas, localizadas no 
Edifício Auto Parque Guanabara. 

“Torre Vargas 914” é o Edifício Torre Vargas 914, edifício comercial situado na 
Avenida Presidente Vargas, nº 914, Centro, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, composto de subsolo, um 
andar térreo, mezanino, 15 pavimentos tipo, cobertura com 
terraço, 14 vagas próprias de garagem e mais cinco vagas de 
garagens demarcadas, localizadas no Edifício Auto Parque 
Guanabara. 

“Volume Máximo” é o montante de 195.000 Cotas, equivalente a R$195.000.000,00, 
a ser colocado no âmbito da Oferta. 

“Volume da Distribuição 
Parcial” 

é o montante de 122.000 Cotas, equivalente a R$122.000.000,00, 
no caso de distribuição parcial, a ser colocado no âmbito da 
Oferta. 

 
Outros termos e expressões contidos neste Prospecto, que não tenham sido definidos nesta seção, 
terão o significado que lhes for atribuído no próprio Prospecto, bem como no Regulamento do 
Fundo, prevalecendo em caso de qualquer divergência ou contradição, a definição que lhes for 
atribuída nos respectivos documentos onde estiverem mencionados. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES 
 
Este Prospecto contém declarações prospectivas. As declarações que apresentem natureza 
hipotética, que dependam de acontecimentos ou condições futuras ou que a eles se refiram ou que 
incluam palavras como “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “estima” e expressões 
similares são declarações prospectivas. Embora a Administradora, o Coordenador Líder e o Gestor 
do Portfólio de Ativos acreditem que essas declarações prospectivas sejam baseadas em 
pressupostos razoáveis, essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas e são feitas 
levando em conta as informações às quais atualmente a Administradora, o Coordenador Líder e o 
Gestor do Portfólio de Ativos têm acesso. 
 
Ademais, determinadas informações referentes ao Brasil e ao setor de locações imobiliárias 
incluídas neste Prospecto foram compiladas de dados disponíveis ao público em geral, sendo que a 
Administradora, o Coordenador Líder e o Gestor do Portfólio de Ativos não assumem qualquer 
responsabilidade pela veracidade ou precisão dessas informações. 
 
As declarações prospectivas poderão ser influenciadas por certos fatores, incluindo os seguintes: 
 

(a)  conjuntura geral econômica, política, financeira e comercial, tanto no Brasil como 
no exterior, inclusive níveis de demanda e de preços; 

 
(b) flutuações da taxa de juros, inflação e variações na taxa de câmbio do Real em 

relação ao dólar dos Estados Unidos da América; 
 

(c)  concorrência; 
 

(d) leis e regulamentos editados, e/ou que venham a ser editados, que afetem ou possam 
afetar o Fundo, os Imóveis, a Administradora, o Coordenador Líder e o Gestor do 
Portfólio de Ativos; e  

 
(e)  outros fatores identificados ou discutidos na seção “Fatores de Risco”, nas páginas 

57 a 67 deste Prospecto. 
 
As declarações prospectivas da Administradora, do Coordenador Líder e do Gestor do Portfólio de 
Ativos não constituem garantia de desempenho futuro, podendo os resultados ou acontecimentos 
efetivos diferir de forma relevante das expectativas expressas nas declarações prospectivas em razão 
da incerteza inerente às estimativas, previsões e projeções. Em vista dessas incertezas, as 
declarações prospectivas não devem ser utilizadas como um parâmetro objetivo. 
 
Potenciais investidores deverão conduzir suas próprias investigações sobre tendências ou previsões 
discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como sobre as metodologias e assunções em que se 
baseiam as discussões sobre tendências e previsões. 
 
Nada previsto neste Prospecto constitui, ou deve ser entendido como sendo, promessa ou garantia 
sobre resultados ou eventos futuros. 
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APRESENTAÇÃO DOS IMÓVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PELO FUNDO 
 
BREVE DESCRIÇÃO 
 
Atuais Proprietários e o Propósito Específico de Aquisição, Retrofit, Locação e Alienação dos 
Imóveis 
 
Torre Boa Vista 
 
Atuamente, a Torre Boa Vista é de propriedade da LC Vargas, sociedade controlada indiretamente 
pela Latour Capital, que atuará como Gestor do Portfólio de Ativos imobiliários do Fundo, cujos 
acionistas são as sociedades Latour Real Estate Investimentos Ltda. e Latour Capital Real Estate 
Participações do Brasil Ltda. 
 
A LC Vargas foi constituída em junho de 2007 com o propósito específico de exercer as seguintes 
atividades: 
  

(a) a consecução da compra do edifício Torre Boavista e das 50 vagas de garagem 
situadas no Edifício Auto Parque Guanabara; 

 
(b) o desenvolvimento, a administração e a reforma na Torre Boa Vista; 

  
(c) o planejamento de estruturas financeiras relacionadas à Torre Boa Vista, incluindo a 

obtenção de recursos financeiros com terceiros; 
 
(d) a celebração de contratos de compra e venda da Torre Boa Vista (incluindo 

contratos de opção de compra e venda) e contratos referentes ao desenvolvimento e 
arrendamento da Torre Boa Vista; 

  
(e) a locação e a venda das unidades autônomas da Torre Boa Vista; 

  
(f) a prestação de serviços relativos às atividades mencionadas acima, podendo sub-

contratar tais serviços; e 
  

(g) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista e a participação em 
consórcios ou outras formas de associação, desde que relacionados com o 
desenvolvimento das atividades relacionadas nos itens acima. 

 
Torre Vargas 914 
 
A Torre Vargas 914, por sua vez, é de propriedade da LC 1, sociedade também controlada 
indiretamente pela Latour Capital, que atuará como Gestor do Portfólio de Ativos imobiliários do 
Fundo, e tem como acionistas as sociedades Latour Real Estate Investimentos Ltda. e Latour 
Capital Real Estate Participações do Brasil Ltda. 
 
A LC 1 foi constituída em junho de 2007 com o propósito específico de exercer as seguintes 
atividades: 
  

(a) a consecução da compra da Torre Vargas 914 e das 5 vagas de garagem situadas no 
Edifício Auto Parque Guanabara; 

 
(b) o desenvolvimento, a administração e a reforma na Torre Vargas 914; 
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(c) o planejamento de estruturas financeiras relacionadas à Torre Vargas 914, incluindo 
a obtenção de recursos financeiros com terceiros; 

 
(d) a celebração de contratos de compra e venda da Torre Vargas 914 (incluindo 

contratos de opção de compra e venda) e contratos referentes ao desenvolvimento e 
arrendamento da Torre Vargas 914; 

 
(e) a locação e a venda das unidades autônomas da Torre Vargas 914; 

 
(f) a prestação de serviços relativos às atividades mencionadas acima, podendo 

subcontratar tais serviços; e 
 
(g) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista e a participação em 

consórcios ou em outras formas de associação, desde que relacionadas com o 
desenvolvimento das atividades relacionadas nos itens acima. 

 
Localização e Infraestrutura 
 
Os Imóveis encontram-se localizados no centro da Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente 
Vargas, região caracterizada por ser o principal distrito de comércio e serviços da região 
metropolitana da cidade, abrigando a maioria dos grandes bancos e instituições governamentais. 
Nesta área, todos os serviços públicos são disponíveis: água, esgoto, energia elétrica, telefonia, 
pavimentação, iluminação pública, coleta de lixo e gás encanado. 
 
Em termos de transporte urbano, o local é muito bem atendido por linhas de ônibus que o ligam a 
praticamente todos os pontos da cidade, e pelo metrô, que proporciona transporte rápido para as 
zonas norte e sul, sendo que a Estação Presidente Vargas está localizada a poucos metros de 
distância dos Imóveis.  
 
A estação ferroviária da Central do Brasil também está próxima dos Imóveis e liga o Centro aos 
bairros da Leopoldina e Baixada Fluminense. A Estação das Barcas, na Praça XV de Novembro, 
também está próxima do local e faz a ligação com Niterói, Ilha do Governador e Paquetá. 
 
O acesso às rodovias e a outros bairros também pode ser feito de maneira regular, sendo o Aterro do 
Flamengo a principal via de escoamento para a Zona Sul e a própria Avenida Presidente Vargas 
para as zonas Norte/Oeste e rodovias.  
 
O Aeroporto Santos Dumont, que opera a ponte aérea Rio-São Paulo, está a cerca de 1,5Km do 
local e é atingível em cerca de 10 minutos, enquanto que o Aeroporto Internacional do Galeão está a 
cerca de 15Km, sendo atingível em, aproximadamente, 30 minutos. 
 
Principais Características 
 
Torre Boa Vista  
(www.torreboavista.com.br) 
 
O Edifício Torre Boa Vista, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 850, Centro, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, é composto de subsolo, um andar térreo, mezanino, 21 pavimentos-tipo, 
cobertura com terraço e mais 50 vagas de garagem demarcadas, localizadas no Edifício Auto Parque 
Guanabara, situado a menos de 20 metros de distância, na Avenida Passos, nº 101. 
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Construída em meados de 1979, a Torre Boavista foi adquirida pela LC Vargas em agosto de 2007, 
tendo passado, durante o período de setembro de 2007 a setembro de 2008, pelo mais moderno 
sistema de Retrofit, oferecendo complexa flexibilidade na ocupação de seu espaço. Visando ao 
maior conforto de seus ocupantes, suas instalações foram totalmente substituídas pelos mais 
modernos sistemas elétricos e hidráulicos, contando ainda com: 
 

(a)  quatro elevadores com capacidade de 1.120kg ou 12 pessoas e velocidade de 3m/s 
ou 180m/min, com antecipador de chamadas, o que possibilita um ganho real da 
ordem de 30% na performance de todo o conjunto; 

 
(b)  esquadrias executadas em alumínio com anodização na cor natural e camada de 20 

microns, indicada para ambientes com a presença de maresia. Os acabamentos 
externos dos perfis e revestimentos dos pilares e vigas foram executados em aço 
inox. Estão instalados brises em cada um dos pavimentos, o que proporciona 
volumetria a fachada, além de ajudar a combater a carga térmica; 

 
(c)  vidros laminados de 8mm e alto desempenho térmico, com índices de reflexão, 

transmissão luminosa, absorção térmica e radiação, dentre outros, foram estudados 
de maneira a garantir a maior performance estética da fachada; 

 
(d)  sistema de ar condicionado que beneficia os pavimentos tipo, térreo, cobertura e 

mezanino. É adotado o sistema com unidade tipo MULTI SPLIT – VRF  dutados, o 
que permite uma perfeita setorização do insuflamento assim como elevada 
economia nos custos de operação comparados a outros sistemas; 

 
(e)  piso elevado em pedra natural dos pavimentos tipo, o que confere total flexibilidade 

de layout para o ocupante; 
 

(f)  forro para os pavimentos tipo, contemplando uma combinação de forro acústico na 
modulação 625 x 625 x 15mm e gesso acartonado. A opção pela utilização de forro 
acústico visa garantir um elevado nível do desempenho acústico ao ambiente; 

 
(g)  sistemas de detecção e combate a incêndio, contendo uma rede de sprinkler, 

hidrantes e extintores em todos os seus pavimentos. Também estão instalados 
detectores de fumaça em conformidade com o projeto de segurança contra incêndio 
e pânico apresentado; 

 
(h)  sistemas de segurança e controle de acesso, com a instalação, em todo o edifício, de 

câmeras de segurança para o monitoramento dos pavimentos e áreas externas, sendo 
que as imagens são controladas e gravadas pelo sistema central localizado no 
mezanino. Para controlar o acesso, o pavimento térreo opera com quatro catracas 
bidirecionais e sistema de identificação e triagem de visitantes; 

 
(i)  supervisão predial, por meio de sistema de monitoramento do nível dos 

reservatórios que abrange iluminação, ar condicionado, ventiladores de 
pressurização das escadas e sistema de incêndio e detecção; 

 
(j)  duas escadas pressurizadas, estrategicamente posicionadas visando oferecer duas 

rotas de fuga e maior conforto em caso de emergência; e 
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(k)  grupo gerador de energia com potência stand-by de 110/KVA/88KW e potência 
contínua (prime) de 100KVA/80KW, 220/127 Volts, quadro de comando e controle 
automático, sistema de transferência automática e motor a Diesel. 

 
Além disso, o pavimento térreo da Torre Boa Vista conta com uma área de aproximadamente 
210,40m², proporcionando amplitude e conforto, sendo ainda decorado com sala de espera, piso em 
uma combinação de granito preto e marmoglass, pé-direito duplo com spyder glass na recepção e 
sanitários para deficientes físicos. 
 
A cobertura proporciona vista panorâmica da Cidade do Rio de Janeiro, por meio de amplo terraço 
com guarda-corpo em vidro, contando ainda com recepção em piso revestido em madeira e salas de 
reunião. 
 
Maiores informações sobre a Torre Boa Vista encontram-se disponíveis na rede mundial de 
computadores, no endereço www.torreboavista.com.br.  
 
 
Torre Vargas 914  
(www.torrevargas914.com.br) 
Primeiro Retrofit da América Latina com Certificação Green Building, Nível GOLD 
 
O Edifício Torre Vargas 914, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 914, Centro, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, é composto de subsolo, um andar térreo, mezanino, 15 pavimentos-tipo, 
cobertura com terraço, 14 vagas próprias de garagem e mais cinco vagas de garagem demarcadas, 
localizadas no Edifício Auto Parque Guanabara, situado a menos de 20 metros de distância, na 
Avenida Passos, nº 101. 
 
Construída em 1980, a Torre Vargas 914 foi adquirida pela LC 1 em dezembro de 2007, tendo sido, 
entre janeiro de 2008 e junho de 2009, totalmente objeto de Retrofit. A Torre Vargas 914 foi 
certificada pela U.S. Green Building Council no Nível Gold, o que a tornou o primeiro 
empreendimento imobiliário certificado como Green Building, Nível Gold, da América Latina. 
 
Além da eficiência energética e do consumo de água reduzido, a Torre Vargas 914 conta com: 

 
(a) três elevadores com velocidade de 2.0m/s ou 120m/min; 
 
(b) esquadrias executadas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca e 

revestimento de vigas e pilares em ACM na cor branca; 
 
(c) vidros laminados de 10,12 e 14mm e alto desempenho térmico. Os índices de 

reflexão, transmissão luminosa, absorção térmica e radiação, dentre outros, foram 
estudados de maneira a garantir maior performance e estética da fachada; 

 
(d) ar condicionado com sistema do tipo “MULTI-SPLIT – VRF” dutados, o que 

permite uma perfeita setorização do insuflamento, assim como elevada economia 
nos custos de operação comparados com outros sistemas; 

 
(e) forro para os pavimentos tipo, com uma combinação de forro acústico modular e 

forro de gesso acartonado, de modo a garantir um elevado nível de desempenho 
acústico ao ambiente; 
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(f) sistemas de detecção e combate à incêndio, contendo uma rede de sprinkler, 
hidrantes e extintores em todos os pavimentos. Também serão instalados detectores 
de fumaça em conformidade com o projeto de segurança contra incêndio e pânico 
apresentado; 

 
(g) sistemas de segurança e controle de acesso, com a instalação, em todo o edifício, de 

câmeras de segurança para monitoramento dos pavimentos e áreas externas, sendo 
que as imagens são controladas a gravadas pelo sistema central localizado no 
mezanino. Para controlar o acesso, estão instaladas três catracas bi-direcionais e 
sistema de identificação e triagem de visitantes; 

 
(h) supervisão predial, por meio de sistema de monitoramento do nível dos 

reservatórios, iluminação, ar condicionado, ventiladores de pressurização de 
escadas, sistema de incêndio e detecção; e 

 
(i) escada pressurizada, estrategicamente posicionada visando oferecer rota de fuga e 

maior conforto em caso de emergência.  
 
Dentre as diversas qualidades de um edifício padrão Green Building, como a Torre Vargas 914, 
pode-se destacar: 
 

(a) localização privilegiada, com acesso rápido à mais ampla infraestrutura de 
transportes e diversificada gama de serviços, facilitando o dia-a-dia de seus 
usuários; 

 
(b) performance exemplar em áreas verdes, com áreas de paisagismo nos terraços e 

estacionamento térreo, sendo este também revestido com piso tipo open grid, e 
“telhado verde” na cobertura;  

 
(c) sanitários equipados com metais, em sua maioria de pressão para evitar desperdício 

e esquecimento de torneiras abertas, vasos sanitários com duplo acionamento (3 e 6 
litros) e mictórios com sensor de presença / ausência; 

 
(d) iluminação de periferia através de sensores de fachada; 
 
(e) motores elétricos de alto-rendimento;  
 
(f) ar condicionado com gás refrigerante tipo HFC 410ª que possui impacto 

praticamente nulo na depleção da camada de ozônio e baixo impacto para o 
aquecimento global, comparativamente aos gases causadores do efeito estufa;  

 
(g) medidor de consumo energético individual, possibilitando a identificação de 

eventuais desvios de consumo com agilidade;  
 
(h) cobertura projetada com materiais e acabamentos que reduzem o “efeito ilha” 

gerado por uma edificação ao meio ambiente;  
 
(i) rigorosos testes de todas as instalações durante a construção, garantindo o 

funcionamento de todos os sistemas de acordo com níveis de eficiência projetados;  
 



18 

(j) taxas de renovação de ar superiores ao estabelcido nas normas brasileiras e 
internacionais;  

 
(k) performance exemplar em visão externa, proporcionando maior conforto e bem 

estar aos usuários; 
 
(l) revestimentos em madeira certificada; e 
 
(m) área específica para coleta seletiva de lixo.  

 
Maiores informações sobre a Torre Vargas encontram-se disponíveis na rede mundial de 
computadores, no endereço www.torrevargas914.com.br e/ou no endereço da U.S. Green Building 
Council, www.usgbc.org/leed/project/certifiedprojectlist.aspx. 
 
Edifício Auto Parque Guanabara 
 
O Edifício Auto Parque Guanabara, localizado a menos de 20 metros de distância dos Imóveis, na 
Avenida Passos, nº 101, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, é um edifício garagem que 
conta com um total de 400 vagas, das quais 50 são de propriedade da Torre Boa Vista e cinco de 
propriedade da Torre Vargas 914. 
 
O Edifício possui dois elevadores que se movimentam verticalmente e horizontalmente, sendo os 
veículos colocados e retirados das vagas por elevadores comandados por funcionários do 
condomínio, que são os únicos com acesso autorizado aos níveis e respectivos locais em que os 
veículos encontram-se estacionados. 
 
Atualmente, o valor do condomínio, por cada box de garagem, é de, aproximadamente, R$120,00, 
sendo o seu pagamento efetivado pelos respectivos Locatários, conforme previsto nos Contratos de 
Locação. 
 
 
CERTIFICAÇÃO GREEN BUILDING LEEDTM 
 
A Torre Vargas 914 foi projetada conforme normas e requisitos de um edifício com certificação 
Green Building LEEDTM.  
  
Buscando minimizar os impactos gerados ao meio ambiente pelas construções, foram criadas 
algumas metodologias de certificação para edificações, por meio da busca, durante a fase de 
concepção do projeto, de soluções sustentáveis, bem como se foram aplicadas em suas obras de 
construção ações para reduzir estes impactos. 
  
Os edifícios que aplicam metodologias de mensuração das ações e soluções sustentáveis, e que 
atendem a uma determinada quantidade de ações, são considerados Green Building. 
  
A metodologia mais aplicada atualmente no Brasil é o LEED™ – Leadership in Energy and 
Environmental Design, elaborado pelo USGBC – United States Green Building Council. O 
LEED™ é uma ferramenta de orientação para o desenvolvimento de projetos e execução de obras 
sustentáveis. 
  
Os projetos são submetidos a uma avaliação criteriosa e devem atender a todos os pré-requisitos do 
LEED™ para concorrer à certificação. 
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Atendidos os requisitos da concorrência, o nível da certificação é estabelecido por uma referência 
de pontuação alcançada por meio de créditos distribuídos pelas seguintes áreas chave: 
  

(i) Sustainable Sites; 
 

(ii) Water Efficiency; 
 

(iii) Energy & Atmosphere; 
 

(iv) Materials & Resources; 
 

(v) Indoor Environmental Quality; e 
 

(vi) Innovation & Design Process. 
  
Assim, o total de pontos atingidos resulta em uma das classificações abaixo: 
  

(i) Certified; 
 
(ii) Silver; 
 
(iii) Gold; ou 
 
(iv) Platinum. 

  
Em 2010, o USGBC concedeu à Torre Vargas 914 o título de empreendimento certificado Green 
Building, Nível Gold, o primeiro Retrofit da América Latina a obter uma certificação. 
 
Maiores informações sobre a Certificação Green Building LEEDTM encontram-se disponíveis na 
rede mundial de computadores, no endereço www.usgbc.org. 
 
 
DESPESAS CONDOMINIAIS RELATIVAS AOS IMÓVEIS 
 
Torre Boa Vista  
 
A ANAC submete-se a procedimentos específicos da Administração Pública na gestão de 
pagamentos de seus fornecedores de serviços e materiais, entre os quais se inclui a vedação da 
antecipação de pagamentos dos serviços prestados ou materiais entregues. 
 
Diante disso, o pagamento das despesas condominiais relativas à Torre Boa Vista, integralmente 
locada à ANAC, é antecipado mensalmente pela atual proprietária, no caso, a LC Vargas, a qual é 
posteriormente reembolsada pela ANAC. 
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As despesas condominiais relativas à Torre Boa Vista totalizam o montante mensal aproximado de 
R$180.000,00. 
 
Torre Vargas  914 
 
Oi 
 
As despesas condominiais são pagas pela Oi diretamente ao condomínio da Torre Vargas 914. A 
administradora do imóvel apresenta mensalmente um memorial descritivo com as despesas 
condominiais vencidas e apura o valor devido para o pagamento das despesas vincendas. 
  
As despesas condominiais totalizam o montante mensal aproximado de R$80.000,00. 
 
Banco Santander 
 
Na qualidade de locatário apenas da loja e sobreloja da Torre Vargas 914, o Banco Santander não 
paga condomínio. 
 
 
SEGUROS 
 
Tanto a Torre Boa Vista quanto a Torre Vargas 914 estão cobertas por seguros, por meio dos quais 
se garante cobertura para eventuais prejuízos decorrentes dos seguintes riscos: (i) quebra de vidros, 
espelhos, mármores e granitos; (ii) danos elétricos; (iii) incêndio e vendaval; (iv) impactos de 
veículos terrestres; (v) roubos de bens dos condomínios; (vi) greves e tumultos; (vii) 
responsabilidade civil do condomínio e/ou do respectivo síndico; (viii) lucros cessantes 
equivalentes a 12 meses de locação, entre outros. 
 
O Gestor do Portfólio de Ativos entende que o montante segurado é suficiente para garantir a 
integridade patrimonial dos Imóveis, incluindo a sua reconstrução nas condições em que estes se 
encontram. Todas as apólices foram adquiridas de companhias de seguro de grande porte 
devidamente estabelecidas no País e refletem as condições usuais de mercado para os tipos de 
seguros contratados.  
 
Embora os contratos de seguro sejam mantidos dentro das práticas usuais de mercado, existem 
determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas apólices (tais como atos de 
terrorismo, guerras, revoluções civis e/ou caso fortuito e de força maior). Assim, na hipótese de 
ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, o Fundo, uma vez tendo adquirido os Imóveis, 
poderá incorrer em custos adicionais, inicialmente não previstos. Além disso, não se pode garantir 
que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices contratadas, o 
pagamento do seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro. 
 
Para maiores informações sobre os riscos aos quais o Fundo e os Imóveis estão sujeitos, vide seção 
“Fatores de Risco”, nas páginas 57 a 67 deste Prospecto. 
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DESCRIÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM VIGOR RELATIVOS AOS IMÓVEIS 
 
Atualmente, os Imóveis a serem adquiridos pelo Fundo encontram-se integralmente locados à 
ANAC, ao Banco Santander e à Oi, por meio dos respectivos Contratos de Locação, cujos 
principais termos são resumidos a seguir: 
 
Torre Boa Vista 
 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO ANAC 

Imóvel: Subsolo, andar térreo, mezanino, 21 pavimentos-tipo e cobertura com terraço do Edifício Torre 
Boa Vista, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 850 e 50 vagas de garagem demarcadas no 
Edifício Auto Parque Guanabara, situado na Avenida Passos, nº 101 

Cidade: Rio de Janeiro UF: Estado do Rio de Janeiro 

Nº da Matrícula: (i) Pavimentos: 15.669, 15.670, 15.671, 15.672, 15.673, 15.674, 42.720, 42.721, 42.722, 
42.723, 42.724, 42.725, 42.726, 42.727, 42.728, 42.729, 42.730, 42.731, 42.732, 42.733, 42.734; (ii) Loja 
térrea: 84.539; e (iii) Vagas de Garagem: 52.871, 68.737, 68.738, 68.739, 68.740, 68,741, 68.742, 68.743, 
68.744, 68.745, 68.746, 68.747, 68.748, 68.749, 68.750, 68.751, 68.752, 68.753, 68.754, 68.755, 68.756, 
68.757, 68.758, 68.759, 68.760, 68.761, 68.762, 68.763, 68.764, 68.765, 68.766, 68.767, 68.768, 68.769, 
68.770, 68.771, 68.772, 68.773, 68.774, 68.775, 68.776, 68.777, 68.778, 68.779, 68.780, 68.781, 68.782, 
68.783, 68.784 e 68.785 

Registro de Imóveis: 2º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro – RJ 

Locatário: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC Valor do Aluguel: R$960.500,00 mensais. 
De acordo com o primeiro aditivo, serão 
pagos R$11.526.000,00 pelo período de 12 
meses iniciado em 30 de setembro de 2009 

Data de Pagamento do Aluguel: Até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da apresentação do documento 
de cobrança 

Vigência: De 30 de setembro de 2009 a 30 de setembro de 
2010, conforme primeiro aditivo celebrado entre as partes 

Reajuste: Anual pelo IGP-M 

Renovação: De acordo com o segundo aditivo celebrado entre as partes, o prazo de vigência do contrato é 
de 12 meses, prorrogável automaticamente por iguais e sucessivos períodos, desde que não haja 
manifestação contrária expressa das partes, com antecedência mínima de 30 dias do término de sua 
vigência 

Situação do Registro do Imóvel: Unidades e vagas registradas em nome da LC Vargas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

Torre Vargas 914 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO SANTANDER 

Imóvel: Lojas 914-A e 914-B do prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 914, com numeração 
suplementar pela Avenida Passos, nº 101 

Cidade: Rio de Janeiro UF: Estado do Rio de Janeiro 

Nº da Matrícula: 19.140 e 19.141 

 

Registro de Imóveis: 2º Ofício de Registro de 
Imóveis do Rio de Janeiro – RJ 

Locatário: Banco Santander (antigo ABN Amro Real 
S.A.) 

Valor do Aluguel: R$30.000,00 mensais 

Data de Pagamento do Aluguel: Até o 5º dia do mês seguinte ao vencido 

Vigência: De 1º de março de 2009 a 1º de março de 
2014 

Reajuste: Anual pelo IGP-M 

Renovação: O prazo de vigência do contrato pode ser prorrogado pelo mesmo período de 60 meses, 
havendo interesse e manifestação expressa das partes 

Situação do Registro do Imóvel: Unidades registradas em nome de LC 1 

 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO OI 

Imóvel: Salões 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210, 1310, 1410, 1510 e 1610 do 
prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 914, além de 5 vagas de garagem demarcadas no 
Edifício Auto Parque Guanabara, situado na Avenida Passos, nº 101 

Cidade: Rio de Janeiro UF: Estado do Rio de Janeiro 

Nº da Matrícula: (i) salas: 19.097, 19.098, 19.099, 19.100, 
19.101, 15.632, 15.633, 15.634, 15.635, 15.636, 19.188, 
30.475, 15.637, 30.731 e 15.638; e (ii) vagas de garagem: 
68.787, 68.786, 68.788, 68.789 e 68.790 

Registro de Imóveis: 2º Ofício de 
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro-RJ 

Locatário: Telemar Norte Leste S.A. Valor do Aluguel: R$520.000,00 mensais 

Data de Pagamento do Aluguel: Até o dia 5 do mês subseqüente vencido 

Vigência: De 1º de setembro de 2009 a 30 de setembro de 
2014 

Reajuste: Anual pelo IGP-M 

Renovação: A renovação do prazo de vigência do contrato se dará por períodos iguais e sucessivos de 60 

meses, desde que previamente acordado entre as partes 

Situação do Registro do Imóvel: Unidades registradas em nome de LC 1 e vagas de garagem registradas 
em nome de LC Vargas 
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Abaixo, apresentamos tabela comparativa com as demais características dos Contratos de Locação: 
 
 

 OI ANAC BANCO SANTANDER 

Locador/ 

Locatário 

Locador: LC1  

Locatária: Telemar Norte 

Leste S.A. 

Locador: LC Vargas 

Locatária: ANAC 

Locador: LC 1 

Locatário: Banco Santander 

Transferência, 

Cessão e 

Sublocação 

Autorizada apenas para 

empresas controladas pelo 

grupo do Locatário, desde 

que mediante prévia 

autorização do Locador 

Não há previsão Não há previsão 

Direito de 

Preferência 

Sim. Todavia, a Locatária 

tem ciência do 

procedimento de 

transferência e/ou venda do 

imóvel para o Fundo, sendo 

que, nessa situação, ela 

expressamente renuncia ao 

seu direito de preferência 

para compra do imóvel 

 

 

Sim. Todavia, a Locatária 

tem ciência do 

procedimento de 

transferência e/ou venda do 

imóvel para o Fundo, sendo 

que, nessa situação, ela 

expressamente renuncia ao 

seu direito de preferência 

para compra do imóvel 

 

Sim. Todavia, nos termos 

do Aditivo ao Contrato de 

Locação, celebrado em 

setembro de 2009, o 

Locatário tem ciência do 

procedimento de 

transferência e/ou venda do 

imóvel para o Fundo, sendo 

que, nessa situação, ele 

expressamente renuncia ao 

seu direito de preferência 

para compra do imóvel 

Garantia 

Fiança prestada por 

Telemar Norte Leste 

Participações S.A., 

sociedade controladora da 

Locatária 

Dispensada a garantia, nos 

termos do art. 56 da Lei 

nº 8.666/93 

Não há previsão 

Transferência 

de Controle 

da(o) 

Locatária(o) 

Não há previsão 

 

 

Não há previsão Não há previsão 

Penalidades 

Em caso de atraso no 

pagamento: 1% ao mês e 

multa de 2% sobre o valor 

do aluguel 

Infração contratual: três 

alugueres vigentes à época 

da infração 

Infração contratual: três 

alugueres vigentes à época 

da infração 
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 OI ANAC BANCO SANTANDER 

Infração contratual: três 

alugueres vigentes à época 

da infração 

Direito ao 

ajuizamento 

de Ação 

Renovatória 

Sim. Uma vez que o 

contrato foi celebrado pelo 

prazo determinado de 60 

meses, nos termos do artigo 

51 da Lei nº 8.245/91. No 

primeiro semestre do último 

ano de vigência contratual, 

a Locatária poderá ajuizar a 

Ação Renovatória, 

pleiteando a renovação da 

locação pelo prazo de 

vigência estipulado 

contratualmente, isto é, por 

mais 60 meses  

Não. Todavia, caso a soma 

dos prazos locatícios, 

representada pela soma do 

prazo do contrato de locação 

inicial e seus eventuais 

aditivos celebrados por 

escrito, venha a totalizar 

cinco anos, atendendo ao 

requisito previsto no artigo 

51 da Lei nº 8.245/91, será 

permitido o ajuizamento da 

Ação Renovatória pela 

Locatária, por prazo idêntico 

ao do último aditivo 

contratual celebrado 

Sim. Uma vez que o 

contrato foi celebrado pelo 

prazo determinado de 60 

meses, nos termos do artigo 

51 da Lei nº 8.245/91. No 

primeiro semestre do último 

ano de vigência contratual, 

o Locatário poderá ajuizar a 

Ação Renovatória, 

pleiteando a renovação da 

locação pelo prazo de 

vigência estipulado 

contratualmente, isto é, por 

mais 60 meses 

Direito ao 

ajuizamento 

de Ação 

Revisional de 

Aluguel 

Sim. Uma vez que o 

contrato foi celebrado pelo 

prazo de 60 meses, a partir 

do terceiro ano de vigência 

da locação será permitido 

às partes o ajuizamento da 

Ação Revisional de 

Aluguel, nos termos do 

artigo 19 da Lei 

nº 8.245/91, com vistas à 

adequação do valor do 

aluguel ao valor praticado 

pelo mercado 

 

Não. Todavia, caso a soma 

dos prazos locatícios, 

representada pela soma do 

prazo do contrato de locação 

inicial e seus eventuais 

aditivos celebrados por 

escrito, venha a totalizar três 

anos,  será permitido às 

partes o ajuizamento da Ação 

Revisional de Aluguel, nos 

termos do artigo 19 da Lei 

nº 8.245/91, com vistas à 

adequação do valor do 

aluguel ao valor praticado 

pelo mercado 

Sim. Uma vez que o 

contrato foi celebrado pelo 

prazo de 60 meses, a partir 

do terceiro ano de vigência 

da locação será permitido 

às partes o ajuizamento da 

Ação Revisional de 

Aluguel, nos termos do 

artigo 19 da Lei 

nº 8.245/91, com vistas à 

adequação do valor do 

aluguel ao valor praticado 

pelo mercado 

Aditivos 

Não há 

 

 

 

Primeiro Aditivo: 

Celebrado, em setembro de 

2009, com o objetivo de 

prorrogar o prazo de 

vigência inicial da locação 

por mais 12 meses (a contar 

de 30 de setembro de 

2009), estabelecendo o 

Primeiro Aditivo: 

Celebrado, em setembro de 

2009, com o objetivo de 

permitir ao Locador a 

transferência e/ou venda do 

imóvel ao Fundo, hipótese 

na qual o Locatário 

expressamente renuncia ao 
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 OI ANAC BANCO SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valor global de 

R$14.221.644,00 para o 

período de 12 meses de 

prorrogação, valor esse que 

inclui o aluguel e a previsão 

de gastos com condomínios 

e impostos 

Segundo Aditivo: 

Celebrado, em dezembro de 

2009, com o objetivo de 

prever a prorrogação 

automática do prazo de 

vigência do contrato, por 

iguais e sucessivos períodos 

de 12 meses, desde que não 

haja manifestação contrária 

expressa das partes, com 

antecedência mínima de 30 

dias contados do seu 

término 

seu direito de preferência 

 
BREVE DESCRIÇÃO DOS ATUAIS LOCATÁRIOS DOS IMÓVEIS 
 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
 
A ANAC, locatária da totalidade das unidades da Torre da Boa Vista e de 50 vagas de garagem do 
Edifício Auto Parque Guanabara, é uma autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº 11.182, de 
27 de setembro de 2005, conforme regulamentada pelo Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, 
possuindo independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação 
hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes. 
 
A ANAC possui sede e foro no Distrito Federal (Regional “GER 6”), no Aeroporto Internacional de 
Brasília – Setor de Concessionárias, Lote 5. 
 
Vinculada ao Ministério da Defesa, a ANAC tem por finalidade regular e fiscalizar as atividades de 
aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do País. 
 
Nos termos da Lei nº 11.182/05, a ANAC, no exercício de suas competências, deverá observar e 
implementar orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de Aviação Civil – 
CONAC, especialmente no que se refere a: 
 

(a) a representação do Brasil em convenções, acordos, tratados e atos de transporte 
aéreo internacional com outros países ou organizações internacionais de aviação 
civil; 
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(b) o estabelecimento do modelo de concessão de infraestrutura aeroportuária, a ser 
submetido ao Presidente da República; 

 
(c) a outorga de serviços aéreos; 
 
(d) a suplementação de recursos para aeroportos de interesse estratégico, econômico ou 

turístico; e 
 
(e) a aplicabilidade do instituto da concessão ou da permissão na exploração comercial 

de serviços aéreos. 
 
Do total da receita realizada em 2008, 32% foram provenientes de taxas de serviços de inspeção e 
fiscalização e 46% de recursos do Tesouro Nacional. O orçamento aprovado por Lei pela ANAC 
referente ao exercício de 2008 totalizou o montante de R$417 milhões, sendo que, desse valor, 35% 
foi consumido por despesas de pessoal e 43% por despesas de custeio, incluindo aluguéis. 
 
As instalações da ANAC estão divididas em sete regionais, sendo que a maior parte do seu quadro 
de servidores está alocada nas regionais que incluem as cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São 
Paulo. Nessa estrutura operacional, são mantidos postos de serviços nos principais aeroportos 
brasileiros (incluindo os 26 Estados mais o Distrito Federal) e um escritório de aviação civil em 
Curitiba. 
 

GERÊNCIAS REGIONAIS DA ANAC 

Regional Estados 

GER 1 PA, MA, AP 

GER 2 PI, CE, RN, PE, PB, BA, AL, SE 

GER 3  RJ, ES, MG 

GER 4 SP 

GER 5  RS, SC, PR 

GER 6  DF, GO, TO, MT, MS 

GER 7 AM, AC, RO, RN 

 
Ao final de 2008, o quadro funcional da ANAC somava 2.561 funcionários. Apesar de não ser a 
atual sede, a regional do Rio de Janeiro – GER 3 conta com, aproximadamente, 1.000 servidores 
contra quase 700 na regional da sede – GER 6, sendo, assim, a de maior representatividade, 
principalmente pela estreita relação com o Comando da Aeronáutica, que contribuiu com 
patrimônio e acervo técnico para a sua constituição. O aproveitamento das instalações cedidas pela 
Aeronáutica resultou na distribuição de seu quadro de servidores em 6 localidades diferentes da 
cidade do Rio de Janeiro e distantes entre si. 
 
A ANAC abriga na Torre Boa Vista, que tem capacidade total de 1.400 pessoas, uma quantidade 
estimada de 1.000 pessoas, sendo as suas dependências ocupadas por diferentes áreas, dentre as 
quais se incluem: 
  

(a) Presidência; 
 

(b) Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária; 
 

(c) Superintendência de Aeronavegabilidade; 
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(d) Gerência Geral de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos; 
 

(e) Assessoria de Comunicação Social; 
 

(f) Secretaria Geral; 
 

(g) Junta Recursal; 
 

(g) Procuradoria; 
 

(h) Superintendência de Serviços Aéreos; 
 

(i) Superintendência de Administração e Finanças; e 
 
(j) Gerencia de Tecnologia da Informação. 

 
Do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
 
O Sistema  de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF é um sistema automatizado de 
informações, no qual todos os prestadores de serviços dos órgãos da Administração Pública Federal 
devem estar cadastrados para que sejam contratados e pagos pelos serviços prestados.  
 
Com isso, em virtude da aquisição da Torre Boa Vista, integralmente locada à ANAC, órgão 
integrante da Administração Pública Federal, o Fundo deverá registrar-se no SICAF. O 
cadastramento terá validade de um ano e eventuais alterações e/ou renovações serão de 
responsabilidade do Fundo.  
  
O procedimento mensal de cobrança é realizado por meio da emissão, pelo Fundo, de um boleto 
bancário com o valor referente à locação do mês vencido, o qual será encaminhado à área 
responsável pelo pagamento na ANAC. Uma vez validados o boleto bancário e as informações 
constantes no SICAF, o pagamento será efetuado na conta bancária do Fundo. 
 
Telemar Norte Leste S.A. – Oi 
 
A Oi, locatária das unidades acima indicadas da Torre Vargas 914 e de 5 vagas de garagem do 
Edifício Auto Parque Guanabara, é registrada como companhia aberta desde 29 de janeiro de 1969 
(ainda com o nome de Telecomunicações do Rio de Janeiro – TELERJ), sendo uma das principais 
prestadoras de serviços de telecomunicação do País, sobretudo após a recente aquisição das 
empresas do grupo Brasil Telecom.  
 
A Oi possui sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General 
Polidoro, nº 99, 5º andar. 
 
Como maior operadora de telecomunicações do País em faturamento e maior empresa de telefonia 
fixa da América do Sul, com base no número total de linhas em serviço, a Oi oferece um amplo 
espectro de serviços integrados que incluem, basicamente: 
 

(a) serviços de telefonia fixa, incluindo instalação, assinatura mensal, chamadas locais 
(para terminais fixos e móveis), ligações a cobrar e serviços complementares; 

 
(b) telefones de uso público; 
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(c) serviços de longa distância nacional e de longa distância internacional, realizadas 
por telefones fixos e celulares; 

 
(d) uso da rede própria para: 
 

(i) completar chamadas iniciadas por clientes de outros provedores de serviços 
de telecomunicações; ou 

 
(ii) para provedores que não tenham a rede necessária; 

 
(e) serviços que incluem correio de voz, identificador de chamadas e auxílio às listas; 
 
(f) serviços de voz avançada para clientes corporativos, como serviços de 0800; e 
 
(g) serviços de transmissão de dados. 

 
A Oi encerrou o período de 30 de setembro de 2009 com 60,5 milhões de unidades geradoras de 
receitas – UGR’s, sendo: 

 
(a)  21,4 milhões de usuários de telefonia fixa; 
 
(b) 34,8 milhões de clientes de telefonia móvel; 
 
(c) 4,1 milhões de acessos banda larga; e 
 
(d) 62 mil usuários de TV por assinatura. 

 
A Oi utilizará as unidades locadas da Torre Vargas 914 para o desenvolvimento normal de suas 
atividades, abrigando um total estimado de 1.050 pessoas, sendo as suas dependências ocupadas por 
diferentes áreas, dentre as quais se incluem: 
 

(a) Recursos Humanos; 
 
(b) Varejo; 
 
(c) Comunicação; 
 
(d) Vendas; 
 
(e) Desenvolvimento Tecnológico; 
 
(f) Gestão de Risco; 
 
(g) Jurídico; 
 
(h) Auditoria; e 
 
(i) Relação com Operadoras. 
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Banco Santander (Brasil) S.A. – Santander 
 
O Banco Santander, locatário das unidades 914-A e 914-B da Torre Vargas 914, é um dos bancos 
múltiplos líderes no Brasil, sendo considerado (i) o terceiro maior banco privado do Brasil, (ii) o 
maior banco controlado por um grande grupo financeiro global e (iii) o quarto maior banco do País, 
com uma participação de mercado de, aproximadamente, 10,2%, de acordo com dados 
disponibilizados pelo BACEN. O Banco Santander faz parte do Grupo Santander, um dos maiores 
grupos financeiros do mundo em termos de capitalização de mercado. 
 
O Banco Santander possui sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Amador Bueno, nº 474. 
 
Após a aquisição do Banco Real S.A., as operações do Banco Santander passaram a estar 
localizadas em todo o País, estrategicamente concentradas nas regiões Sul e Sudeste, onde possui 
uma das maiores redes de agências bancárias dentre a totalidade dos bancos, de acordo com o 
BACEN. 
 
Nessas áreas, o Banco Santander desempenha suas atividades em, basicamente, três segmentos 
operacionais:  

 
(a)  banco comercial, por meio do relacionamento com clientes, concessão de crédito, 

serviços e produtos a pessoas físicas e empresas;  
 

(b)  banco global de atacado, com a prestação de serviços a, aproximadamente, 700 
grandes clientes corporativos locais e multinacionais nas áreas de transações 
bancárias globais, mercados de crédito e finanças corporativas, dentre outras; 

 
(c)  gestão de recursos de terceiros, por meio de produtos que incluem, dentre outros, 

fundos de renda fixa, mercado financeiro, ações e multimercado; e  
 
(d) seguros, tais como seguro de residência, prestamista, produtos de capitalização e 

planos de previdência privada para clientes de varejo e pequenas e médias 
empresas. 

 
Nas unidades locadas da Torre Vargas 914, o Banco Santander instalou uma nova rede de agência 
bancária, por meio da qual oferecerá a seus clientes os produtos e serviços indicados acima, 
abrigando um total estimado de 20 pessoas. 
 
 
HISTÓRICO DE LOCAÇÕES DOS IMÓVEIS 
  
Torre Boa Vista 
 
No período que antecedeu a sua aquisição pela LC Vargas, a Torre Boa Vista encontrava-se 
desocupada, com exceção da loja e sobreloja, as quais eram locadas ao antigo Banco Sudameris. Já 
de propriedade da LC Vargas, a Torre Boa Vista permanceu vaga durante o período de setembro de 
2007 até o final de setembro de 2008, em função da realização do procedimento de Retrofit, por 
meio do qual foram realizados reforços e alterações estruturais, de forma a renová-lo e modernizá-
lo. A partir do término desse procedimento de reforma, isto é, desde outubro de 2008, a Torre Boa 
Vista encontra-se integralmente locada à ANAC. 
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Torre Vargas 914 
 
No período que antecedeu a sua aquisição pela LC 1, a Torre Vargas 914 encontrava-se totalmente 
desocupada. Após a realização do procedimento de Retrofit, no período de janeiro de 2008 a junho 
de 2009, mais especificamente, desde setembro de 2009, o imóvel encontra-se locado à Oi e ao 
Banco Santander. 
 
 
ÔNUS E/OU GRAVAMES 
 
Atualmente, os seguintes ônus e/ou gravames recaem sobre os Imóveis:  
 

(a)  alienação fiduciária de 100% da Torre Boa Vista; e 
 

(b)  cessão fiduciária de 100% dos direitos creditórios oriundos do Contrato de Locação 
ANAC. 

 
Os recursos obtidos pela LC Vargas com a venda da Torre Boa Vista ao Fundo serão destinados ao 
levantamento dos ônus e gravames indicados acima. 
 
 
EXPECTATIVA DE RETORNO DO INVESTIMENTO 
 
As informações acerca da expectativa de retorno do investimento nos Imóveis podem ser 
encontradas no Apêndice VI – “Análise de Sensibilidade para Fundo Imobiliário” e no Apêndice 
VII – “Fluxo de Caixa do Fundo Imobiliário” constantes do Laudo de Avaliação elaborado pelo 
Avaliador, datado de 30 de outubro de 2009, e incluído como Anexo A a este Prospecto, na página 
107, nos quais são igualmente identificadas as premissas adotadas para a realização da referida 
análise. 
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SUMÁRIO DA OFERTA E DO FUNDO 
 
Este sumário apresenta os principais termos, condições e características do Fundo e da Oferta. Ele 
não contém todas as informações que os investidores devem considerar antes de decidir pelo 
investimento nas Cotas. Antes de investir nas Cotas, os investidores devem ler, integralmente, este 
Prospecto e o Regulamento. Os investidores devem, ainda, atentar para as informações constantes 
da seção “Fatores de Risco” nas páginas 57 a 67 deste Prospecto.  
 
Emissor Fundo de Investimento Imobiliário – Presidente Vargas, 

constituído sob a forma de condomínio fechado e regido por 
seu Regulamento, pela Instrução CVM 472, pela Lei nº 
8.668/93 e pelas demais disposições legais e regulamentares 
que lhe forem aplicáveis. 

  
Objetivo do Fundo O objetivo do Fundo é a aquisição, para exploração 

comercial, dos Imóveis, de forma a proporcionar aos 
Cotistas rendimento para o investimento realizado, por meio 
da sua locação aos Locatários. 

  
Administradora do Fundo BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
  
Gestor do Portfólio de Ativos Latour Capital do Brasil Ltda. 
  
Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A. 
  
Corretoras Consorciadas [=] e [=]. 
  
Volume Máximo 195.000 Cotas, equivalente a R$195.000.000,00. 
  
Volume da Distribuição Parcial 122.000 Cotas, equivalentes a R$122.000.000,00, no caso 

de distribuição parcial. 
  
Montante Mínimo de Distribuição  A Oferta somente será mantida se for colocado o montante 

de 122.000 Cotas, equivalente a R$122.000.000,00, sendo, 
neste caso, (i) adquirida apenas a Torre Boa Vista pelo 
Fundo; e (ii) observado o Volume da Distribuição Parcial, 
ou seja, R$122.000.000,00. 

  
Número de Cotas objeto da Oferta Até 195.000 Cotas. 
  
Preço de Subscrição das Cotas R$1.000,00 por Cota. 
  
Destinação dos Recursos Os recursos obtidos com a presente Oferta serão destinados 

(i) à aquisição, para exploração comercial, dos Imóveis, 
observando-se as disposições constantes do Regulamento do 
Fundo e da legislação aplicável, (ii) ao pagamento dos 
custos relativos à Oferta e (iii) ao adiantamento de 
R$300.000,00 à Conta Condomínio Torre Boa Vista. 
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Casa haja a subscrição apenas do Montante Mínimo de 
Distribuição, isto é, R$122.000.000,00, os recursos serão 
destinados (i) à aquisição, para exploração comercial, da 
Torre Boa Vista, observando-se as disposições constantes do 
Regulamento do Fundo e da legislação aplicável, (ii) ao 
pagamento dos custos relativos à Oferta e (iii) ao 
adiantamento de R$300.000,00 à Conta Condomínio Torre 
Boa Vista. 

  
Rentabilidade Esperada para os 
investidores na Oferta 

A rentabilidade esperada pela Administradora e pelo Gestor 
do Portfólio de Ativos para os investidores que 
subscreverem Cotas na presente Oferta é de 9,5% ao ano, 
atualizada anualmente pelo IGP-M nos termos dos 
Contratos de Locação, além da possibilidade de valorização 
dos empreendimentos imobiliários e conseqüente 
valorização da Cota no mercado secundário. 
 
Não obstante, não há nenhuma garantia relativa a tal 
rentabilidade, devendo os investidores ler cuidadosamente 
este Prospecto, sobretudo as seções “Considerações sobre 
Estimativas e Projeções” e “Fatores de Risco”, nas páginas 
12 e 57 a 67 deste Prospecto, respectivamente. 

  
Tributação para Cotistas Pessoa Física A rentabilidade esperada prevista acima será líquida de 

impostos para o Cotista que seja pessoa física, desde que 
observados os requisitos constantes da legislação e 
regulamentação aplicáveis. Para maiores informações, vide 
seções “Regras de Tributação do Fundo e dos Cotistas do 
Fundo” e “Fatores de Risco” nas páginas 87 a 88 e 57 a 67 
deste Prospecto, respectivamente. 

  
Regime de Colocação das Cotas A Oferta será realizada sob o regime de melhores esforços 

de colocação. 
  
Lotes Suplementar e Adicional Não haverá. 
  
Público-Alvo A Oferta será destinada aos Investidores Institucionais e aos 

Investidores Não Institucionais, observado o investimento 
mínimo de R$5.000,00. 

  
Pessoas Vinculadas São os (a) controladores ou administradores da 

Administradora e/ou do Coordenador Líder; (b) Pessoas 
Vinculadas à Latour Capital; (c) controladores ou 
administradores das Corretoras Consorciadas; (d) outras 
pessoas vinculadas à Oferta; ou (e) os cônjuges, 
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o 
segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens 
(a), (b), (c) ou (d) acima. 
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Pessoas Vinculadas Latour Capital São as empresas pertencentes ao grupo econômico do 
Gestor do Portfólio de Ativos, incluindo seus respectivos 
funcionários, diretores, acionistas e/ou prestadores de 
serviços, bem como os cônjuges, companheiros, 
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de 
cada uma dessas pessoas. 

  
Período de Reserva Prazo iniciado em 15 de março de 2010, inclusive, e 

encerrado em 16 de abril de 2010, inclusive, para a 
realização do pedido de reserva, sendo que o prazo para as 
Pessoas Vinculadas e as Pessoas Vinculadas Latour Capital 
encerra-se em 07 de abril de 2010. 

  
Valor Mínimo do Investimento Na subscrição das Cotas, o valor mínimo de investimento 

individual, por Cotista, é de R$5.000,00, inexistindo 
limitações de valor nas negociações no mercado secundário. 

  
Período de Distribuição das Cotas Seis meses contados da data de publicação do Anúncio de 

Início da Oferta. 
  
Subscrição e Integralização das Cotas A subscrição das Cotas será feita nos termos do Pedido de 

Reserva ou Boletim de Subscrição, conforme aplicável, nos 
quais serão especificadas as condições da subscrição e 
integralização. O Boletim de Subscrição, que será 
autenticado pela Administradora, servirá como título 
executivo extrajudicial para todos os fins e efeitos de direito. 
 
Os pedidos de subscrição poderão ser feitos por meio de 
correspondência dirigida ao Coordenador Líder ou às 
Corretoras Consorciadas, a quem caberá, observados (i) o 
limite das Cotas emitidas, (ii) o valor mínimo de 
investimentos e (iii) o público-alvo previsto no 
Regulamento, aceitá-los ou não. As Cotas deverão ser 
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da 
subscrição. 
 
No ato de subscrição das Cotas, cada subscritor: (i) assinará 
o Boletim de Subscrição, bem como o Termo de Adesão ao 
Regulamento; e (ii) indicará um representante responsável e 
seu respectivo endereço de correio eletrônico para o 
recebimento das comunicações enviadas pela 
Administradora, pelo Custodiante ou pelo Gestor do 
Portfólio de Ativos, nos termos do Regulamento.  

  
Negociação das Cotas Observadas as disposições constantes do Regulamento, as 

Cotas serão admitidas à negociação em bolsa de valores, por 
intermédio do MEGABOLSA, administrado pela 
BM&FBOVESPA. 
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Taxa de Performance, Ingresso ou 
Saída 

Não haverá taxa de performance, ingresso ou saída do 
Fundo. 

  
Política de Investimento Os recursos do Fundo serão investidos na aquisição e 

manutenção dos Imóveis, com o objetivo de proporcionar 
aos Cotistas a rentabilidade decorrente do recebimento de 
receitas de locação. 
 
Uma vez integralizadas as Cotas objeto da Oferta, a parcela 
do patrimônio do Fundo que não estiver aplicada nos 
Imóveis e não for objeto de distribuição antecipada de 
resultados, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 31 
do Regulamento, poderá ser aplicada em (i) títulos de renda 
fixa de emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN; e/ou 
(ii) cotas de fundos de investimento que apliquem, 
majoritariamente, em títulos de renda fixa de emissão do 
Tesouro Nacional e/ou do BACEN, com liquidez 
compatível com as necessidades do Fundo. 
 
Além dos Imóveis, o Fundo poderá, observadas as regras 
previstas em seu Regulamento, em especial aquelas relativas 
às novas emissões de Cotas, adquirir outros imóveis ou 
participações e/ou direitos sobre imóveis para integrar seu 
patrimônio, sendo certo que tais aquisições deverão ser 
realizadas em condições razoáveis e eqüitativas, análogas ou 
mais vantajosas do que aquelas que prevaleçam no mercado.

  
Regime Segregado dos Bens do Fundo Os bens e direitos integrantes da carteira do Fundo, bem 

como seus frutos e rendimentos: (i) não poderão integrar o 
ativo da Administradora, nem responderão, direta ou 
indiretamente, por qualquer obrigação de sua 
responsabilidade; (ii) não comporão a lista de bens e direitos 
da Administradora para efeito de liquidação judicial ou 
extrajudicial, nem serão passíveis de execução por seus 
credores, por mais privilegiados que sejam; e (iii) não 
poderão ser dados em garantia de débito de operação da 
Administradora, nem poderão ser objeto de constituição de 
quaisquer ônus reais. 

  
Prazo de Duração do Fundo Indeterminado. 
  
Remuneração da Administradora, do 
Gestor do Portfólio de Ativos e do 
Custodiante 

O Fundo pagará uma Taxa de Administração no valor 
equivalente a 0,375% ao ano incidente sobre o Patrimônio 
Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de 
R$40.000,00, sendo devido (i) à Administradora o valor 
equivalente a 0,25% ao ano, observado o valor mínimo 
mensal de R$25.000,00; e (ii) ao Gestor do Portfólio de 
Ativos o valor equivalente a 0,125% ao ano, observado o 
valor mínimo mensal de R$15.000,00, sendo tais valores 
mínimos mensais corrigidos anualmente pela variação do 
IGP-M, ou por outro índice que vier a substituí-lo. 
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A remuneração a que fará jus o Custodiante será deduzida 
da Taxa de Administração a ser recebida pela 
Administradora, conforme previsto no respectivo contrato 
de custódia celebrado entre as partes. 

  
Resgate das Cotas As Cotas do Fundo não são resgatáveis, nos termos do 

Artigo 2º da Lei nº 8.668/93 e no Artigo 9º da Instrução 
CVM 472. 

  
Distribuições de Resultados O Fundo deverá distribuir a seus Cotistas, no mínimo, 95% 

dos resultados auferidos, calculados com base nas 
disponibilidades de caixa existentes, apuradas em balanço 
com periodicidade semestral, no mínimo, em 30 de junho e 
31 de dezembro de cada ano. A título de antecipação, esses 
resultados auferidos serão distribuídos mensalmente, no 
oitavo Dia Útil de cada mês, aos Cotistas que estiverem 
registrados como tal no fechamento das negociações do Dia 
Útil anterior ao do respectivo pagamento. Nos casos de 
atraso no pagamento dos Aluguéis por um ou mais 
Locatários, os resultados recebidos deverão ser distribuídos 
em até dois Dias Úteis contados da data do efetivo 
recebimento dos recursos em atraso pelo Fundo. 

  
Assembléia Geral de Cotistas Todas as matérias de relevante interesse dos Cotistas 

serão deliberadas pela Assembléia Geral de Cotistas, na 
qual a cada Cota será atribuído o direito a um voto. A 
Assembléia Geral de Cotistas pode ser convocada a 
qualquer tempo pela Administradora, pelo Gestor do 
Portfólio de Ativos, por Cotistas representando, no 
mínimo, 5% do total das Cotas emitidas ou pelo 
Representante dos Cotistas, observados os requisitos 
estabelecidos no Regulamento. 
 
Quorum de Instalação: 
 
A Assembléia Geral de Cotistas será instalada (i) em 
primeira convocação, com a presença de Cotistas que 
representem, no mínimo, 50% das Cotas emitidas, (ii) em 
segunda convocação, com a presença de Cotistas que 
representem, no mínimo, 5% das Cotas emitidas e (iii) em 
terceira convocação, com a presença de, pelo menos, dois 
Cotistas, independentemente do número de Cotas detidas. 
 
Quorum de Deliberação: 
 
As matérias são aprovadas por maioria simples dos 
Cotistas presentes à Assembléia Geral, exceto quanto (i) à 
deliberação sobre a alteração do Regulamento do Fundo, 
com exceção de alterações que digam respeito à mudança 
de endereço da sede da Administradora e/ou do Gestor do 
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Portfólio de Ativos, as quais poderão ser efetuadas sem 
necessidade de deliberação pela Assembléia Geral, a 
exclusivo critério da Administradora e/ou do Gestor do 
Portfólio de Ativos; e (ii) à deliberação sobre a fusão, 
incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo, que 
requererão a aprovação de Cotistas que representem, no 
mínimo, a metade das Cotas emitidas. 

  
Custodiante e Escriturador das Cotas Banco Bradesco S.A. 
  
Auditor Independente do Fundo KPMG Auditores Independentes. 
  
Fatores de Risco Para uma descrição dos fatores de risco que devem ser 

considerados antes da decisão de investimento nas Cotas, 
vide seção “Fatores de Risco” nas páginas 57 a 67 deste 
Prospecto. 

  
Inadequação da Oferta A Oferta não é adequada para investidores que não se 

enquadrem no Público-Alvo da Oferta. A presente Oferta 
também não é adequada aos investidores que necessitem de 
ampla liquidez em seus títulos, uma vez que o mercado 
secundário brasileiro para negociação de cotas de fundos de 
investimento imobiliário é restrito. 

  
Informações Adicionais Mais informações sobre a Oferta e o Fundo poderão ser 

obtidas junto à Administradora, no endereço indicado na 
seção “Identificação da Administradora, do Gestor do 
Portfólio de Ativos, do Coordenador Líder, de Consultores e 
Auditores” na página 51 deste Prospecto. 

  
Publicidade Todos os documentos e informações relativos ao Fundo e à 

Oferta estarão disponíveis na sede e no website da 
Administradora (www.bradescocustodia.com.br) e nos 
websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). 

  
Registro do Fundo e da Oferta O Fundo e a Oferta foram registrados pela CVM em 27 de 

novembro de 2009 e [=] de [=] de 2010, respectivamente.  
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 
 
Antes de decidir investir recursos no Fundo, os potenciais investidores devem analisar, 
cuidadosamente, considerando sua própria situação financeira e objetivos de investimento, todas 
as informações constantes deste Prospecto e, especialmente, avaliar os fatores de risco descritos na 
seção “Fatores de Risco” nas páginas 57 a 67 deste Prospecto. Em decorrência dos riscos 
inerentes à sua própria natureza, poderá, eventualmente, haver perda do capital investido. 
 
Os ativos integrantes do patrimônio do Fundo estão sujeitos a flutuações de mercado que poderão 
gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas, sendo que a Administradora e o Gestor do Portfólio de 
Ativos não poderão ser responsabilizados, entre outros eventos, (i) por qualquer depreciação ou 
perda de valor dos ativos integrantes da carteira do Fundo; (ii) pela inexistência de mercado 
secundário para os títulos e valores mobiliários que venham integrar a carteira do Fundo; ou (iii) 
pela inexistência de mercado secundário das Cotas do Fundo. 
 
As aplicações dos Cotistas não contam com garantia da Administradora, do Gestor do Portfólio de 
Ativos, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 
 
 
A OFERTA 
 
A Oferta foi aprovada pela Administradora por meio de deliberação tomada em 27 de outubro de 
2009. 
 
As Cotas desta Primeira Emissão serão objeto de distribuição pública no mercado brasileiro, por 
intermédio do Sistema de Distribuição de Ativos DDA, administrado e operacionalizado pela 
BM&FBOVESPA.  
 
A Oferta será conduzida pelo Banco Bradesco BBI, na qualidade de coordenador líder da Oferta, e 
pelas Corretoras Consorciadas, sendo que estas realizarão esforços de colocação exclusivamente 
junto aos Investidores Não Institucionais. 
 
 
PÚBLICO-ALVO DA OFERTA 
 
A Oferta será destinada aos Investidores Institucionais e aos Investidores Não Institucionais, 
observado o investimento mínimo de R$5.000,00 para a subscrição das Cotas. 
 
A Latour Capital informou ao Coordenador Líder o interesse de Pessoas Vinculadas Latour Capital 
subscreverem e integralizarem Cotas no valor de aproximadamente R$20 milhões, podendo esse 
valor ser ajustado para mais ou para menos conforme a demanda pelos demais investidores. A 
Latour Capital não assumiu nenhum compromisso perante o Coordenador Líder de assegurar que 
essa subscrição ocorra ou, ainda, que o Montante Mínimo de Distribuição ou o Volume Máximo 
seja atingido. A subscrição e integralização de Cotas por Pessoas Vinculadas Latour Capital 
respeitará, em qualquer caso, o procedimento descrito na seção “Procedimentos da Distribuição 
Pública das Cotas”, na página 40 deste Prospecto, notadamente no tocante à participação de Pessoas 
Vinculadas. 
 
A critério do Coordenador Líder, até 100% das Cotas poderão ser destinadas à colocação para 
Investidores Não Institucionais (“Percentual de Alocação”). 
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REGISTRO DA OFERTA DAS COTAS 
 
O registro da Oferta foi solicitado à CVM em 11 de novembro de 2009, nos termos da Instrução 
CVM 472 e da Instrução CVM 400.  
 
 
QUANTIDADE DE COTAS, VOLUME MÁXIMO E MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA 
 
Esta Primeira Emissão será composta por até 195.000 Cotas, todas correspondentes a frações ideais 
do Patrimônio Líquido do Fundo, com valor unitário inicial para subscrição de R$1.000,00, 
totalizando o valor de até R$195.000.000,00, observada a colocação do Montante Mínimo de 
122.000 Cotas, correspondente ao valor de R$122.000.000,00, sendo, neste caso, (i) adquirida 
apenas a Torre Boa Vista pelo Fundo; e (ii) observado o Volume da Distribuição Parcial, ou seja, 
R$122.000.000,00. 
 
 
PREÇO DE EMISSÃO E DE SUBSCRIÇÃO NO ÂMBITO DA OFERTA  
 
O Preço de Emissão das Cotas da Primeira Emissão foi fixado em R$1.000,00 por Cota. 
 
 
PROCEDIMENTO DE EMISSÃO, SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS 
 
A presente Oferta será realizada pelas Instituições Intermediárias, em conformidade com o disposto 
na Instrução CVM 400, no presente Prospecto e no Contrato de Distribuição. 
 
Subscrição das Cotas 
 
A subscrição das Cotas deverá ser feita no prazo máximo de até seis meses contados da data de 
publicação do Anúncio de Início da Oferta. 
 
A subscrição das Cotas será feita nos termos do Pedido de Reserva ou do Boletim de Subscrição,  
nos quais serão especificadas as condições da subscrição e integralização. O Boletim de Subscrição, 
que será autenticado pela Administradora, servirá como título executivo extrajudicial para todos os 
fins e efeitos de direito. 
 
Limites à subscrição por investidor 
 
Não há limitação à subscrição, ou aquisição no mercado secundário, de Cotas do Fundo por 
qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, ficando desde já ressalvado que se o 
Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou 
sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% das 
Cotas emitidas, o Fundo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas. 
 
Forma de integralização 
 
As Cotas deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. 
 
Prazo da Oferta 
 
A data prevista para a realização da subscrição e integralização das Cotas é 29 de abril de 2010. 
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Nova distribuição de Cotas 
 
Não poderá ser iniciada nova distribuição de Cotas do Fundo antes de totalmente subscrita ou 
cancelada a distribuição das Cotas da presente Oferta. 
 
Subscrição do Montante Mínimo de Distribuicão 
 
Será admitida a distribuição parcial, sendo que a Oferta somente será mantida se for colocado o 
valor de R$122.000.000,00, sendo, neste caso, (i) adquirida apenas a Torre Boa Vista pelo Fundo; e 
(ii) observado o Volume da Distribuição Parcial, ou seja, R$122.000.000,00. 
 
Subscrição do Volume Máximo 
 
Caso a totalidade das Cotas objeto da Oferta tenha sido subscrita, atingindo o Volume Máximo, isto 
é, R$195.000.000,00, a Oferta será encerrada e o Anúncio de Encerramento será publicado, sendo 
que, nessa hipótese, tanto a Torre Boa Vista quanto a Torre Vargas 914 serão adquiridas pelo 
Fundo. Caso haja excesso de demanda, será observado o procedimento descrito no item 
“Procedimentos da Distribuição Pública das Cotas”, iniciado na página 40 deste Prospecto. 
 
 
COTISTA INADIMPLENTE 
 
O Cotista que não observar as condições de subscrição e integralização estabelecidas no respectivo 
Boletim de Subscrição ou no Regulamento ficará de pleno direito constituído em mora, podendo a 
Administradora, conforme o caso, promover contra o Cotista Inadimplente processo de execução 
para cobrar as importâncias devidas, servindo o Boletim de Subscrição como título executivo 
extrajudicial, ou vender as Cotas a terceiros, mesmo após iniciada a cobrança judicial, conforme 
disposto no Parágrafo Único do Artigo 13 da Lei nº 8.668/93. 
 
Ainda, a Administradora notificará o Cotista Inadimplente acerca da suspensão de seus direitos de 
Cotista, os quais perdurarão suspensos até que o Cotista Inadimplente cumpra sua obrigação ou que 
o Fundo tenha utilizado recursos a ele devidos nos termos do Regulamento para compensar os 
débitos existentes. 
 
 
NEGOCIAÇÃO DAS COTAS 
 
Observadas as disposições constantes do Regulamento e deste Prospecto, as Cotas do Fundo serão 
admitidas à negociação em bolsa de valores, por intermédio do MEGABOLSA, administrado pela 
BM&FBOVESPA. 
 
 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA COMPRA E VENDA 
 
Os Cotistas não terão direito de preferência na aquisição das Cotas, as quais poderão ser livremente 
alienadas a terceiros adquirentes. Ao adquirir as Cotas por qualquer modo ou motivo, o Cotista, 
simultânea e automaticamente, adere aos termos do Regulamento, sem prejuízo da entrega à 
Administradora dos documentos por esta exigidos, necessários ao cumprimento da legislação em 
vigor e efetivo registro como novos Cotistas do Fundo, observado o disposto no Artigo 2º do 
Regulamento. 
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A aquisição das Cotas pelo investidor mediante operação realizada no mercado secundário, 
configura, para todos os fins de direito, sua expressa ciência e concordância aos termos e condições 
do Regulamento e deste Prospecto, em especial: (i) às disposições relativas à Política de 
Investimento; e (ii) aos riscos inerentes ao investimento no Fundo, ficando obrigado, a partir da data 
da referida subscrição e/ou aquisição das Cotas, aos termos e condições do Regulamento. 
 
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS ÀS COTAS 
 
Os demais direitos e obrigações relativos às Cotas estão resumidos na seção “Características e 
Descrição do Fundo – Direito das Cotas” na página 76 deste Prospecto. 
 
CRONOGRAMA DE ETAPAS DA OFERTA  
 
Abaixo, apresentamos um cronograma estimado das etapas da Oferta:  
 
Evento Datas Indicativas * 

Publicação do Aviso ao Mercado 01/03/2010 

Disponibilização do Prospecto Preliminar 01/03/2010 

Início das apresentações a potenciais investidores 04/03/2010 

Publicação do Aviso ao Mercado com o logo das Corretoras 
Consorciadas 

11/03/2010 

Início do Período de Reserva 15/03/2010 

Término das apresentações a potenciais investidores 19/03/2010 

Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 07/04/2010 

Término do Período de Reserva 16/04/2010 

Data de conclusão e alocação das ordens recebidas 20/04/2010 

Registro da Oferta na CVM Até 21/04/2010 

Disponibilização do Prospecto Definitivo 22/04/2010 

Publicação do Anúncio de Início da Distribuição 22/04/2010 

Liquidação Financeira da Oferta 29/04/2010 

Início de Negociação das Cotas 30/04/2010 

Publicação do Anúncio de Encerramento Até 19/10/2010 
* Todas as datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, conforme aviso a 
ser divulgado pelos mesmos meios de divulgação deste Prospecto. 
 
 
PROCEDIMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS 
 
Melhores Esforços 
 
O Coordenador Líder foi contratado para realizar a distribuição pública das Cotas sob regime de 
melhores esforços.  
 
As Cotas que não forem subscritas dentro do prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual 
período, contados da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta, serão canceladas pela 
Administradora. 
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A colocação das Cotas será realizada por intemédio do Sistema de Distribuição de Ativos DDA, 
administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor, 
perante o Público-Alvo. 
 
Plano da Oferta 
 
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder realizará a Oferta de 
acordo com o plano da Oferta adotado em conformidade com o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, 
da Instrução CVM 400, levando em consideração as relações com clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder, devendo assegurar (i) que o tratamento 
conferido aos investidores seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco 
do Público-Alvo, e (iii) que os representantes das Corretoras Consorciadas recebam previamente 
exemplares do Prospecto Preliminar e do prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo” e, 
em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”) para leitura obrigatória e que suas dúvidas 
possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador Líder (“Plano da Oferta”). O 
Plano da Oferta será fixado nos seguintes termos: 

 
(i) após o protocolo do pedido de registro da Oferta, a publicação do Aviso ao Mercado e a 

disponibilização do Prospecto Preliminar, e anteriormente à concessão do registro da Oferta 
pela CVM, poderão ser realizadas apresentações para potenciais investidores (road show 
e/ou one-on-ones) (“Apresentações para Potenciais Investidores”), conforme determinado 
pelo Coordenador Líder de comum acordo com a Latour Capital; 

 
(ii) os materiais publicitários ou documentos de suporte às Apresentações para Potenciais 

Investidores eventualmente utilizados foram submetidos à aprovação prévia da CVM, nos 
termos do artigo 50 da Instrução CVM 400, ou encaminhados à CVM previamente à sua 
utilização, na hipótese prevista no artigo 50, parágrafo 5º, da Instrução CVM 400; 

 
(iii) os investidores interessados em subscrever Cotas deverão manifestar suas intenções de 

investimento mediante preenchimento do Pedido de Reserva (conforme definido abaixo), a 
ser efetivado junto a apenas uma das Instituições Intermediárias, a quem caberá, observados 
(a) o limite das Cotas emitidas, (b) o Valor Mínimo de Investimento e (c) o Público-Alvo, 
aceitá-las ou não. A subscrição de Cotas pelo investidor configura, para todos os fins de 
direito, sua expressa ciência e concordância aos termos e condições do Regulamento e do 
Prospecto Preliminar, em especial (a) às disposições relativas à Política de Investimento; e 
(b) aos riscos inerentes ao investimento no Fundo, conforme descritos no Regulamento e no 
Prospecto Preliminar; 

 
(iv) o recebimento das intenções de investimento dos investidores ocorrerá a partir de 15 de 

março de 2010 e se estenderá até 16 de abril de 2010, às 16 horas (“Período de Reserva”), 
sendo que, para as Pessoas Vinculadas (conforme definidas abaixo), o prazo de 
encerramento da manifestação de investimento se encerrará em 07 de abril de 2010 
(“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”); 

 
(v) pessoas que sejam (a) controladores ou administradores da Administradora e/ou do 

Coordenador Líder; (b) Pessoas Vinculadas à Latour Capital; (c) controladores ou 
administradores das Corretoras Consorciadas; (d) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou 
(e) os cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de 
cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b), (c) ou (d) acima (“Pessoas Vinculadas”) 
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deverão efetuar seus pedidos de reserva de Cotas do Fundo dentro do Período de Reserva 
para Pessoas Vinculadas, data essa que antecede em, pelo menos, sete Dias Úteis a data do 
Período de Reserva, e indicarão, expressamente, sua condição de Pessoa Vinculada; 

 
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade de Cotas ofertadas, 

não será permitida a colocação perante investidores que sejam Pessoas Vinculadas, exceto 
se as intenções de investimento forem apresentadas por tais investidores no âmbito do 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; 

 
(vii) as Pessoas Vinculadas interessadas na realização de Pedido de Reserva devem ler 

cuidadosamente os termos e condições estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente 
no que diz respeito aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e sujeitos às 
restrições aplicáveis; 

 
(viii) encerrado o Período de Reserva, o Coordenador Líder consolidará as intenções de 

investimento dos investidores para subscrição das Cotas; 

 
(ix) serão atendidos os Investidores Institucionais que, a exclusivo critério do Coordenador 

Líder, melhor atendam aos objetivos da Oferta, levando em consideração as relações com 
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder, 
bem como a diversificação de investidores; 

 
(x) os Investidores Não Institucionais serão atendidos com observância dos seguintes critérios: 

 
(a) caso o total de Cotas objeto de Pedidos de Reserva válidos apresentados por 

Investidores Não Institucionais seja igual ou inferior ao Percentual de Alocação 
definido pelo Coordenador Líder, serão integralmente atendidos todos os Pedidos 
de Reserva e as Cotas remanescentes serão destinadas aos Investidores 
Institucionais; 

 
(b) caso o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva válidos exceda o 

Percentual de Alocação definido pelo Coordenador Líder, o Coordenador Líder irá 
atender, total ou parcialmente, os Pedidos de Reserva, observado o seguinte critério 
de rateio: 

 
(i) em primeiro lugar, será realizada a divisão igualitária e sucessiva das Cotas 

entre todos os Pedidos de Reserva de todos os Investidores Não Institucionais, 
limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de 
R$15.000,00 (quinze mil reais) ou 15 (quinze) Cotas por Investidor Não 
Institucional (“Montante Preferencial”); 

 
(ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito em (i) acima, as Cotas 

remanescentes, limitadas ao Percentual de Alocação definido pelo 
Coordenador Líder, serão rateadas entre os Investidores Não Institucionais, 
proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos de 
Reserva; e 
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(iii) caso o montante destinado para o atendimento dos Investidores Não 
Institucionais seja superado em decorrência do atendimento estabelecido em 
(i) acima, um novo Montante Preferencial, inferior ao originalmente fixado, 
deverá ser estipulado de modo que, aplicado a todos os Pedidos de Reserva de 
Investidores Não Institucionais, esteja este o mais próximo do Percentual de 
Alocação sem, no entanto, superá-lo. 

 
(xi) observado o disposto no Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá início após (a) a 

concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a publicação do Anúncio de Início; e (c) a 
disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores; 

 
(xii) até às 16 horas do dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, cada uma 

das Instituições Intermediárias informará aos respectivos investidores que com ela tenham 
realizado intenção de investimento a respectiva data de liquidação e a respectiva quantidade 
de Cotas alocadas; 

 
(xiii) iniciada a Oferta, os investidores interessados na subscrição das Cotas deverão fazê-la 

perante a Instituição Intermediária com a qual tenha apresentado intenção de investimento, 
na respectiva data de liquidação, pelo preço de integralização aplicável; 

 
(xiv) tendo em vista que a Oferta será realizada em regime de melhores esforços, nos termos do 

artigo 31 da Instrução CVM 400, o investidor poderá, no ato da aceitação à Oferta, 
condicionar sua adesão a que haja a distribuição: 

 
(a)  da totalidade das Cotas objeto da Oferta, sendo que, se tal condição não se 

implementar, os valores até então integralizados pelos investidores serão 
devolvidos sem juros ou correção monetária, no prazo de três Dias Úteis contados 
da data em que tenha sido verificada a não implementação da condição; ou 

 

(b)  de uma proporção ou quantidade mínima de Cotas originalmente objeto da Oferta, 
definida conforme critério do próprio investidor, mas que não poderá ser inferior a 
122.000 Cotas, podendo o investidor, no momento da aceitação, indicar se, 
implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das Cotas por 
ele indicadas ou quantidade equivalente à proporção entre a quantidade de Cotas 
efetivamente distribuídas e a quantidade de Cotas originalmente objeto da Oferta, 
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a 
totalidade das Cotas por ele indicadas, sendo que, se o investidor tiver indicado tal 
proporção, se tal condição não se implementar, os valores até então integralizados 
pelos investidores serão devolvidos sem juros ou correção monetária, no prazo de três 
Dias Úteis contados da data em que tenha sido verificada a não implementação da 
condição. 

 
(xv) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 

Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo 
investidor ou a sua decisão de investimento; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos 
artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos dos 
artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, o investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, 
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devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Intermediária com a qual tenha 
realizado intenção de investimento (i) até às 16 horas do quinto dia útil subsequente à data 
de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até às 
16 horas do quinto dia útil subsequente à data em que foi comunicada por escrito a 
suspensão ou modificação da Oferta, no caso das alíneas (b) e (c) acima, presumindo-se, na 
falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o 
investidor revogar sua aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos sem 
juros ou correção monetária, no prazo de três Dias Úteis contados da data da respectiva 
revogação; 

 
(xvi) caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; 

(b) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o 
Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e as 
Instituições Intermediárias comunicarão aos investidores o cancelamento da Oferta, que 
poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Nesses casos, os 
valores até então integralizados pelos investidores serão devolvidos sem juros ou correção 
monetária, no prazo de três Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento 
ou revogação da Oferta; e 

 
(xvii) caso haja descumprimento, por qualquer das Corretoras Consorciadas, de qualquer das 

obrigações previstas no respectivo contrato de adesão ao Contrato de Distribuição ou em 
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de 
conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas 
previstas na Instrução CVM 400, e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida 
na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 da 
Instrução CVM 400, tal Corretora Consorciada, a critério exclusivo do Coordenador Líder e 
sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador Líder, (a) deixará de 
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, 
devendo cancelar todas as intenções de investimento e todos os boletins de subscrição que 
tenha recebido e informar imediatamente os investidores que com ela tenham realizado 
intenção de investimento sobre o referido cancelamento, e (b) não poderá, por um período 
de seis meses contados da data da comunicação da violação, a critério exclusivo do 
Coordenador Líder, atuar nos novos contratos de distribuição com o Coordenador Líder. Se 
o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, no prazo de três Dias Úteis 
contados da data da comunicação do cancelamento. 
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Custos Estimados da Oferta 
 
Na hipótese de aquisição dos Imóveis, os custos estimados de distribuição da Oferta, a serem 
arcados pelo Fundo, serão os seguintes (sem considerar a subscrição por Pessoas Vinculadas Latour 
Capital): 
 

CONSIDERANDO O VOLUME MÁXIMO (R$195 MILHÕES) 
Uso Valor (R$) (%) 

Total 195.000.000,00 100,00 

Custos com Comissões 6.571.500,00 3,37 

Taxa de Registro de Distribuição 82.870,00 0,04 

Despesas de Registro em Cartório de 
Títulos e Documentos 

95.000,00 0,05 

Custos de Confecção de Prospecto 135.000,00 0,07 

Assessor Legal 100.000,00 0,05 

Laudo de Avaliação 46.000,00 0,02 

Outras Despesas 84.000,00 0,04 

Pagamento dos custos relativos à Oferta 7.114.370,00 3,65 

Custos com ITBI* 3.685.174,00 1,89 

Adiantamento à Conta Condomínio Torre 
Boa Vista 

300.000,00 0,15 

Aquisição dos Imóveis* 183.900.456,00 94,31 

* Os efetivos valores de aquisição dos imóveis e respectivos custos com ITBI serão determinados pela diferença entre o 
valor de R$195 milhões e o total de custos e despesas efetivamente incorridos. 

 
Por outro lado, ocorrendo a colocação do Montante Mínimo, no valor de R$122.000.000,00, caso 
em que apenas a Torre Boa Vista será adquirida, os custos estimados de distribuição da Oferta serão 
os seguintes (sem considerar a subscrição por Pessoas Vinculadas Latour Capital): 

 

CONSIDERANDO APENAS O MONTANTE MÍNIMO (R$122 MILHÕES) 

Uso Valor (R$) (%) 

Total 122.000.000,00 100,00 

Custos com Comissões 4.111.400,00 3,37 

Taxa de Registro de Distribuição 82.870,00 0,07 

Despesas de Registro em Cartório de 
Títulos e Documentos 

64.000,00 0,05 

Custos de Confecção de Prospecto 135.000,00 0,11 

Assessor Legal 100.000,00 0,08 

Laudo de Avaliação 46.000,00 0,04 

Outras Despesas 84.000,00 0,07 
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CONSIDERANDO APENAS O MONTANTE MÍNIMO (R$122 MILHÕES) 

Uso Valor (R$) (%) 

Pagamento dos custos relativos à Oferta 4.623.270,00 3,79 

Custos com ITBI* 2.299.873,00 1,89 

Adiantamento à Conta Condomínio Torre 
Boa Vista 

300.000,00 0,25 

Aquisição da Torre Boa Vista* 114.776.857,00 94,08 

* Os efetivos valores de aquisição da Torre Boa Vista e respectivo custo com ITBI serão determinados pela diferença 
entre o valor de R$122 milhões e o total de custos e despesas efetivamente incorridos. 

 
O Coordenador Líder não fará jus à comissão de distribuição relativa à subscrição e integralização 
de Cotas por Pessoas Vinculadas Latour Capital. 
 
Adicionalmente, os custos relativos à contratação do Auditor Independente somente serão 
incorridos pelo Fundo a partir do início de suas atividades, de forma que tais custos não estão 
diretamente relacionados com a colocação pública de Cotas. 
 
 
VIOLAÇÕES DE NORMAS DE CONDUTA 
 
Caso haja descumprimento, por qualquer das Corretoras Consorciadas, de qualquer das obrigações 
previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato 
celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na 
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 
400, e, especificamente, na hipótese de 
manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 da 
Instrução CVM 400, tal Corretora Consorciada, a critério exclusivo do Coordenador Líder e sem 
prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador Líder, (i) deixará de integrar o 
grupo de instituições responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, devendo cancelar 
todas as intenções de investimento e todos os boletins de subscrição que tenha recebido e informar 
imediatamente os investidores que com ela tenham realizado intenção de investimento sobre o 
referido cancelamento; e (ii) não poderá, por um período de seis meses contados da data da 
comunicação da violação, a critério exclusivo do Coordenador Líder, atuar nos novos contratos de 
distribuição com o Coordenador Líder. Se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, o Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, no prazo 
de três Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento. 
 
 
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Os recursos obtidos com a presente Oferta serão destinados (i) à aquisição, para exploração 
comercial, dos Imóveis, observando-se as disposições constantes do Regulamento do Fundo e da 
legislação aplicável, (ii) ao pagamento dos custos relativos à Oferta e (iii) ao adiantamento de 
R$300.000,00 à Conta Condomínio Torre Boa Vista. 
 
Caso seja subscrito no âmbito da Oferta apenas o valor correspondente ao Montante Mínimo, isto é, 
R$122.000.000,00, os recursos captados serão utilizados somente para a aquisição da Torre Boa 
Vista e para fazer frente às despesas indicadas nos itens (ii) e (iii) acima. 
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O valor dos Imóveis a serem adquiridos pelo Fundo está justificado no Laudo de Avaliação 
elaborado pelo Avaliador, incluído como Anexo A ao presente Prospecto, na página 107. 
 
 
INADEQUAÇÃO DA OFERTA 
 
Esta Oferta não é adequada para investidores que não se enquadrem Público-Alvo a qual se dirige. 
Além disso, esta Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de ampla liquidez em seus 
títulos, uma vez que o mercado secundário brasileiro para negociação de cotas de fundos de 
investimento imobiliário é restrito. 
 
 
REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA 
 
A Administradora pode requerer que a CVM autorize a modificação ou revogação da Oferta, caso 
ocorra alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da 
apresentação do pedido de registro da Oferta ou que o fundamentem, acarretando um aumento 
relevante dos riscos do Fundo e inerente à própria Oferta. 
 
Adicionalmente, a Administradora poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorá-
la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta, conforme disposto no parágrafo 
3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. 
 
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja deferido, a CVM poderá, por sua 
própria iniciativa ou a requerimento da Administradora, prorrogar o prazo de distribuição da Oferta 
por até 90 dias. 
 
A aprovação da revogação ou de qualquer modificação da Oferta será imediatamente comunicada a 
cada um dos investidores do Fundo. 
 
Em se tratando de modificação da Oferta, a Administradora deverá acautelar-se e certificar-se, no 
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a 
Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Os investidores que já 
tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do anúncio de modificação quando, 
passados cinco Dias Úteis de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens de 
aceitação à Oferta. Nesta hipótese, a Administradora presumirá que os investidores pretendem 
manter a declaração de aceitação à Oferta. Os investidores que desistirem da Oferta dentro do prazo 
de cinco Dias Úteis previstos acima terão direito à restituição integral dos valores, bens ou direitos 
eventualmente dados em contrapartida às Cotas, no prazo de três Dias Úteis contados da 
comunicação ao respectivo investidor, sem juros ou correção monetária.  
 
Em caso de revogação, a Oferta e os atos de aceitação à Oferta anterior ou posterior serão tidos 
como ineficazes e os valores, bens ou direitos eventualmente dados em contrapartida às Cotas serão 
restituídos integralmente aos investidores que tiverem aderido à Oferta, no prazo de três Dias Úteis 
contados da comunicação aos investidores, sem juros ou correção monetária. 
 
 
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA OFERTA 
 
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a 
qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da 
Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação 
da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender 
qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de 
suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada 
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deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a 
suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. 
 
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a 
Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 
quinto Dia Útil subseqüente ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que 
já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham 
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à 
restituição integral dos valores depositados. Os valores serão devolvidos sem juros ou correção 
monetária, no prazo de três Dias Úteis contados do recebimento da revogação da aceitação ou da 
comunicação do cancelamento, conforme o caso. 
 
Além das hipóteses de revogação da declaração de aceitação da Oferta pelo investidor previstas 
neste Prospecto e nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, não há quaisquer outras hipóteses em 
que o investidor pode revogar a sua declaração de aceitação da Oferta. 
 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Para maiores informações a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópia do 
Regulamento e/ou deste Prospecto, os interessados deverão dirigir-se à CVM, à sede da 
Administradora e/ou do Coordenador Líder, ou a suas respectivas páginas na rede mundial de 
computadores, nos endereços indicados abaixo: 
 
ADMINISTRADORA 
 
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar,  
Osasco – SP  
Internet: www.bradescocustodia.com.br 
 
COORDENADOR LÍDER 
 
Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Paulista, nº 1.450 – 8º andar 
São Paulo – SP 
Internet: www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas 
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM 
 
Rua Sete de Setembro, nº 111 
Rio de Janeiro – RJ; e/ou 
 
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares 
São Paulo – SP 
Internet: www.cvm.gov.br 
 
Exemplares impressos do Prospecto estão disponíveis para retirada, pelos interessados, nos 
endereços da Administradora e do Coordenador Líder acima indicados. 
 
O Prospecto está disponível para consulta e reprodução, nas páginas da rede mundial de 
computadores da Administradora, do Coordenador Líder e da CVM. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Considerando a captação do Volume Máximo, no montante de R$195.000.000,00, os recursos 
líquidos obtidos serão destinados (i) à aquisição, para exploração comercial, dos Imóveis, 
observando-se as disposições constantes do Regulamento do Fundo e da legislação aplicável, (ii) ao 
pagamento dos custos relativos à Oferta e (iii) ao adiantamento de R$300.000,00 à Conta 
Condomínio Torre Boa Vista. 
 
Abaixo, apresentamos tabela considerando a colocação (i) do Montante Mínimo; e (ii) do Volume 
Máximo da Oferta: 
 

CONSIDERANDO APENAS O MONTANTE MÍNIMO (R$122 MILHÕES) 

Uso Valor (R$) (%) 

Total 122.000.000,00 100,00 

Custos com Comissões 4.111.400,00 3,37 

Taxa de Registro de Distribuição 82.870,00 0,07 

Despesas de Registro em Cartório de 
Títulos e Documentos 

64.000,00 0,05 

Custos de Confecção de Prospecto 135.000,00 0,11 

Assessor Legal 100.000,00 0,08 

Laudo de Avaliação 46.000,00 0,04 

Outras Despesas 84.000,00 0,07 

Pagamento dos custos relativos à Oferta 4.623.270,00 3,79 

Custos com ITBI* 2.299.873,00 1,89 

Adiantamento à Conta Condomínio Torre 
Boa Vista 

300.000,00 0,25 

Aquisição da Torre Boa Vista* 114.776.857,00 94,08 

* Os efetivos valores de aquisição da Torre Boa Vista e respectivo custo com ITBI serão determinados pela diferença 
entre o valor de R$122 milhões e o total de custos e despesas efetivamente incorridos. 
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CONSIDERANDO O VOLUME MÁXIMO (R$195 MILHÕES) 
Uso Valor (R$) (%) 

Total 195.000.000,00 100,00 

Custos com Comissões 6.571.500,00 3,37 

Taxa de Registro de Distribuição 82.870,00 0,04 

Despesas de Registro em Cartório de 
Títulos e Documentos 

95.000,00 0,05 

Custos de Confecção de Prospecto 135.000,00 0,07 

Assessor Legal 100.000,00 0,05 

Laudo de Avaliação 46.000,00 0,02 

Outras Despesas 84.000,00 0,04 

Pagamento dos custos relativos à Oferta 7.114.370,00 3,65 

Custos com ITBI* 3.685.174,00 1,89 

Adiantamento à Conta Condomínio Torre 
Boa Vista 

300.000,00 0,15 

Aquisição dos Imóveis* 183.900.456,00 94,31 

* Os efetivos valores de aquisição dos imóveis e respectivos custos com ITBI serão determinados pela diferença entre o 
valor de R$195 milhões e o total de custos e despesas efetivamente incorridos. 
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IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA, DO GESTOR DO PORTFÓLIO DE ATIVOS, 
DO COORDENADOR LÍDER, DE CONSULTORES E AUDITORES 

 
COORDENADOR LÍDER 
 
Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar 
São Paulo – SP 
At.: Sr. João Carlos Zani 
Tel.: (11) 2178-4800 
Fax: (11) 2178-4880 
E-mail: zani@bradescobbi.com.br 
Internet: 
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas 

GESTOR DO PORTFÓLIO DE ATIVOS 
 
Latour Capital do Brasil Ltda. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 
19º andar, 
São Paulo – SP 
At.: Sr. Alexandre Koch Torres de Assis 
Tel.: (11) 3528-1000 
Fax: (11) 3528-1099 
E-mail: fiipv@latourcapital.com 
Internet: www.latourcapital.com 

ADMINISTRADORA 
 
BEM DTVM Ltda. 
Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, 
Osasco – SP 
At.: Sr. Cassiano Ricardo Scarpelli 
Tel.: (11) 3684-9431 
Fax: (11) 3684-2714 
E-mail: bemdtvm@bradesco.com.br 
Internet: www.bradescocustodia.com.br 

CUSTODIANTE E AGENTE ESCRITURADOR 
 
Banco Bradesco S.A. 
Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, 
Osasco – SP 
At.: Sr. José Donizette de Oliveira 
Tel.: (11) 3684-3749 
Fax: (11) 3684-2714 
E-mail: 4010.donizette@bradesco.com.br 
Internet: www.bradesco.com.br 

ASSESSOR LEGAL DA OFERTA 
 
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 
Praia de Botafogo, nº 228, cj. 1101 
Rio de Janeiro – RJ 
At.: Sr. Maurício Teixeira dos Santos 
Tel.: (21) 2196-9200 
Fax: (21) 2551-5898 
E-mail: scbf@scbf.com.br 
Internet: www.scbf.com.br 

AVALIADOR 
 
CB Richard Ellis 
Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, 10º andar  
São Paulo – SP 
At.: Sr. Odemir Vianna 
Tel.: (11) 5185-4688  
Fax: (11) 5181-6947 
E-mail: ovianna@cbre.com.br 
Internet: www.cbre.com.br 

AUDITOR INDEPENDENTE 
 
KPMG Auditores Independentes 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33 
São Paulo – SP 
At.: Sr. Cláudio R. Sertório 
Tel.: (11) 2183-3000 
Fax: (11) 2183-3001 
E-mail: csertorio@kpmg.com.br 
Internet: www.kpmg.com.br 

 



52 

HISTÓRICO E RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER, A 

ADMINISTRADORA E O GESTOR DO PORTFÓLIO DE ATIVOS 
 
BREVE HISTÓRICO 
 
Coordenador Líder 
 
O Bradesco BBI opera nas áreas de banco de investimento, destacando operações de mercado de 
capitais, fusões e aquisições, financiamento de projetos e operações estruturadas, além de contar 
com corretora de valores mobiliários, private banking e asset management. Além do mercado local, 
o Bradesco BBI também atua no mercado internacional, originando e estruturando operações com 
investidores estrangeiros. 
 
O excelente desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento é confirmada por meio 
dos seguintes destaques: 
 

(a)  líder em operações de reestruturações societárias / OPAs (Ranking ANBIMA de 
Anúncio, em número e volume de transações) e líder no ranking de Fechamento em 
número de operações de fusões e aquisições, de acordo com a ANBIMA, em 
dezembro de 2009; 

 
(b)  segunda posição em operações de renda variável por valor (distribuição) segundo o 

ranking ANBIMA publicado em janeiro de 2010 (referente ao ano de 2009). O 
Bradesco BBI foi coordenador líder e joint bookrunner de uma das maiores ofertas 
públicas iniciais de ações da história do Brasil: o IPO da Companhia Brasileira de 
Meios de Pagamento – Visanet, que totalizou R$8,4 bilhões e foi joint bookrunner 
de mais nove ofertas públicas de ações em 2009, que totalizaram, em conjunto com 
Visanet, aproximadamente R$15,7 bilhões. Em 2008, atuou como joint bookrunner 
na oferta pública de emissão de ações da Companhia Vale do Rio Doce, no valor de 
R$19,4 bilhões e como Co-Lead na oferta da Visa Inc., no valor de US$19,7 
bilhões. O Bradesco BBI também atuou como coordenador líder no IPO da 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no valor de 
R$6,0 bilhões, em outubro de 2007, entre outras. 

 
(c)  terceiro em operações de renda fixa no mercado doméstico de acordo com o ranking 

de Originação ANBIMA publicado em janeiro de 2010 (referente ao ano de 2009), 
com participação de mercado de 20,5% e volume de R$9,9 bilhões; e 

 
(d)  em 2009, atuou como assessor e estruturador financeiro para importantes projetos 

de diferentes setores da economia, dentre os quais se destacam os projetos Usina 
Jataí – investimento greenfield da Cosan, com capacidade de moagem de 4 milhões 
de toneladas/ano de cana-de-açúcar, e no financiamento de longo prazo para as 
usinas hidrelétricas do Complexo Madeira (Santo Antônio e Jirau), cujo volume 
agregado de recursos de terceiros superou R$13,0 bilhões. 

 
Ademais, o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancos do setor 
privado (não controlado pelo Governo) no Brasil, em termos de total de ativos, e está presente em 
praticamente todos os municípios do Brasil. O Bradesco mantém uma rede de atendimento 
alicerçada em modernos padrões de eficiência e tecnologia, que possibilita oferecer a seus 20,9 
milhões de correntistas comodidade e segurança. Clientes e usuários têm à disposição 44.632 
pontos de atendimento, entre eles, 6.015 agências e 6.067 unidades do Banco Postal. 
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Administradora 
 
A BEM pertencia ao Banco do Estado do Maranhão, tendo sido adquirida pelo Banco Bradesco 
S.A. em fevereiro de 2004, passando, desde então, a contar com o corpo profissional, parque 
tecnológico e infraestrutura do Bradesco. 
 
Assim, ao fazer parte do grupo Bradesco, a BEM foi capaz de criar uma tradição no mercado de 
capitais brasileiro, disponibilizando produtos exclusivos e profissionais altamente qualificados em 
diversas áreas, tais como: 
 

(a)  ações e debêntures escriturais; 
 

(b)  banco mandatário de debêntures; 
 

(c)  cotas escriturais para fundos de investimento; 
 

(d)  recibos de depósitos americanos (ADR’s) e brasileiros (BDR’s); 
 

(e)  controladoria de fundos e carteiras administradas; e 
 

(f)  custódia para fundos de investimento e carteiras administradas. 
 
Em dezembro de 2009, o grupo Bradesco administrava aproximadamente R$230 bilhões ou 16,4% 
do total de recursos administrados em fundos de investimento no país, cabendo à BEM mais de um 
terço desse total. Além disso, de acordo com dados do Ranking de Recursos Administrados em 
Fundos de Investimento na Metodologia ANBID, a BEM é a sexta maior administradora de 
carteiras do país, conforme a tabela abaixo: 
 

Ranking de Recursos Administrados em Fundos de Investimento por Administrador (dez/09) 

Posição Administrador Patrimônio Líquido (R$ bilhões) 

1o BB-Nossa Caixa 296,4 

2o Itaú-Unibanco 213,6 

3o Bradesco 153,5 

4o Banco Santander (Brasil) S.A. 103,6 

5o Caixa 102,3 

6o BEM  78,5 

7o HSBC  75,3 

8o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 72,1 

9o BTG Pactual 56,7 

10o Intrag 31,2 

11o - 80o Outros 233,1 

- Total 1.416,3 
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A Metodologia ANBID é o conjunto de critérios definidos pela ANBID para fins de classificação 
no Ranking de Recursos Administrados em Fundos de Investimento, tendo por base as captações 
realizadas pelos fundos de investimento. 
 
A estrutura e os sistemas da BEM são totalmente segregados e independentes das demais áreas do 
grupo Bradesco, de forma a manter total sigilo das posições e operações de seus clientes. 
 
Adicionalmente, os produtos e serviços oferecidos têm a qualidade de seus processos atestada pela 
norma NBR ISO 9001:2000, cuja manutenção se dá mediante auditorias documentais e de campo, 
realizadas periodicamente por organismos certificadores credenciados. 
 
Gestor do Portfólio de Ativos 
 
A Latour Capital é uma empresa de investimentos independente, com foco no desenvolvimento e 
gestão de veículos representativos de oportunidades de investimento nas seguintes áreas: 
 

(a) negócios imobiliários; 
 

(b) renda variável; e 
 

(c) finanças ambientais e sustentabilidade. 
 
Contando com uma equipe técnica de grande experiência na área de negócios imobiliários, a Latour 
Capital posiciona-se de maneira a prover serviços de forma abrangente dentro deste segmento. 
 
Aliando um grande conhecimento do processo de desenvolvimento e gestão de diversos tipos de 
ativos imobiliários aos mecanismos de financiamento tipicamente utilizados pelo setor, a Latour 
Capital tem uma ampla gama de negócios na área imobiliária, atuando como investidora, 
desenvolvedora, estruturadora, bem como financiadora de diversos empreendimentos comerciais e 
residenciais. 
 
Atualmente, em adição aos empreendimentos Torre Boa Vista e Torre Vargas 914, a Latour Capital 
desenvolve outros projetos imobiliários, podendo-se destacar os seguintes: 
 
Lumiere Vila Mariana 
 
Localizado num dos bairros nobres da Cidade de São Paulo, o empreendimento residencial 
apresenta uma torre composta por dois subsolos, térreo, 14 pavimentos e cobertura, num terreno 
com 2.431m2 de área. Com 56 unidades de 128m2 de área privativa, e duas coberturas com 256m2 
cada, o projeto oferece varanda integrada e espaço gourmet. 
 
O empreendimento oferece ainda uma completa área de lazer para todas as idades, contando com 
piscina aquecida com raia e infantil descoberta, sauna, fitness com espaço zen, espaço cyber, pet 
garden, playground, brinquedoteca, redário, pomar, salão de festas e praça gourmet completa. 
 
A conclusão da obra está prevista para setembro de 2011. 
 
Viccino Vila Mariana 
 
Com localização previlegiada, o empreendimento residencial compõem-se de um edifício com 52 
unidade de 88m2 de área privativa e duas coberturas, num bairro de fácil acesso a todas as regiões 
da Cidade de São Paulo, próximo a metrôs e principais parques e opções culturais. 
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Sua planta racionaliza o espaço e valoriza o bem estar nas opções de dois dormitórios com home 
theater ou três dormitórios e duas vagas de garagem por apartamento. 
 
Num terreno de 1.950m², com 8.521,53m² de área total construída, o empreendimento oferece 
alameda coberta, praças, game room, home theater, sala de fitness, sauna, piscinas adulto com raia e 
infantil, deck, solarium, quadra gramada, espaço gourmet com churrasqueira, salão de festas, 
playground e brinquedoteca. 
  
Os apartamentos serão entregues em julho de 2010. 
 
Para os empreendimentos de sua própria carteira de ativos imobiliários, a Latour Capital também 
desenvolve a atividade de gestora de portfólio de ativos imobiliários, focando suas atividades, 
sobretudo, no relacionamento com os locatários dos imóveis, na gestão dos contratos de locação e 
na coordenação dos principais prestadores de serviços.   
 
Com o objetivo de manter os mais altos padrões de qualidade, a Latour Capital seleciona somente 
prestadores de serviços que sejam empresas líderes em seus segmentos de mercado, com 
conceituada competência e ética na condução de seus negócios. 
 
 
RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, as instituições envolvidas na presente operação (ou 
sociedades de seu conglomerado econômico) mantêm relacionamento comercial entre si, de acordo 
com as práticas usuais do mercado financeiro, podendo, no futuro, serem contratadas umas pelas 
outras para assessoramento, inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras 
operações necessárias para a condução de suas atividades. 
 
Relacionamento da Administradora com o Coordenador Líder 
 
A Administradora contratou o Coordenador Líder para a estruturação, coordenação e colocação da 
Oferta. Além disso, a Administradora e o Coordenador Líder são instituições integrantes e 
controladas pelo mesmo grupo econômico, o Banco Bradesco S.A. 
 
Apesar de pertencerem ao mesmo grupo econômico, a Administradora e o Coordenador Líder 
mantêm suas atividades de maneira independente e segregada umas das outras, de forma a garantir 
transparência, independência e segurança a seus respectivos clientes. 
 
Relacionamento do Gestor do Portfólio de Ativos com o Coordenador Líder e a Administradora 
 
Além do relacionamento referente à Oferta e ao Fundo, o Gestor do Portfólio de Ativos foi 
contratado pela Administradora para a prestação dos serviços de gestão de carteira de valores 
mobiliários do Brasil Sustentabilidade – Fundo de Investimento em Participações, fundo de 
investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, devidamente constituído e registrado 
na CVM, e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.482.532/0001-87. 
 
O Gestor do Portfólio de Ativos não mantêm qualquer relacionamento comercial com o 
Coordenador Líder, além do relacionamento referente à Oferta. Não obstante, o Gestor do Portfólio 
de Ativos poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes do seu 
conglomerado econômico para assessorá-lo na realização de investimentos ou em quaisquer outras 
operações necessárias para a condução de suas atividades. 
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Adicionalmente, na data deste Prospecto, o Gestor do Portfólio de Ativos e/ou outras sociedades 
integrantes do seu conglomerado econômico possuíam as seguintes operações contratadas com 
empresas do grupo Bradesco, do qual fazem parte a Administradora e o Coordenador Líder: 
 

Empresa 
Tipo de 

Operação 
Valor Contrato 

(R$) 
Data de 

Contratação Saldo Devedor Vencimento Taxa (%) 

Latour Capital 
do Brasil Garantida 2.000.000,00 10/02/2010 583.183,05 09/08/2010 0,40 a.m. 
Latour Capital 
do Brasil Fiança 1.000.000,00 15/11/2009 1.000.000,00 07/05/2010 2,50 a.a. 
LC Vargas 
Participações 

Capital de 
Giro 44.234.663,38 18/03/2009 42.965.727,55 18/12/2015 0,60 a.a. 

LC1 
Participações 

Capital de 
Giro 26.624.914,71 22/01/2010 26.906.655,70 21/06/2010 0,35 a.m. 

Subtotal  73.859.578,09  71.455.566,30   
 
Nenhuma das operações descritas acima está vinculada ou terá seus termos (inclusive remuneração) 
alterados em função do resultado da Oferta. O Coordenador Líder, a Administradora e/ou as 
sociedades do seu conglomerado econômico pretendem manter relacionamento comercial com o 
Gestor do Portfólio de Ativos, inclusive com a eventual realização de investimentos ou em 
quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
 
Relacionamento da Administradora com o Avaliador 
 
A Administradora contratou o Avaliador para a elaboração do Laudo de Avaliação relativo aos 
Imóveis, não possuindo qualquer outro relacionamento comercial com o mesmo. 
 
Não obstante, a Administradora poderá, no futuro, contratar o Avaliador e/ou sociedades integrantes 
do seu conglomerado econômico para assessorá-la em outras operações similares às da presente 
Oferta. 
 
Ademais, o Avaliador não mantém relação de trabalho ou de subordinação com qualquer sociedade 
pertencente ao grupo econômico da Administradora. 
 
Relacionamento do Coordenador Líder com o Avaliador 
 
O Coordenador Líder não mantêm qualquer relacionamento comercial com o Avaliador, além do 
relacionamento referente à presente Oferta. 
 
Relacionamento do Gestor do Portfólio de Ativos com o Avaliador 
 
O Gestor do Portfólio de Ativos não mantêm qualquer relacionamento comercial com o Avaliador, 
além do relacionamento referente à presente Oferta. 
 
Não obstante, o Gestor do Portfólio de Ativos poderá, no futuro, contratar o Avaliador e/ou 
sociedades integrantes do seu conglomerado econômico para assessorá-lo na realização de 
investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
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FATORES DE RISCO 
 
Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais investidores devem, 
considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, 
avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento e, em 
particular, aquelas relativas à política de investimento e composição da Carteira do Fundo e aos 
fatores de risco descritos a seguir. 
 
As aplicações realizadas no Fundo e pelo Fundo não contam com garantia da Administradora, do 
Gestor do Portfólio de Ativos, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de 
Créditos – FGC, podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio do Fundo e, 
conseqüentemente, do capital investido pelos Cotistas. 
 
 
RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS 
 
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia 
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, pode causar 
um efeito adverso relevante no Fundo. 
 
O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza 
modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal 
para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicam aumento das 
taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle 
de capital e limitação às importações, dentre outras medidas. As atividades do Fundo, sua situação 
financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas 
políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como: 
 

(a) taxas de juros; 
 

(b) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, tais como os que foram 
impostos em 1989 e no início de 1990; 

 
(c) flutuações cambiais; 

 
(d) inflação; 

 
(e) liquidez dos mercados financeiro e de capitais domésticos; 

 
(f) política fiscal; 

 
(g) política habitacional; 

 
(h) instabilidade social e política; e 

 
(i) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no 

Brasil ou que o afetem. 
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A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou 
normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode contribuir para a incerteza econômica no 
Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Desta maneira, 
os acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades do Fundo e os 
seus resultados, podendo inclusive vir a afetar adversamente a rentablidade dos Cotistas. 
 
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo nos Estados Unidos da 
América e em países de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos valores 
mobiliários brasileiros, inclusive o das Cotas. 
 
O preço de mercado de valores mobiliários emitidos no Brasil é influenciado, em diferentes graus, 
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia 
emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um 
efeito adverso sobre o preço de mercado dos valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o 
interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas do Fundo. 
 
No passado, o surgimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado 
emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de 
recursos externos investidos no Brasil. A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro 
trimestre de 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que, 
direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa os mercados financeiro e de capitais e a 
economia do Brasil, tais como: flutuações nos mercados financeiro e de capitais, com oscilações 
nos preços de ativos, falta de disponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da 
economia, instabilidade cambial e pressão inflacionária. Qualquer dos acontecimentos acima 
mencionados poderá prejudicar a negociação das Cotas, além de dificultar o acesso do Fundo ao 
mercado de capitais, em termos aceitáveis ou absolutos, por meio de uma nova emissão de Cotas, 
por exemplo. 
 
Alterações da legislação tributária poderão aumentar a carga tributária incidente sobre o Fundo 
e os Cotistas e, consequentemente, prejudicar a sua rentabilidade. 
 
O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que, eventualmente, podem 
aumentar a carga tributária incidente sobre o mercado de valores mobiliários brasileiro. Essas 
alterações incluem modificações na alíquota dos tributos e, ocasionalmente, a criação de impostos 
temporários, cujos recursos são destinados a determinadas finalidades governamentais. Os efeitos 
dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da promulgação de 
reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados. No entanto, algumas dessas medidas 
poderão sujeitar o Fundo e/ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. 
 
A Lei nº 9.779/99 estabelece que os fundos de investimento imobiliário são isentos de tributação 
sobre a sua receita operacional, desde que (i) distribuam, pelo menos, 95% dos lucros auferidos, 
apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 
de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários 
que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em 
conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25% das cotas. 
 
Ainda, segundo a Lei nº 11.033/04, ficam isentos do imposto de renda retido na fonte e na 
declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo fundo de 
investimento imobiliário ao cotista pessoa física titular de cotas que representem menos de 10% das 
cotas emitidas e cujas cotas lhe dêem direito ao recebimento de rendimento inferior a 10% do total 
de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente 
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em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o referido fundo conte com, 
no mínimo, 50 cotistas, sendo que tal benefício fiscal: 
 

(a)  será concedido somente nos casos em que o Fundo possua, no mínimo, 50 cotistas; 
e 

 
(b)  não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% ou 

mais da totalidade das cotas emitidas ou cujas cotas lhe derem direito ao 
recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos auferidos pelo 
respectivo fundo. 

 
Não há como garantir que o Fundo mantenha, no mínimo, 50 cotistas. Caso o Fundo deixe de ter 
esse número mínimo de cotistas, os investidores do Fundo que sejam pessoas físicas perderão a 
isenção fiscal acima descrita. 
 
Da mesma forma, não há como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis ao Fundo 
permaneçam vigentes, existindo o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual 
reforma tributária, o que poderá impactar os resultados do Fundo e, consequentemente, a 
rentabilidade dos Cotistas. 
 
A morosidade da justiça brasileira poderá afetar de forma adversa a proteção de determinados 
interesses do Fundo e de seus Cotistas. 
 
O Fundo poderá vir a ser parte em demandas judiciais relacionadas aos Imóveis, tanto no pólo ativo 
quanto no pólo passivo. No entanto, em virtude da reconhecida morosidade do sistema judicário 
brasileiro, a resolução de tais demandas pode não ser alcançada em tempo razoável, o que pode 
afetar de forma adversa o desenvolvimento dos negócios do Fundo. 
 
 
RISCOS RELACIONADOS AO SETOR DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 
Condições econômicas adversas no local onde estão localizados os Imóveis  podem afetar 
negativamente os níveis de ocupação e locação dos seus espaços e, conseqüentemente, causar um 
efeito adverso para o Fundo. 
 
Os resultados do Fundo dependem substancialmente da sua capacidade em locar e/ou manter 
locados os espaços disponíveis dos Imóveis. Condições adversas na região em que encontram-se 
situados os Imóveis podem reduzir os níveis de locação, restringir a possibilidade de aumentar o 
preço das locações, bem como diminuir as receitas provenientes dessas locações. Caso os Imóveis 
não gerem receita suficiente para que possam cumprir com as suas obrigações, a condição 
financeira e os resultados do Fundo podem ser adversamente afetados, assim como a rentabilidade 
dos Cotistas, podendo acarretar, inclusive, na necessidade de realização de aportes adicionais por 
parte dos Cotistas. Os fatores a seguir, dentre outros, podem causar um efeito adverso para os 
Imóveis: 
 

(a)  períodos de recessão, aumento dos níveis de vacância e/ou aumento das taxas de 
juros podem resultar na queda dos preços das locações ou no aumento da 
inadimplência pelos Locatários, bem como diminuir as receitas de locação; 

 
(b) percepções negativas dos Locatários acerca da segurança, conveniência e 

atratividade da área onde estão instalados; 
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(c) incapacidade de manter ou atrair novos Locatários; 

 
(d) inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais pelos Locatários; 

 
(e) aumento dos custos operacionais, incluindo a necessidade de incremento do capital; 

e/ou 
 

(f) aumento de tributos. 
 
A revitalização de centros comerciais próximos aos Imóveis poderá requerer investimentos não 
programados e/ou dificultar a capacidade dos Imóveis em renovar as locações, causando um 
efeito adverso no Fundo. 
 
A construção de prédios comerciais competitivos ou a revitalização de centros comerciais 
localizados em áreas próximas àquela em que se situam os Imóveis, tal como na Zona Portuária do 
Rio de Janeiro, poderá impactar na capacidade do Fundo em locar e/ou manter locados os Imóveis 
em condições favoráveis. O ingresso de novos concorrentes na região em que encontram-se 
localizados os Imóveis poderá demandar um aumento não planejado nos investimentos do Fundo, 
comprometendo os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas. 
 
Adicionalmente, o Fundo poderá enfrentar dificuldades para renovar os contratos mantidos com os 
atuais Locatários ou para locá-los a novos clientes, o que poderá reduzir o seu fluxo de caixa e lucro 
operacional.  
 
O setor imobiliário encontra-se sujeito a extensa regulamentação, o que pode vir a aumentar o 
custo e limitar o desenvolvimento do Fundo ou de outra forma afetar adversamente as suas 
atividades, situação financeira e resultados. 
 
O setor imobiliário brasileiro está sujeito a extensa regulamentação, expedida por diversas 
autoridades federais, estaduais e municipais. Essas regulamentações, inclusive aquelas relacionadas 
ao zoneamento urbano, bem como as leis e regulamentos relativos à proteção ao consumidor, 
podem afetar as atividades de aquisição, construção, reforma e/ou restauração de imóveis. O 
desenvolvimento de tais atividades pode ser condicionado à prévia obtenção de aprovação de 
autoridades governamentais, podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados, implementados 
ou interpretados de modo a afetar adversamente as atividades do Fundo, sua situação financeira e 
resultados. 
 
As atividades do Fundo também podem, eventualmente, estar sujeitas a leis e a regulamentos 
ambientais federais, estaduais e municipais. Essas leis ambientais podem gerar atrasos e custos 
adicionais para cumpri-las, bem como podem proibir ou restringir a atividade de construção, 
reforma e/ou restauração de imóveis em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. Caso o Fundo 
não cumpra com essas leis e regulamentos ambientais, pode estar sujeito à imposição de sanções 
administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio 
ambiente e às partes afetadas. 
 
As leis que regem o setor imobiliário brasileiro, assim como as leis ambientais, tendem a se tornar 
mais restritivas e qualquer aumento de restrições poderá afetar adversamente e de maneira relevante 
as atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados. 
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RISCOS RELACIONADOS AOS IMÓVEIS 
 
Os Imóveis dependem fundamentalmente de serviços públicos, em especial os de água e energia 
elétrica. Qualquer diminuição ou interrupção desses serviços poderá causar dificuldades na 
operação dos Imóveis e, conseqüentemente, nos resultados do Fundo. 
 
Os serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, são fundamentais para a boa 
condução da operação dos Imóveis. A interrupção desses serviços pode gerar, como conseqüência 
natural, o aumento dos custos e determinadas falhas na prestação de serviços. Em caso de 
interrupção, para que se consiga manter tais serviços em funcionamento, é necessária a contratação 
de empresas terceirizadas e especializadas, o que poderá acarretar em um gasto excessivo para o 
Fundo e um aumento significativo em suas despesas operacionais.  
 
Desse modo, qualquer interrupção na prestação dos serviços públicos essenciais aos Imóveis poderá 
gerar efeitos adversos nos resultados do Fundo e, consequentemente, nos rendimentos a serem 
distribuídos aos Cotistas. 
 
Para fins de utilidade pública e interesse social, os Imóveis podem ser desapropriados pelo 
Governo Federal de forma unilateral, não se podendo garantir que o pagamento da indenização 
ao Fundo se dará de forma justa. 
 
De acordo com o sistema legal brasileiro, o Governo Federal poderá desapropriar imóvel por 
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total. Ocorrendo a 
desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o preço que vier a ser pago pelo Poder 
Público será justo, de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira 
adequada, o que poderá afetar adversamente e de maneira relevante as atividades do Fundo, sua 
situação financeira e resultados. 
 
 
A ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior podem impactar as atividades do Fundo. 
 
Os rendimentos do Fundo estão, igualmente, expostos a eventos de força maior, que consistem em 
acontecimentos imprevisíveis e involuntários. Os resultados do Fundo estão sujeitos a situações 
atípicas, que, mesmo com sistemas e mecanismos de gerenciamento de riscos, poderão gerar perdas 
ao Fundo e aos Cotistas. 
 
Perdas não cobertas pelos seguros contratados em relação aos Imóveis, bem como 
descumprimento das obrigações pela companhia seguradora, poderão resultar em prejuízos ao 
Fundo, causando efeitos adversos aos Cotistas. 
 
Foram contratados seguros, dentro das práticas usuais de mercado, que protegem os Imóveis contra 
a ocorrência de sinistros.  Não se pode garantir que o valor segurado será suficiente para proteger os 
Imóveis de perdas relevantes. Há, inclusive, determinados tipos de perdas que não estarão cobertas 
pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer dos eventos 
não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo será obrigado a incorrer em 
custos adicionais, o que poderá afetar o seu desempenho operacional. 
 
Ainda, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de indenização a 
eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em sua condição 
financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas. 
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Adicionalmente, no caso de sinistro envolvendo a integridade física dos Imóveis segurados, os 
recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia 
seguradora contratada, nos termos da apólice exigida. 
 
O prazo do Contrato de Locação ANAC é inferior à prática de mercado em locações não 
residenciais. 
 
O Contrato de Locação da Torre Boa Vista celebrado com a ANAC, diferentemente da prática 
comum de mercado em locações comerciais, tem prazo de duração de 12 meses, prorrogável, 
automaticamente, por iguais e sucessivos períodos, desde que não haja manifestação contrária 
expressa das partes. Diante disso, a ausência de interesse da ANAC em renovar o prazo locatício a 
cada período de 12 meses fará com que o Fundo fique exposto aos riscos inerentes à demanda 
existente por locação, impactando os resultados do Fundo e podendo comprometer os rendimentos a 
serem distribuídos aos Cotistas. 
 
Caso apenas a Torre Boa Vista seja adquirida, considerando a colocação do Montante Mínimo, a 
ausência de interesse da ANAC em renovar o prazo locatício a cada período de 12 meses, além de 
expor o Fundo aos riscos inerentes à demanda existente por locação, poderá comprometer 
substancialmente os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas. 
 
Na qualidade de proprietário dos Imóveis, o Fundo poderá incorrer em custos relativos a 
eventuais reclamações de terceiros. 
 
Os Imóveis integrantes do patrimônio do Fundo poderão apresentar riscos inerentes ao desempenho 
de suas atividades, podendo o Fundo, eventualmente, incorrer no pagamento de indenizações e/ou 
reclamações que venham ser a ele imputadas, na qualidade de proprietário dos respectivos Imóveis, 
o que poderá comprometer os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas do Fundo. 
 
Os Imóveis encontram-se suscetíveis a variações no nível de desenvolvimento econômico da região 
em que estão localizados, as quais podem impactar de forma adversa os seus respectivos valores. 
 
As propriedades imobiliárias estão sujeitas a condições sobre as quais o Fundo não tem controle 
nem tampouco pode influir ou evitar. O nível de desenvolvimento econômico da região onde os 
Imóveis estão localizados e as condições da economia em geral poderão afetar o desempenho dos 
Imóveis do Fundo e, conseqüentemente, a remuneração futura de seus investidores. 
 
Como os recursos obtidos por meio da Oferta serão destinados à aquisição Imóveis, a possibilidade 
de eventual decadência econômica da região poderá impactar diretamente o valor dos Imóveis, 
inclusive para fins de locação. 
 
Com isso, o valor dos Imóveis e a capacidade do Fundo em realizar a distribuição de resultados aos 
Cotistas poderão ser adversamente afetados por alterações nas condições econômicas, pela oferta de 
outros espaços comerciais com características semelhantes e pela redução do interesse de potenciais 
locatários em espaços como os disponibilizados pelos Imóveis. 
 
Os Imóveis não foram objeto de avaliação ambiental, sendo que uma eventual descoberta de 
focos de contaminação ambiental poderá afetar adversamente os resultados do Fundo. 
 
Até a presente data não foi realizado nenhum levantamento topográfico, avaliação ambiental e/ou 
análise de dados históricos para determinar se os terrenos onde estão situados os Imóveis estão, ou 
estiveram, contaminados. A descoberta de quaisquer focos de contaminação ambiental nos terrenos 
relativos aos Imóveis poderá ter um efeito adverso relevante no valor dos mesmos perante o 
mercado, afetando, por conseqüência, os resultados do Fundo. 
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RISCOS RELACIONADOS AO FUNDO 
 
Podem ocorrer flutuações no valor dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo. 
 
O valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com as 
flutuações de preços, cotações de mercado e eventuais avaliações realizadas de acordo com a 
regulamentação aplicável e/ou com o Regulamento. Essas flutuações tenderão a ser maiores em virtude 
do Fundo poder aplicar seus recursos em títulos de longo prazo. Além disso, poderá haver oscilação 
negativa nas Cotas pelo fato do Fundo poder adquirir títulos que, além da remuneração por um índice de 
preços, são remunerados por uma taxa de juros (cupom), que sofrerão alterações de acordo com o 
patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado para as datas de vencimento desses títulos. 
 
Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente. A 
queda nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não existindo, no 
entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados.  
 
A propriedade das Cotas não confere aos Cotistas qualquer direito sobre os Imóveis. 
 
Apesar da carteira do Fundo ser constituída, inicialmente, pelos Imóveis, a propriedade das Cotas 
não confere a seus titulares propriedade direta sobre os mesmos ou sobre quaisquer de suas frações 
ideais específicas. Os direitos dos Cotistas são exercidos sobre todos os ativos da carteira do Fundo 
de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de Cotas detidas. 
 
Uma parcela relevante das Cotas do Fundo poderá vir a ser subscrita por um único investidor.  
 
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da Oferta, 
passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a 
posição dos eventuais Cotistas minoritários do Fundo. 
 
Nessa hipótese, existe a possibilidade de que as deliberações das Assembléias Gerais de Cotistsa 
sejam tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos, em detrimento do 
Fundo e/ou dos Cotistas minoritários. 
 
De acordo com o disposto no Regulamento do Fundo, poderão ser realizadas novas chamadas de 
capital aos Cotistas.  
 
Em conformidade com o disposto no Regulamento do Fundo, a Administradora, por solicitação do 
Gestor do Portfólio de Ativos, poderá realizar novas chamadas de capital aos Cotistas na 
eventualidade de todos os Imóveis integrantes do patrimônio do Fundo se tornarem vagos, com o 
objetivo de arcar com as despesas necessárias ao cumprimento de obrigações ou investimentos 
indispensáveis à proteção, manutenção ou reforma dos Imóveis e do patrimônio do Fundo, o que 
poderá reduzir a rentabilidade dos Cotistas. 
 
A rentabilidade do Fundo encontra-se vinculada ao contínuo recebimento das receitas 
provenientes das locações dos Imóveis. 
 
O investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário é uma aplicação em valores 
mobiliários de rentabilidade variável, o que significa que a rentabilidade a ser paga ao Cotista 
dependerá do resultado da administração do empreendimento objeto do respectivo fundo. No 
presente caso, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, diretamente, das receitas 
provenientes das locações dos Imóveis. 
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A verificação de rentabilidade passada obtida pelas cotas de qualquer fundo de investimento 
imobiliário existente não constitui garantia mínima de rentabilidade aos investidores, seja pela 
Administradora, pelo Gestor do Portfólio de Ativos, pelo Fundo ou qualquer outra garantia de 
rentabilidade futura.  
 
Adicionalmente, a aplicação dos recursos do Fundo em empreendimentos imobiliários que possuam 
riscos relacionados à capacidade de geração de receitas e ao pagamento de suas obrigações, não 
permite determinar qualquer parâmetro de rentabilidade seguro para as Cotas. 
 
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora, do Gestor do 
Portfólio de Ativos, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 
 
O Fundo encontra-se exposto aos riscos de crédito dos Locatários, sendo que em caso de 
vacância de quaisquer das unidades dos Imóveis o Fundo passará a sujeitar-se também aos 
riscos inerentes à demanda por esse tipo de ativo. 
 
Os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que, por sua vez, 
dependerá das receitas provenientes da exploração comercial dos Imóveis, excluídas as despesas 
previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo. 
 
Os Cotistas farão jus ao recebimento de resultados que lhes serão pagos a partir da realização, pelo 
Fundo, dos valores recebidos dos Locatários a título de locação. Assim, por todo tempo em que os 
Imóveis estiverem locados, o Fundo estará exposto aos riscos de crédito dos Locatários, sendo que, 
em caso de alienação dos Imóveis, o Fundo estará sujeito ao risco de crédito dos adquirentes. 
 
Adicionalmente, na eventualidade de não renovação dos Contratos de Locação ou mesmo de sua 
rescisão por qualquer motivo, o Fundo passará a estar exposto aos riscos inerentes à demanda 
existente por locação dos Imóveis, não sendo a Administradora e/ou o Gestor do Portfólio de Ativos 
responsável por quaisquer variações nos resultados do Fundo em decorrência de flutuações nessa 
demanda. 
 
Os Locatários não foram e não serão objeto de auditoria legal para fins desta Oferta. As 
informações incluídas neste Prospecto, em atendimento à regulamentação aplicável, foram obtidas 
de fontes de acesso público. Desse modo, qualquer fator de risco relacionado diretamente aos 
Locatários deverão ser avaliados diretamente pelo potencial investidor.  
 
Os recursos do Fundo serão preponderantemente investidos nos Imóveis. 
 
O Fundo destinará os recursos da presente Oferta, preponderantemente, para a aquisição dos 
Imóveis, os quais integrarão o patrimônio do Fundo, de acordo com a Política de Investimento 
prevista no Regulamento. Ademais, na hipótese de colocação do Montante Mínimo, os recursos 
captados serão destinados, preponderantemente, à aquisição da Torre Boa Vista. 
 
Nos termos dos Contratos de Locação, não há garantia de que os Imóveis estarão sempre locados, 
sendo que, em caso de uma eventual vacância em qualquer dos Imóveis, as despesas condominiais e 
tributos deverão ser suportados pelo Fundo, o que poderá comprometer o fluxo de caixa previsto, 
diminuindo os rendimentos a serem distribuídos entre os Cotistas. Qualquer dificuldade na 
comercialização e exploração econômica dos Imóveis impactará de forma direta e negativa o 
desempenho do Fundo. 
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Adicionalmente, os Contratos de Locação dos Imóveis estabelecem determinadas penalidades ao 
locador e aos Locatários em casos de violação de suas provisões. A ocorrência de hipóteses de 
violação de cláusulas dos Contratos de Locação e uma eventual discussão judicial ou extrajudicial 
dessas infrações poderão impactar adversamente os resultados do Fundo, afetando o fluxo de caixa 
projetado e os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas. 
 
Tendo em vista esses fatores, os investimentos a serem realizados pelo Fundo apresentam um nível 
de risco elevado quando comparado com outras alternativas existentes no mercado de capitais 
brasileiro, devendo o investidor que decidir aplicar recursos no Fundo estar ciente e de pleno 
conhecimento que assumirá por sua própria conta os riscos envolvidos nas aplicações. 
 
O Fundo, na qualidade de proprietário dos Imóveis, poderá ter que incorrer em despesas 
extraordinárias. 
 
O Fundo, na qualidade de proprietário dos Imóveis, poderá estar sujeito ao pagamentos de despesas 
extraordinárias não cobertas pelos Locatários, tais como, rateios de obras e reformas, pintura, 
decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem 
como quaisquer outras despesas que não sejam consideradas rotineiras de manutenção. O 
pagamento de tais despesas poderá ocasionar uma redução na rentabilidade das Cotas.  
 
Não obstante, o Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias 
para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ações judiciais (despejo, renovatória, revisional, entre 
outras), bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários, tais como tributos, 
despesas condominiais e/ou custos para reforma. 
 
 
RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS COTAS 
 
A quantidade mínima de Cotas do Fundo pode não ser alcançada, ou a colocação ser realizada 
parcialmente, o que pode acarretar a não constituição do Fundo ou a aquisição de somente um 
dos Imóveis, respectivamente. 
 
Conforme disposto no Regulamento, existe a possibilidade de o Fundo não vir a ser constituído, 
caso não seja subscrito o Montante Mínimo de Cotas relativas à Oferta, ou caso a CVM não 
autorize a sua constituição e funcionamento.  
 
Caso ocorra a hipótese de colocação parcial, somente a Torre Boa Vista será adquirida pelo Fundo, 
reduzindo o montante do patrimônio, e impactando negativamente a diluição dos custos fixos de 
manutenção e o volume de liquidez no mercado secundário. 
 
Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, sobretudo de 
economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os negócios do Fundo 
e o valor das Cotas. 
 
O mercado de valores mobiliários brasileiro é influenciado pelas condições econômicas e de 
mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da América Latina e de outras 
economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a reação 
dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o mercado de capitais de outros países a 
sofrer flutuações. 
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Acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países emergentes e da América 
Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a diminuição do volume de 
moeda estrangeira investida no País. 
 
Por exemplo, em 2001, após uma recessão prolongada, seguida por instabilidade política, a 
Argentina anunciou que deixaria de proceder ao pagamento de sua dívida pública. A crise 
econômica na Argentina afetou negativamente a percepção dos investidores em valores mobiliários 
brasileiros por vários anos. Crises econômicas ou políticas na América Latina ou em outros 
mercados emergentes poderão afetar de maneira significativa a percepção dos riscos inerentes ao 
investimento na região, inclusive no Brasil. 
 
A economia brasileira também é afetada pela conjuntura econômica e condições de mercados 
internacionais em geral, especialmente pela conjuntura econômica e condições de mercado 
existentes nos Estados Unidos, dada a crise econômica mundial. Os preços dos ativos negociados na 
BM&FBOVESPA, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações ocorridas em mercados 
internacionais, sobretudo no dos Estados Unidos. Acontecimentos em outros países e mercados de 
capitais poderão prejudicar o valor de mercado das Cotas, podendo, ademais, dificultar ou impedir 
totalmente o acesso do Fundo ao mercado de capitais, em termos aceitáveis ou absolutos, por meio 
de uma nova emissão de Cotas, por exemplo. 
 
A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão 
limitar substancialmente a capacidade dos Cotistas em vender as Cotas pelo preço e na ocasião 
que desejarem. 
 
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, 
envolve, com frequência, maior risco em comparação aos valores mobiliários de emissores de 
outros mercados financeiros melhor estabelecidos, sendo tais investimentos em mercados 
emergentes considerados, em geral, de natureza mais especulativa. O mercado brasileiro de valores 
mobiliários é substancialmente menor e menos líquido, podendo ser mais volátil do que os 
principais mercados de valores mobiliários de outros países. Há também uma concentração 
significativamente maior nos mercados de valores mobiliários brasileiros do que nos mercados de 
valores mobiliários de outros países. 
 
Tal característica é verificada, igualmente, na indústria de fundos de investimento imobiliário, cujas 
cotas historicamente encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, mesmo aquelas objeto de 
negociação no mercado de bolsa e/ou de balcão organizado. Por conta disso e do fato de os fundos 
de investimento imobiliário sempre serem constituídos na forma de condomínios fechados, a 
capacidade de revender as Cotas pelo preço e no momento desejado pode ser limitada de forma 
expressiva, causando um significativo efeito desfavorável no seu valor de mercado e, 
consequentemente, na rentabilidade dos Cotistas. 
 
Desse modo, o investidor que adquirir as Cotas do Fundo deverá estar ciente de que tal 
investimento pode consistir em investimento de longo prazo. 
 
O Fundo pode vir a precisar de capital adicional no futuro, através da emissão de novas Cotas, o 
que poderá resultar em uma diluição da participação do Cotista. 
 
O Fundo pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro através de novas emissões de Cotas. 
Na eventualidade de ocorrer novas emissões, os Cotistas que não exercerem o seu respectivo direito 
de preferência na subscrição, nos termos constantes do Regulamento, terão as suas participações no 
Fundo diluídas. 
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As informações contidas neste Prospecto e no Laudo de Avaliação envolvem riscos e incertezas 
que deverão ser avaliados pelos potenciais investidores do Fundo. 
 
Este Prospecto, bem como o Laudo de Avaliação, contêm informações acerca do Fundo, dos 
Imóveis e do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, bem como perspectivas acerca do desempenho 
futuro do Fundo, dos Imóveis e do mercado imobiliário do Rio de Janeiro que envolvem riscos e 
incertezas. 
 
Embora as informações constantes deste Prospecto e do Laudo de Avaliação tenham sido obtidas de 
fontes idôneas e confiáveis e as perspectivas acerca do desempenho futuro do Fundo, dos Imóveis e 
do mercado imobiliário do Rio de Janeiro sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, 
não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com essas perspectivas. Os eventos 
futuros poderão diferir sensivelmente das tendências indicadas neste Prospecto e/ou no Laudo de 
Avaliação dos Imóveis. 
 
 
OUTROS RISCOS  
 
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao 
controle da Administradora e/ou Gestor do Portfólio de Ativos, tais como moratória, 
inadimplemento de pagamentos, alteração na política monetária ou fiscal aplicável ao Fundo, os 
quais poderão causar prejuízos para o Fundo e para os Cotistas. 
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CARACTERÍSTICAS E DESCRIÇÃO DO FUNDO 
 
Os termos utilizados nesta seção do Prospecto terão o mesmo significado que lhes foi atribuído no 
Regulamento e na seção “Definições” nas páginas 3 a 11 deste Prospecto. Esta seção traz um 
breve resumo dos capítulos do Regulamento, mas a sua leitura não substitui a leitura do 
Regulamento. O Regulamento detalha os aspectos abordados no resumo abaixo.  
 
 
OBJETIVO DO FUNDO 
 
O objetivo do Fundo é a aquisição e exploração dos Imóveis. 
 
Os Imóveis encontram-se integralmente locados, nos termos dos respectivos Contratos de Locação, 
e as suas aquisições pelo Fundo visam, inicialmente, proporcionar a seus Cotistas a rentabilidade 
decorrente do recebimento dessas receitas de locação. 
 
Na hipótese de subscrição do Montante Mínimo, no valor de R$122.000.000,00, o Fundo irá 
adquirir apenas a Torre Boa Vista. 
 
 
ADMINISTRADORA DO FUNDO 
 
O Fundo será administrado pela BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
sociedade limitada com sede na Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, na Cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.066.670/0001-00. 
 
 
GESTOR DO PORTFÓLIO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS DO FUNDO 
 
A gestão do portfólio de ativos imobiliários do Fundo será realizada pela Latour Capital do Brasil 
Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 19º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.278.785/0001-70. 
 
O Gestor do Portfólio de Ativos tem poderes para praticar, em nome do Fundo, todos os atos 
necessários à gestão da carteira de ativos imobiliários integrantes do seu patrimônio, em especial 
dos Imóveis e dos contratos a eles relativos, a fim de fazer cumprir os seus objetivos, empregando, 
no exercício de suas funções, o cuidado que toda entidade profissional ativa e proba costuma 
empregar na administração de seus próprios negócios, devendo, ainda, servir com lealdade ao 
Fundo e manter reservas sobre seus negócios, observadas (i) as limitações deste Regulamento; (ii) o 
que for decidido nas Assembléias Gerais de Cotistas; e (iii) a legislação em vigor. 
 
 
RENÚNCIA E/OU DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA E DO GESTOR DO PORTFÓLIO DE ATIVOS 
 
De acordo com o disposto nos Artigos 14 a 18 do Regulamento e na regulamentação aplicável, a 
Administradora e o Gestor do Portfólio de Ativos perderão as suas respectivas funções de 
administração e gestão do portfólio de ativos imobiliários do Fundo nas hipóteses de renúncia ou de 
destituição por deliberação da Assembléia Geral de Cotistas. 
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OBRIGAÇÕES E PODERES DA ADMINISTRADORA E DO GESTOR DO PORTFÓLIO DE ATIVOS 
 
São obrigações da Administradora do Fundo, dentre outras previstas no Regulamento e na 
legislação aplicável: 
 

(a)  providenciar a averbação, no cartório de registro de imóveis, das restrições 
determinadas pelo Artigo 7º da Lei nº 8.668/93, fazendo constar nas matrículas dos 
Imóveis e demais ativos integrantes do patrimônio do Fundo que tais ativos 
imobiliários: 

 
(i) não integram o ativo da Administradora; 

 
(ii) não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da 
Administradora; 

 
(iii) não compõem a lista de bens e direitos da Administradora, para efeito de 

liquidação judicial ou extrajudicial; 
 

(iv) não podem ser dados em garantia de débito de operação da Administradora; 
 

(v) não são passíveis de execução por quaisquer credores da Administradora, 
por mais privilegiados que sejam; e 

 
(vi) não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais. 

 
(b) manter por 5 (cinco) anos após o encerramento do Fundo, às suas expensas, 

atualizados e em perfeita ordem: 
 

(i) o registro dos Cotistas e de transferência de Cotas; 
 

(ii) os livros de atas e de presença das Assembléias Gerais de Cotistas; 
 

(iii) a documentação relativa aos Imóveis e demais ativos e operações do Fundo; 
 

(iv) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo; 
 

(v) o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for 
o caso, dos profissionais ou empresas contratadas nos termos dos Artigos 
29 e 31 da Instrução CVM 472; 

 
(c) no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a 

documentação referida na alínea (b) acima até o término de tal inquérito; 
 

(d) celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução 
da Política de Investimento do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam 
exercidos, todos os direitos inerentes ao patrimônio e às atividades do Fundo; 

 
(e) controlar e supervisionar as atividades do Gestor do Portfólio de Ativos, 

fiscalizando os serviços prestados e o andamento dos empreendimentos imobiliários 
sob sua responsabilidade; 

 



70 

(f) elaborar, junto com as demonstrações contábeis semestrais e anuais, parecer a 
respeito das operações e resultados do Fundo, com base nas informações fornecidas 
pelo Gestor do Portfólio de Ativos, incluindo a declaração de que foram obedecidas 
as disposições regulamentares aplicáveis, assim como as constantes do 
Regulamento; 

 
(g) agir sempre no único e exclusivo benefício dos Cotistas, empregando na defesa de 

seus direitos a diligência exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos 
necessários a assegurá-los, judicial ou extrajudicialmente; 

 
(h) administrar os recursos do Fundo de forma judiciosa, sem onerá-lo com despesas ou 

gastos desnecessários ou acima do razoável; 
 

(i) divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo 
ou às suas operações, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores acesso 
a informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de 
adquirir ou alienar Cotas do Fundo, sendo-lhe vedado valer-se da informação para 
obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das Cotas do 
Fundo;  

 
(j) custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda 

no Período de Distribuição de Cotas e eventuais despesas determinadas pela 
legislação aplicável, as quais serão arcadas pelo Fundo; 

 
(k) manter os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, se houver, 

custodiados em entidade de custódia devidamente autorizada pela CVM; 
 

(l) receber rendimentos ou quaisquer outros valores atribuídos ao Fundo; 
 

(m) divulgar as demonstrações contábeis e demais informações do Fundo, de acordo 
com o disposto na regulamentação aplicável e no Regulamento; 

 
(n) cumprir e fazer cumprir (i) todas as disposições constantes deste Regulamento e da 

Instrução CVM 472; e (ii) as deliberações da Assembléia Geral de Cotistas; 
 

(o) manter atualizada junto à CVM a lista de eventuais prestadores de serviços 
contratados pelo Fundo; e 

 
(p) fornecer ao Cotista, obrigatoriamente, no ato de subscrição das Cotas, contra recibo: 

 
(i) exemplar do Regulamento do Fundo; e 

 
(ii) prospecto do lançamento de Cotas do Fundo. 
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São atribuições do Gestor do Portfólio de Ativos, dentre outras previstas no Regulamento e na 
legislação aplicável: 

 
(a) Gestão de Contratos de Locação: 

 
(i)  manter e/ou desenvolver o relacionamento comercial com os Locatários dos 

imóveis que compõem, ou venham a compor, a carteira de ativos do Fundo; 
e 

 
(ii)  originar e recomendar as propostas de locação dos ativos imobiliários 

integrantes do patrimônio do Fundo para análise da Administradora. 
 

(b)  Gestão dos Prestadores de Serviços relacionados aos Imóveis: 
 

(i)  celebrar, em nome do Fundo, e desde que previamente autorizado pela 
Administradora, contratos referentes a quaisquer outros serviços 
necessários para a administração de tais ativos; e 

 
(ii)  supervisionar os serviços prestados pela Administradora dos Imóveis, 

visando à preservação dos ativos, manutenção da segurança e regularidade 
perante os entes fiscalizatórios. 

 
(c)  Relacionamento com a Administradora: 

 
(i)  representar o Fundo, inclusive votando em nome deste, em todas as 

reuniões e assembléias de condôminos e/ou co-proprietários dos imóveis 
integrantes do patrimônio do Fundo, devendo apresentar previamente à 
Administradora as pautas das referidas reuniões e assembléias e, em até três 
dias contados de sua realização, entregar à mesma quaisquer relatórios, atas 
e/ou demais documentos elaborados para as respectivas reuniões e 
assembléias; 

 
(ii)  fornecer à Administradora as informações e documentos necessários para a 

elaboração do parecer a respeito das operações e resultados do Fundo 
mencionado na alínea (f) do Artigo 40 do Regulamento;  

 
(iii)  sempre que houver a necessidade de aprovação prévia da Administradora 

e/ou dos Cotistas para o exercício de quaisquer de suas atribuições, entregar 
relatório relativo à questão de forma clara, abordando os riscos e a 
oportunidade proposta, bem com sua expressa recomendação à 
Administradora e/ou aos Cotistas; e 

 
(iv)  informar a Administradora, semestralmente, sobre o andamento das 

atividades exercidas, bem como as planejadas para o próximo exercício e, 
extraordinariamente, sobre a existência de qualquer ato ou fato relevante 
relativo ao Fundo ou às suas operações de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de suas funções. 
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(d)  Gestão do Portfólio de Imóveis: 

 
(i)  identificar, avaliar e recomendar, em conjunto com a Administradora, 

potenciais propostas de alienação de ativos existentes e aquisição de novos 
ativos imobiliários que poderão vir a fazer parte do patrimônio do Fundo, 
inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o 
caso; e 

 
(ii)  recomendar a implementação de benfeitorias visando a manutenção do 

valor dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do fundo. 
 
O Fundo constitui o Gestor do Portfólio de Ativos seu representante perante terceiros para o 
cumprimento das atribuições previstas nas alíneas (a.i), (b.i), (c.i) e (d.i) acima, outorgando-lhe 
todos os poderes necessários para tanto, inclusive o de votar. 
 
 
VEDAÇÕES À ADMINISTRADORA E AO GESTOR DO PORTFÓLIO DE ATIVOS 
 
É vedado à Administradora e ao Gestor do Portfólio de Ativos praticar os seguintes atos em nome 
do Fundo: 
 

(a) receber depósito em sua conta corrente; 
 
(b) conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir créditos aos Cotistas sob 

qualquer modalidade; 
 

(c) contrair ou efetuar empréstimos; 
 

(d) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma nas operações 
praticadas pelo Fundo; 

 
(e) aplicar no exterior recursos captados no Brasil; 

 
(f) aplicar recursos na aquisição de Cotas do próprio Fundo; 

 
(g) vender à prestação as Cotas do Fundo, admitida a divisão da emissão em séries e 

integralização via chamada de capital; 
 

(h) prometer rendimento predeterminado aos Cotistas; 
 

(i) realizar operações quando caracterizada situação de conflito de interesses entre o 
Fundo e a Administradora, observado o disposto no Artigo 34 da Instrução CVM 
472; 

 
(j) constituir ônus reais sobre os Imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; 

 
(k) realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não 

previstas na Instrução CVM 472; 
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(l) realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados 
organizados autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições 
públicas, de exercício de direito de preferência e de conversão de debêntures em 
ações, de exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha 
concedido prévia e expressa autorização; 

 
(m) realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas 

exclusivamente para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja 
sempre, no máximo, o valor do Patrimônio Líquido do Fundo; 

 
(n) praticar qualquer ato de liberalidade; 

 
(o) receber, sob qualquer forma e em qualquer circunstância, vantagens ou benefícios 

de qualquer natureza, pagamentos, remunerações ou honorários relacionados às 
atividades ou investimentos do Fundo, aplicando-se esta vedação a seus sócios, 
administradores, empregados e empresas a eles ligadas; e 

 
(p) valer-se de qualquer informação para obter, para si ou para outrem, vantagem 

indevida mediante compra ou venda de Cotas do Fundo. 
 
A vedação prevista na alínea (j) acima não impede a aquisição, pelo Fundo, de Imóveis sobre os 
quais tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo. 
 
A Administradora e o Gestor do Portfólio de Ativos envidarão seus melhores esforços no sentido de 
valorizar o patrimônio do Fundo, não podendo assegurar, todavia, a sua efetiva valorização, tendo 
em vista os riscos inerentes aos seus investimentos. 
 
A Administradora e o Gestor do Portfólio de Ativos não serão responsabilizados nos casos de força 
maior, assim entendidas as contingências que possam causar redução do patrimônio do Fundo ou, 
de qualquer outra forma, prejudicar o investimento dos Cotistas e que estejam além de seus 
respectivos controles, tornando impossível o cumprimento das obrigações contratuais por eles 
assumidas, tais como atos governamentais, moratórios, greves, locautes e outros similares. 
 
A Administradora e/ou o Gestor do Portfólio de Ativos (incluindo seus administradores, 
empregados e prepostos), exceto se atuaram com culpa, fraude ou dolo no desempenho de suas 
respectivas funções e responsabilidades como Administradora e/ou Gestor do Portfólio de Ativos, 
conforme decisão final, transitada em julgado, proferida por juízo competente, não serão 
responsáveis por eventuais reclamações de terceiros decorrentes de atos relativos à administração / 
gestão dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do Fundo (entendendo-se que tal atuação 
se verifica sempre no interesse do Fundo), devendo o Fundo ressarcir imediatamente os prejuízos 
efetivamente sofridos em virtude de tais reclamações, bem como todas as despesas necessárias 
razoavelmente incorridas pela Administradora e/ou o Gestor do Portfólio de Ativos e/ou por seus 
administradores, empregados ou prepostos, relacionados com a defesa em tais processos. 
 
A obrigação de ressarcimento imediato prevista acima abrangerá qualquer responsabilidade de 
ordem comercial, tributária e/ou de outra natureza, bem como de multas, juros de mora, custas e 
honorários advocatícios que possam decorrer de qualquer processo. 
 
A Administradora obriga-se a comunicar aos Cotistas, no prazo de 24 horas, bem como tomar as 
medidas necessárias, conforme previsto na Circular BACEN nº 2.852, de 03 de dezembro de 1998, 
na Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, na Instrução SPC nº 20, de 1º de fevereiro de 
2008 e Ofício-Circular nº 08/SPC/GAB, de 16 de julho de 2004 e posteriores alterações, com a 
finalidade de prevenir e combater as atividades relacionadas com os crimes de “lavagem de 
dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores identificados pela Lei nº 9.613/98. 
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Quaisquer penalidades decorrentes do não cumprimento do disposto acima, desde que comprovada 
por decisão final, transitada em julgado, proferida por juízo competente, serão suportadas pela 
Administradora. 
 
 
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO 
 
Custódia, Controladoria e Escrituração das Cotas do Fundo 
 
Os serviços de escrituração, controladoria e custódia serão prestados pelo Banco Bradesco S.A., 
com sede na Cidade de Deus, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 60.746.948/0001.12, instituição legalmente habilitada, na forma da regulamentação aplicável, 
por meio do seu Departamento de Ações e Custódia, com sede na Cidade de Deus, na Cidade de 
Osasco, Estado de São Paulo, Prédio Novíssimo. 
 
A remuneração a que fará jus o Custodiante será deduzida da Taxa de Administração a ser recebida pela 
Administradora, conforme previsto no respectivo contrato de custódia celebrado entre as partes. 
 
Administração dos Imóveis do Fundo 
 
Atualmente, os serviços de administração e manutenção dos Imóveis do Fundo são realizados pela 
Jones Lang Lasalle, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida das Nações Unidas, nº 12.551, 23º andar, conjuntos 2.305/06/07, Brooklin Novo, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 00.999.856/0001-12. 
 
A Jones Lang é uma consultoria de investimentos e serviços imobiliários que oferece um portfólio 
completo de serviços imobiliários aos seus clientes, sejam eles investidores, proprietários ou 
usuários de imóveis, estando presente em mais de 750 cidades, distribuídas em 60 países, de forma 
a atender as necessidades locais, regionais e globais desses clientes.  
 
A atuação da Jones Lang lhe conferiu a posição de uma das mais experientes consultorias 
estratégicas para proprietários, ocupantes e investidores imobiliários em todo o mundo. 
 
A Administradora dos Imóveis será responsável, dentre outros, pela prestação dos seguintes 
serviços relativos aos Imóveis integrantes do patrimônio do Fundo: 
 

(a)  limpeza e conservação; 
 

(b)  manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos de infraestrutura dos 
Imóveis; e 

 
(b)  acompanhamento e gerenciamento das empresas prestadoras de serviços 

eventualmente contratadas, de forma a garantir a regularidade, qualidade e preço 
dos serviços. 

 
Os custos relativos aos serviços prestados pela Administradora dos Imóveis serão arcados pelos 
Locatários, conforme previstos nos respectivos Contratos de Locação. Na hipótese de vacância de 
qualquer dos Imóveis, tais custos passarão a ser considerados como encargos do Fundo, nos termos 
do Artigo 44 do Regulamento. 
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Auditoria das Demontrações Financeiras do Fundo 
 
A auditoria anual das demonstrações financeiras do Fundo serão realizadas pela KPMG Auditores 
Independentes, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 
Renato Paes de Barros, nº 33, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29, devidamente 
registrada na CVM. 
 
A KPMG é uma rede global prestadora de serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory, de 
forma a apoiar organizações nacionais e internacionais a gerenciar seus riscos e obter sucesso nos 
variados ambientes em que atuam. 
 
Atualmente, a KPMG está presente em 144 países, com 137.000 profissionais atuando em firmas-
membro em todo o mundo, contando, no Brasil, com, aproximadamente, 2.400 profissionais 
distribuídos em 11 Estados e Distrito Federal, 15 cidades e 18 escritórios situados em São Paulo 
(sede), Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Manaus, Porto 
Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador e São Carlos.  
 
Os serviços prestados pelo Auditor Independente abrangerão, além do exame da exatidão contábil e 
conferência dos valores integrantes do ativo e passivo do Fundo, a verificação do cumprimento das 
disposições legais e regulamentares por parte da Administradora. 
 
Avaliador dos Imóveis do Fundo 
 
As avaliações dos Imóveis integrantes da carteira do Fundo, previstas neste Regulamento e/ou na 
regulamentação aplicável, serão realizadas pela CB Richard Ellis, sociedade com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, 10º andar e inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 51.718.575/0001-85. 
 
A CB Richard Ellis é, atualmente, uma das empresas líderes no mercado mundial de consultoria 
imobiliária, englobando atividades de consultoria técnica – avaliações e estudos de mercado – e de 
gerenciamento de carteiras imobiliárias. 
 
 
POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 
 
Os recursos do Fundo oriundos da Primeira Emissão serão utilizados para aquisição dos Imóveis 
com o objetivo de proporcionar aos Cotistas rendimento para o investimento realizado, por meio da 
sua locação aos Locatários. 
 
Uma vez integralizadas as Cotas objeto da Primeira Emissão, a parcela do patrimônio do Fundo que 
não estiver aplicada nos Imóveis e não for objeto de distribuição antecipada de resultados, nos 
termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 31 do Regulamento, poderá ser aplicada em: 
 

(a)  títulos de renda fixa de emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN; e/ou 
 

(b)  cotas de fundos de investimento que apliquem, majoritariamente, em títulos de 
renda fixa de emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN, com liquidez 
compatível com as necessidades do Fundo. 
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A performance dos investimentos do Fundo, conforme previstos neste Regulamento, está sujeita aos 
riscos inerentes aos Contratos de Locação dos Imóveis e à demanda por sua locação em uma 
eventual hipótese de vacância, bem como aos demais fatores de riscos indicados na seção “Fatores 
de Risco” nas páginas 57 a 67 deste Prospecto. A Administradora e o Gestor do Portfólio de Ativos 
não poderão ser responsabilizados por eventuais variações na performance do Fundo decorrentes do 
risco de crédito dos Locatários e/ou vacância dos Imóveis, bem como dos demais fatores de riscos 
indicados na seção “Fatores de Risco” nas páginas 57 a 67 deste Prospecto. 
 
Além dos Imóveis, o Fundo poderá, observadas as regras previstas no Regulamento, em especial 
àquelas relativas às novas emissões de cotas, adquirir outros imóveis ou participações e/ou direitos 
sobre imóveis para integrar seu patrimônio, sendo certo que tais aquisições deverão ser realizadas 
em condições razoáveis e eqüitativas, análogas ou mais vantajosas do que aquelas que prevaleçam 
no mercado. 
 
Os bens e direitos integrantes da carteira do Fundo, bem como seus frutos e rendimentos, deverão 
observar as seguintes restrições: 
 

(a) não poderão integrar o ativo da Administradora, nem responderão, direta ou 
indiretamente, por qualquer obrigação de sua responsabilidade; 

 
(b) não comporão a lista de bens e direitos da Administradora para efeito de liquidação 

judicial ou extrajudicial, nem serão passíveis de execução por seus credores, por 
mais privilegiados que sejam; e 

 
(c) não poderão ser dados em garantia de débito de operação da Administradora, nem 

poderão ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais. 
 
 
DIREITOS DAS COTAS 
 
Direitos Patrimoniais 
 
Todas as Cotas farão jus às distribuições de resultados realizadas pelo Fundo, em iguais condições, 
observadas as disposições aplicáveis aos Cotistas Inadimplentes. 
 
Observado o disposto na regulamentação aplicável, os Cotistas do Fundo (i) não poderão exercer 
nenhum direito real sobre os Imóveis e demais ativos integrantes do patrimônio do Fundo; e (ii) não 
responderão pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativas aos Imóveis e 
demais ativos integrantes do patrimônio do Fundo e/ou da Administradora, salvo quanto à 
obrigação de pagamento das Cotas que subscrever. 
 
A responsabilidade de cada Cotista é limitada ao valor de suas Cotas e cada um responde, apenas, 
pela integralização do valor por ele subscrito. 
 
Direito de Voto das Cotas 
 
A cada Cota será atribuído o direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais de Cotistas 
do Fundo. 
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Impossibilidade de Resgate das Cotas 
 
De acordo com o disposto no Artigo 2º da Lei nº 8.668/93 e no Artigo 9º da Instrução CVM 472, o 
Cotista não poderá requerer o resgate de suas Cotas. 
 
NOVAS EMISSÕES DE COTAS 
 
Por proposta da Administradora, e observado o disposto no Parágrafo Sexto do Artigo 31 do 
Regulamento, o Fundo poderá, após encerrada a Primeira Emissão, realizar novas emissões de Cotas 
mediante prévia aprovação da Assembléia Geral de Cotistas e após obtida prévia autorização da CVM. 
 
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 
 
Periodicidade da Distribuição dos Resultados 
 
O Fundo deverá distribuir a seus Cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, calculados 
com base nas disponibilidades de caixa existentes, apuradas em balanço com periodicidade 
semestral, no mínimo, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. A título de antecipação, esses 
resultados auferidos serão distribuídos mensalmente, no oitavo Dia Útil de cada mês, aos Cotistas 
que estiverem registrados como tal no fechamento das negociações do Dia Útil anterior ao do 
respectivo pagamento. Nos casos de atraso no pagamento dos Aluguéis por um ou mais Locatários, 
os resultados recebidos deverão ser distribuídos em até dois Dias Úteis contados da data do efetivo 
recebimento dos recursos em atraso pelo Fundo. 
 
Base de Cálculo da Distribuição dos Resultados 
 
Entende-se por resultado do Fundo, o produto decorrente do recebimento dos Aluguéis e demais 
receitas dos Imóveis e outros ativos integrantes do patrimônio do Fundo, incluindo a sua eventual 
alienação, deduzidos os encargos do Fundo, no que for aplicável. 
 
Possibilidade de Retenção dos Resultados 
 
Na hipótese de um ou mais Locatórios notificarem a intenção de rescindir o(s) respectivo(s) 
Contrato(s) de Locação ou na ocorrência de atraso reiterado no pagamento de Aluguéis, o Gestor do 
Portfólio de Ativos deverá propor à Assembléia Geral de Cotistas a retenção de parte dos resultados 
do Fundo para fazer frente a despesas necessárias aos Imóveis, incluindo as Garagens, e à manutenção 
do Fundo, caso estime que o fluxo de receitas de Aluguéis devidos não será suficiente para arcar com 
tais despesas, sendo o percentual de retenção de resultados fixado nessa Assembléia Geral. 
 
Por despesas necessárias aos Imóveis entende-se aquelas relativas a sua conservação e manutenção, 
tais como despesas com IPTU, seguros, condomínio, bem como aquelas extraordinárias da mesma 
natureza, enumeradas no Parágrafo Único da Lei nº 8.245/91, tais como: (a) obras de reformas ou 
acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; (b) pintura das fachadas, empenas, poços 
de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas; e (c) obras destinadas a repor as 
condições de habitabilidade do edifício. 
 
Por despesas relativas à manutenção do Fundo entende-se aquelas necessárias à sua constituição e 
funcionamento, tais como, (a) custos de distribuição, (b) de assessoria legal e financeira e (c) com o 
pagamento do ITBI, bem como (ii) ao desenvolvimento regular de suas atividades, incluindo, mas 
não se limitando à (d) remuneração da Administradora e do Gestor do Portfólio de Ativos; e/ou (e) 
taxas e emolumentos eventualmente devidos. 
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Novas Chamadas de Capital 
 
Não obstante o disposto acima, a Administradora, por solicitação do Gestor do Portfólio de Ativos 
poderá, ainda, realizar novas chamadas de capital aos Cotistas na eventualidade de todos os Imóveis 
integrantes do patrimônio do Fundo se tornarem vagos, com o objetivo de arcar com as despesas 
necessárias ao cumprimento de obrigações ou investimentos indispensáveis à proteção, manutenção 
ou reforma dos Imóveis e do patrimônio do Fundo. As novas chamadas de capital previstas neste 
Parágrafo não serão caracterizadas como novas emissões de Cotas para fins do disposto no 
Regulamento. 
 
Distribuição de Resultados ao Cotista Inadimplente 
 
O Cotista Inadimplente terá os valores a que fizer jus utilizados para compensação dos débitos 
existentes com o Fundo, devidamente corrigidos na forma prevista no Regulamento, até o limite de 
seus créditos, sem prejuízo de continuar válida e vigente a obrigação do pagamento do saldo não 
coberto pela compensação, até a efetiva e integral liquidação dos débitos existentes. 
 
 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO 
 
O Fundo terá escrituração contábil própria e demonstrações contábeis segregadas das da 
Administradora e do Gestor do Portfólio de Ativos, bem como das do Custodiante e do depositário, 
as quais serão auditadas anualmente por auditor independente registrado na CVM. 
 
O Patrimônio Líquido do Fundo corresponderá à soma algébrica de suas Disponibilidades com o 
valor da carteira de investimentos, mais os valores a receber, menos as suas Exigibilidades. 
 
Além do disposto acima, a apuração do valor contábil da carteira de investimentos do Fundo deverá 
ser procedida de acordo com os seguintes critérios: 
 

(a) imóveis serão avaliados pelo custo de aquisição atualizado monetariamente, 
deduzido da depreciação acumulada, calculada consistentemente à taxa compatível 
com a vida remanescente útil dos respectivos bens, a partir do mês seguinte ao da 
aquisição; e 

 
(b) títulos públicos integrantes da carteira do Fundo serão avaliados a preço de 

mercado, diminuído do desconto necessário para refletir qualquer restrição ou 
limitação de circulação ou liquidez, conforme o manual de marcação a mercado do 
Custodiante. 

 
A Administradora, em qualquer hipótese, deverá ajustar a avaliação dos ativos componentes da 
carteira do Fundo sempre que houver indicação de perdas prováveis na realização do seu valor. 
 
As avaliações dos Imóveis integrantes da carteira do Fundo deverão ser realizadas pelo Avaliador, 
no mínimo, anualmente, e delas deverão constar, dentre outras, informações a respeito da vida útil 
dos imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, bem como sobre os valores de mercado vigentes à 
época para locação de imóveis semelhantes, as quais deverão ser disponibilizadas à Administradora 
e ao Gestor do Portfólio de Ativos sempre que por eles solicitado, desde que com antecedência 
mínima de um mês. 
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Não obstante a periodicidade anual prevista acima, na hipótese de ocorrência de qualquer evento 
extraordinário que, a critério da Administradora e do Gestor do Portfólio de Ativos, seja 
potencialmente capaz de impactar a valoração dos Imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, 
nova avaliação deverá ser realizada no prazo de até 60 dias contados da data do evento 
extraordinário. 
 
O exercício social do Fundo tem duração de um ano com início em 1º de janeiro e encerramento em 
31 de dezembro. 
 
 
ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS 
 
Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras previstas no Regulamento, 
compete privativamente à Assembléia Geral de Cotistas o seguinte: 

 
(a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção de alterações 

que digam respeito à mudança de endereço da sede da Administradora e/ou do 
Gestor do Portfólio de Ativos e do nome dos seus respectivos diretores responsáveis 
perante a CVM, as quais poderão ser efetuadas sem necessidade de deliberação pela 
Assembléia Geral, a exclusivo critério da Administradora e/ou do Gestor do 
Portfólio de Ativos; 

 
(b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo; 
 
(c) tomar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações 

contábeis apresentadas pela Administradora; 
 
(d) deliberar sobre eventual dissolução e liquidação do Fundo, incluindo a liquidação 

que não seja em espécie; 
 
(e) deliberar sobre o aumento das despesas e encargos do Fundo, conforme previstos no 

Regulamento; 
 
(f) deliberar sobre a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais em processos de 

iniciativa do Fundo (pólo ativo), sendo tal aprovação desnecessária nas hipóteses de 
defesa dos interesses do Fundo em qualquer situação na qual o Fundo figure no 
pólo passivo e nas hipóteses de medidas judiciais consideradas emergenciais, 
essenciais e inadiáveis, nas quais não seja possível observar o prazo de convocação 
de Assembléia Geral sem que se coloque em risco interesses legítimos do Fundo; 

 
(g) deliberar sobre a emissão de novas Cotas do Fundo; 
 
(h) deliberar sobre eventual alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à 

negociação; 
 
(i) deliberar sobre a destituição ou substituição da Administradora e/ou do Gestor do 

Portfólio de Ativos e a escolha de seus respectivos substitutos; 
 
(j) deliberar sobre a eleição e destituição do Representante dos Cotistas, se existente;  
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(k) deliberar pela rescisão ou não renovação dos Contratos de Locação, sendo certo que 
nos casos em que (i) a possibilidade de renovação automática estiver expressamente 
prevista no respectivo contrato; (ii) o Locatário estiver em dia com as obrigações 
estipuladas no respectivo contrato; e (iii) a Administradora e o Gestor do Portfólio 
de Ativos obtiverem opinião de instituição especializada independente no sentido 
de que o valor do aluguel repactuado está compatível com a prática de mercado à 
época, a prévia aprovação em Assembléia Geral acerca da renovação dos Contratos 
de Locação não será necessária; 

 
(l) deliberar pela rescisão ou não renovação do contrato celebrado com a 

Administradora dos Imóveis; e 
 
(m) deliberar pela venda, permuta, alienação ou promessa de qualquer forma transferir 

os Imóveis do Fundo ou pela aquisição de novos imóveis ou garagens. 
 
Competência para Convocação 
 
A Assembléia Geral de Cotistas pode ser convocada a qualquer tempo pela Administradora, pelo Gestor 
do Portfólio de Ativos, por Cotistas representando, no mínimo, 5% do total das Cotas emitidas ou pelo 
Representante dos Cotistas, observados os requisitos estabelecidos no Regulamento. 
 
Quoruns de Instalação 
 
A Assembléia Geral de Cotistas será instalada: 
 

(a)  em primeira concovação, com a presença de Cotistas que representem, no mínimo, 
50% das Cotas emitidas; 

 
(b)  em segunda convocação, com a presença de Cotistas que representem, no mínimo, 

5% das Cotas emitidas; e 
 

(c)  em terceira convocação, com a presença de, pelo menos, dois Cotistas, 
independentemente do número de Cotas detidas. 

 
Prazos de Convocação 
 
A convocação para a Assembléia Geral de Cotistas far-se-á mediante carta com aviso de 
recebimento ou correspondência eletrônica encaminhada a cada Cotista e dela constarão, 
obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembléia Geral de Cotistas, bem como 
a respectiva ordem do dia. 
 
As convocações da Assembléia Geral de Cotistas deverão ser feitas com observância dos seguintes 
prazos: 
 

(a)  em primeira convocação com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data prevista 
para sua realização; 

 
(b)  em segunda convocação com, no mínimo, cinco dias de antecedência da data 

prevista para sua realização; e 
 

(c)  em terceira convocação com, no mínimo, um dia de antecedência da data prevista 
para sua realização. 
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Independentemente de convocação, será considerada regular a Assembléia Geral a que 
comparecerem todos os Cotistas. 
 
A Assembléia Geral de Cotistas que deva deliberar sobre as demonstrações financeiras do Fundo 
somente pode ser realizada após o envio aos Cotistas das demonstrações contábeis relativas ao 
exercício findo, observados os prazos estabelecidos na Instrução CVM 472. 
 
Envio de Pedidos de Procuração de Voto 
 
Observado o disposto no Artigo 23 da Instrução CVM 472, qualquer Cotista que detenha 0,5% ou 
mais do total de Cotas emitidas poderá solicitar relação de nome e endereços, físicos e eletrônicos, 
dos demais Cotistas do Fundo com o objetivo de enviar pedido de procuração de voto, desde que tal 
pedido contenha todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido.  
 
O Cotista que utilizar tal faculdade acima prevista deverá informar a Administradora o teor de sua 
proposta, podendo esta cobrar do Cotista solicitante da lista os respectivos custos de emissão, caso 
existentes. 
 
Direito de Voto das Cotas 
 
Nas deliberações das Assembléias Gerais de Cotistas, a cada Cota será atribuído o direito a um 
voto. 
 
Quoruns de Deliberação 
 
As deliberações das Assembléias Gerais de Cotistas serão tomadas pela maioria simples dos votos 
dos Cotistas presentes às Assembléias Gerais, com exceção das seguintes matérias, que requererão a 
aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a metade das Cotas emitidas: 
 

(a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção de alterações 
que digam respeito à mudança de endereço da sede da Administradora e/ou do 
Gestor do Portfólio de Ativos e do nome dos seus respectivos diretores responsáveis 
perante a CVM, as quais poderão ser efetuadas sem necessidade de deliberação pela 
Assembléia Geral, a exclusivo critério da Administradora e/ou do Gestor do 
Portfólio de Ativos; e 

 
(b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo. 

 
Impedimentos ao Exercício do Direito de Voto 
 
De acordo com a regulamentação aplicável, não poderão votar nas Assembléias Gerais do Fundo: 
 

(a) a Administradora e/ou o Gestor do Portfólio de Ativos; 
 

(b) os sócios, diretores e funcionários da Administradora e/ou do Gestor do Portfólio de 
Ativos; 

 
(c) empresas ligadas à Administradora e/ou ao Gestor do Portfólio de Ativos, seus 

sócios, diretores e funcionários; e 
 

(d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários. 
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A vedação prevista acima não será aplicada quando (i) os únicos Cotistas do Fundo forem as 
pessoas mencionadas nos itens (a) a (d) acima; ou (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos 
demais Cotistas, manifestada na própria Assembléia, ou em instrumento de procuração que se refira 
especificamente à Assembléia, em que se dará a permissão de voto. 
 
 
REPRESENTANTE DOS COTISTAS 
 
A Assembléia Geral de Cotistas pode nomear um ou mais representantes para exercer as funções de 
fiscalização dos Imóveis e/ou demais ativos integrantes do patrimônio do Fundo, em defesa dos 
direitos e interesses dos Cotistas. 
 
 
SITUAÇÕES DE CONFLITOS DE INTERESSES 
 
Observado o disposto na regulamentação aplicável e no Regulamento do Fundo, os atos que 
caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora dependerão de aprovação 
prévia, específica e informada da Assembléia Geral de Cotistas. 
 
 
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO FUNDO 
 
Informações Periódicas 
 
A Administradora deverá prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo: 
 

(a)  mensalmente, até 15 dias após o encerramento do mês: 
 

(i) o valor do patrimônio do Fundo, valor patrimonial das Cotas e a rentabilidade 
do período; e 

 
(ii) o valor dos investimentos do Fundo, incluindo discriminação dos bens e 

direitos integrantes de seu patrimônio. 
 

(b) até 60 dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais 
ou extrajudiciais propostas na defesa dos direitos de Cotistas ou desses contra a 
administração do Fundo, indicando a data de início e a da solução final, se houver; 

 
(c) até 60 dias após o encerramento do primeiro semestre: 

 
(i) o balancete semestral; e 
 
(ii) o Relatório da Administradora. 

 
(d) anualmente, até 90 dias após o encerramento do exercício: 

 
(i) as demonstrações financeiras; 
 
(ii) o Relatório da Administradora; e 
 
(iii) o parecer do auditor independente. 

 
(e) até oito dias após sua ocorrência, a ata da Assembléia Geral Ordinária. 
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Informações Eventuais 
 
A Administradora deve disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos a 
informações eventuais sobre o Fundo: 
 

(a) o edital de convocação e outros documentos relativos a Assembléias Gerais 
Extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação; 

 
(b) até oito dias após sua ocorrência, a ata da Assembléia Geral Extraordinária; 
 
(c) o prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta 

pública de distribuição de Cotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM 400; e 
 
(d) fatos relevantes. 

 
Informações Periódicas ou Eventuais Enviadas aos Cotistas 
 
Ainda, a Administradora deverá enviar a cada Cotista: 
 

(a) no prazo de até oito dias após a data de sua realização, resumo das decisões 
tomadas pela Assembléia Geral; 

 
(b) semestralmente, no prazo de até 30 dias a partir do encerramento do semestre, o 

extrato da conta de depósito a que se refere o Artigo 7º da Instrução CVM 472, 
acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o 
valor patrimonial da Cota e a rentabilidade apurada no período, bem como o saldo e 
valor das Cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida no 
mesmo intervalo, se for o caso; e 

 
(c) anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a quantidade de Cotas 

de sua titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para 
efeitos de declaração de imposto de renda. 

 
Caso alguma informação do Fundo seja divulgada com incorreções ou informações não verdadeiras 
que possam induzir o investidor a erros da avaliação, a Administradora, por iniciativa própria ou por 
determinação da CVM, deverá utilizar-se do mesmo veículo de divulgação da informação divulgada 
com incorreções ou da informação não verdadeira, constando de modo expresso que a informação está 
sendo republicada por iniciativa própria ou por determinação da CVM, conforme o caso. 
 
Todos os documentos e informações relativos ao Fundo que venham a ser divulgados e/ou 
publicados deverão estar disponíveis nos endereços físico e eletrônico da Administradora: (i) na 
Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo; e (ii) 
www.bradescocustodia.com.br, respectivamente. 
 
ENCARGOS DO FUNDO 
 
As seguintes despesas constituem encargos do Fundo, que poderão ser debitadas pela 
Administradora: 

 
(a) Taxa de Administração; 
 
(b) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que 

recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; 
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(c) gastos com correspondência e outros expedientes de interesse do Fundo, inclusive 
comunicações aos Cotistas previstas neste Regulamento ou na Instrução CVM 472, 
bem como os relativos à impressão, expedição e/ou publicação de relatórios, 
formulários e informações periódicas previstas no Regulamento ou na Instrução 
CVM 472; 

 
(d) gastos com distribuições públicas de Cotas pelo Fundo, bem como com seu registro 

para negociação em mercado organizado de valores mobiliários; 
 
(e) honorários e despesas do Auditor Independente; 
 
(f) comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas 

relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos Imóveis e demais ativos 
que componham, ou venham compor, o seu patrimônio; 

 
(g) gastos decorrentes da admissão das Cotas à negociação em mercados 

regulamentados, de forma a garantir o acesso dos Cotistas ao mercado secundário; 
 
(h) honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos 

interesses do Fundo, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação 
que seja eventualmente imposta; 

 
(i) honorários e despesas com a contratação de serviços legais, fiscais, contábeis e de 

consultoria especializada, se houver; 
 
(j) gastos incorridos com a celebração de contratos de seguro sobre os Imóveis e 

demais ativos do Fundo, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices 
de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo da Administradora 
e/ou do Gestor do Portfólio de Ativos no exercício de suas respectivas funções; 

 
(k) gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou 

liquidação do Fundo e à realização de Assembléia Geral de Cotistas; 
 
(l) taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo, se houver; 
 
(m) gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias, nos termos da Instrução 

CVM 472; 
 
(n) gastos necessários à manutenção, conservação e reparos dos Imóveis integrantes do 

patrimônio do Fundo, desde que expressamente previstos no Regulamento ou 
autorizados pela Assembléia Geral de Cotistas; 

 
(o) taxas de ingresso e/ou saída dos fundos em que o Fundo seja cotista, conforme o 

caso; e 
 
(p) gastos com consultoria especializada, envolvendo a análise, seleção e avaliação de 

empreendimentos imobiliários e demais ativos para integrarem a carteira do Fundo; 
e 

 
(q) na hipótese de vacância de qualquer dos Imóveis, os gastos relativos aos serviços 

prestados pela Administradora dos Imóveis. 
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Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correrão por conta da Administradora, 
salvo decisão contrária da Assembléia Geral de Cotistas. 
 
Os principais custos de manutenção do Fundo, considerando a aquisição da Torre Boa Vista e da 
Torre Vargas 914, encontram-se estimados na tabela abaixo: 
 

CUSTOS MONTANTE ESTIMADO ANUAL (EM R$) 

Prestadores de Serviços 

Administradora 500.000,00

Gestor do Portfólio de Ativos 250.000,00

Escriturador das Cotas 36.000,00

Auditor Independente 25.000,00

Avaliador 30.000,00

Outros 83.000,00

TOTAL 924.000,00 

 
Um dos principais custos incorridos pelo Fundo é o pagamento da Taxa de Administração, a qual 
terá um valor equivalente a 0,375% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, 
observado o valor mínimo mensal de R$40.000,00, sendo devido (i) à Administradora o valor 
equivalente a 0,25% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$25.000,00; e (ii) ao Gestor do 
Portfólio de Ativos o valor equivalente a 0,125% ao ano, observado o valor mínimo mensal de 
R$15.000,00, sendo tais valores mínimos mensais corrigidos anualmente pela variação do IGP-M, 
ou por outro índice que vier a substituí-lo. 
 
A Taxa de Administração será calculada à base de 1/252 da porcentagem referida acima, sobre o 
valor do Patrimônio Líquido, e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora e ao Gestor do 
Portfólio de Ativos até o quinto Dia Útil do mês subseqüente. Caso os Aluguéis relativos a todos os 
Imóveis estejam em atraso, a Taxa de Administração será paga no Dia Útil imediatamente posterior 
ao do efetivo recebimento dos recursos pelo Fundo. 
 
A Administradora e o Gestor do Portfólio de Ativos, conforme o caso, terão o direito de receber a 
Taxa de Administração aqui descrita durante todo o período em que exercerem as suas respectivas 
funções no Fundo, desde a data de início de suas atividades até a data do encerramento de suas 
atividades no Fundo, seja em caso de renúncia e/ou destituição, com ou sem Justa Causa, ou da 
abertura de processo de intervenção ou liquidação extrajudicial ou de intervenção judicial. 
 
 
TAXAS DE PERFORMANCE, INGRESSO OU SAÍDA 
 
Não será cobrado dos Cotistas taxa de performance, ingresso ou saída do Fundo. 
 
 
CUSTOS COM A CUSTÓDIA E NEGOCIAÇÃO DAS COTAS  
 
As Cotas mantidas em conta de custódia na BM&FBOVESPA estão sujeitas ao custo de custódia, 
conforme tabela disponibilizada pela BM&FBOVESPA, e à política de cada corretora, cabendo ao 
investidor interessado verificar a taxa aplicável. O pagamento desses custos será de 
responsabilidade de cada Cotista. 
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As Cotas adquiridas pelos investidores serão inicialmente custodiadas na BM&FBOVESPA. Cada 
investidor terá um registro individualizado na BM&FBOVESPA aberto com a intermediação da 
Instituição Intermediária escolhida na realização do Pedido de Reserva, que será responsável pela 
guarda das Cotas adquiridas e deverá manter o registro individualizado dos investimentos de cada 
cliente. O investidor poderá solicitar a retirada das Cotas da BM&FBOVESPA, podendo depositá-
las no Banco Bradesco, na qualidade de Instituição Depositária. O investidor que optar por 
transferir a custódia das Cotas para a Instituição Depositária, deverá migrar, obrigatoriamente, para 
um dos dois ambientes de negociação, caso deseje vendê-las antes do vencimento. 
 
 
LIQUIDAÇÃO DO FUNDO 
 
O Fundo entrará em liquidação por deliberação da Assembléia Geral de Cotistas, observados os 
procedimentos de convocação, instalação e deliberação previstos no Regulamento, bem como as 
normas operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao Fundo. 
 
 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
Para a resolução de quaisquer desentendimentos ou conflitos oriundos da interpretação e/ou 
implementação do disposto no Regulamento, fica eleito o foro central da Comarca de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 
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REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO E DOS COTISTAS DO FUNDO 
 
O disposto nesta seção foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data deste 
Prospecto e tem por objetivo descrever, em linhas gerais, o tratamento tributário aplicável aos 
Cotistas do Fundo e ao Fundo. Existem algumas exceções e tributos adicionais que podem ser 
aplicados, motivo pelo qual os potenciais investidores do Fundo devem consultar seus assessores 
jurídicos com relação à tributação aplicável nos investimentos realizados no Fundo. 
 
 
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO  
 
IOF/Títulos 
 
Somente haverá incidência de IOF na hipótese de cessão ou repactuação das Cotas do Fundo antes de 30 
dias contados da data do investimento no Fundo. A alíquota do IOF é regressiva, sendo de 1% ao dia 
sobre o valor de cessão ou repactuação das Cotas, limitado a um percentual regressivo do rendimento, 
em função do prazo de aplicação, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n° 6.306, de 14 de 
dezembro de 2007. A partir do 30° dia da aplicação não há incidência de IOF. Deve-se notar que o 
Fundo é fechado, de modo que o Cotista não poderá requerer o resgate de suas Cotas. 
 
IOF/Câmbio  
 
Conversões de moeda estrangeira para Real, bem como de Real para moeda estrangeira, porventura 
geradas no investimento em Cotas do Fundo, estão sujeitas ao IOF/Câmbio. A partir de 20 de 
outubro de 2009, as liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, 
realizadas por investidor estrangeiro, para aplicação no mercado financeiro e de capitais, estão 
sujeitas ao IOF/Câmbio à alíquota de 2%. Todavia, as liquidações de operações de câmbio relativas 
ao retorno dos recursos aplicados estão sujeitas à alíquota zero do imposto. 
 
A alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o 
percentual de 25%, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 
 
Imposto de Renda  
 
Os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o regime de caixa, quando distribuídos 
pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se à incidência do imposto de renda retido na fonte à alíquota de 20%. 
A mesma tributação aplica-se no resgate das Cotas, em caso de liquidação do Fundo. 
 
O Fundo deverá distribuir aos Cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o 
regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de 
dezembro de cada ano.   
 
É importante ressaltar que, de acordo com o inciso II, do Parágrafo Único, do Artigo 3º da Lei nº 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004, ficam isentos do imposto de renda retido na fonte e na declaração de ajuste 
anual das pessoas físicas os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física titular de Cotas 
que representem menos de 10% das Cotas emitidas pelo Fundo e cujas Cotas lhe dêem direito ao 
recebimento de rendimento inferior a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as Cotas do 
Fundo sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão 
organizado e desde que o referido fundo conte com, no mínimo, 50 Cotistas. 
 
Havendo alienação de Cotas no mercado secundário não haverá retenção de imposto na fonte, 
devendo o tributo ser apurado da seguinte forma, aplicando-se a alíquota de 20%: 
 

(a) Beneficiário pessoa física: o ganho deverá ser apurado de acordo com as regras 
aplicáveis aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens e direitos de 
qualquer natureza quando a alienação for realizada fora da bolsa de valores ou 
como ganho líquido, de acordo com as regras aplicáveis às operações de renda 
variável, quando a alienação ocorrer em bolsa de valores; e 
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(b) Beneficiário pessoa jurídica: como ganho líquido, de acordo com as regras 

aplicáveis às operações de renda variável, quando a alienação for realizada dentro 
ou fora da bolsa de valores. 

 
O imposto de renda pago será considerado: (i) definitivo, no caso de investidores pessoas físicas, e 
(ii) antecipação do IRPJ para os investidores pessoas jurídicas. Ademais, no caso de pessoa jurídica, 
o ganho será incluído na base de cálculo do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica – IRPJ e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 
 
Os Cotistas residentes ou domiciliados no exterior, regra geral, ficam sujeitos ao mesmo tratamento 
tributário aplicável ao Cotista pessoa física residente no Brasil. As exceções dizem respeito a 
Cotistas sediados em localidades de tributação favorecida e a Cotistas registrados de acordo com a 
Resolução 2.689, que não sejam residentes ou domiciliados em país com tributação favorecida, os 
quais, em determinadas situações, estão sujeitos a um tratamento tributário diferenciado. Para 
maiores informações acerca de tal tratamento diferenciado, recomendamos que os investidores 
consultem seus respectivos assessores legais. 
 
 
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO  
 
IOF/Títulos  
 
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota 
de 0%, sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o 
percentual de 1,50% ao dia. 
 
Imposto de Renda  
 
Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelas carteiras dos fundos de investimento imobiliário, 
em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se à incidência do imposto de 
renda de acordo com as mesmas normas previstas para as aplicações financeiras das pessoas 
jurídicas. Todavia, o imposto pago pela carteira do Fundo poderá ser compensado com o imposto de 
renda retido na fonte pelo Fundo, por ocasião da distribuição dos rendimentos e ganhos de capital 
aos Cotistas, proporcionalmente à participação do Cotista pessoa jurídica ou pessoa física não 
sujeita à isenção prevista no inciso III do Artigo 3º da Lei nº 11.033/04. A parcela do imposto não 
compensada relativa ao Cotista pessoa física sujeito à isenção será considerada devida 
exclusivamente na fonte. 
 
A partir de 28 de agosto de 2009, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, as 
aplicações efetuadas pelos fundos de investimento imobiliário em letras hipotecárias, certificados de 
recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e em outros fundos de investimento 
imobiliários cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no 
mercado de balcão organizado. 
 
A Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de investimento imobiliário são 
isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que apliquem recursos em 
empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista que 
detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25% das 
Cotas do Fundo. 
 
Caso tal limite seja ultrapassado, o Fundo estará sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas. 
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ECONOMIA BRASILEIRA: RETROSPECTO E PERSPECTIVAS 
 
O processo de efetiva estabilização de preços no Brasil teve início em junho de 1994, com o lançamento 
do Plano Real. O plano teve que enfrentar as dificuldades típicas da utilizada modalidade de ancoragem 
cambial – imediato aquecimento de demanda e déficits comerciais – tendo, adicionalmente, se deparado 
com eventos externos bastante desfavoráveis, como a crise do México, em 1994, da Ásia, em 1997, e da 
Rússia, em 1998. Apesar da manutenção de baixas taxas de inflação, as altas taxas de juros praticadas 
durante o período trouxeram algumas conseqüências negativas: aumento do déficit e do endividamento 
público entre 1994 e 1999. No início de 1999, fragilizado após a crise da Rússia, com reservas 
internacionais relativamente baixas, o câmbio foi flexibilizado. 
 
Teve início, então, um período onde a condução da política monetária passou a tomar por base um regime 
de metas de inflação. Tal política logrou conter a alta da inflação no período subseqüente à significativa 
desvalorização da moeda brasileira. As privatizações de empresas estatais deficitárias e de diversos bancos 
estaduais, o saneamento do sistema financeiro, a reforma da Previdência Social, a aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a renegociação das dívidas dos estados, bem como a criação de diversas agências 
reguladoras se constituíram em importantes avanços institucionais durante o período. 
 
A vitória do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002 é um marco da democracia 
brasileira, tendo em vista o compromisso do novo governo com a manutenção das linhas gerais de 
política econômica adotadas até então. O regime de metas de inflação, combinado com 
responsabilidade fiscal e política de câmbio flutuante, resultou em um processo de progressiva 
melhoria das expectativas gerais do mercado. 
 
Conforme se observa no resumo de indicadores econômicos apresentados a seguir, a taxa de juros 
média elevou-se de 19,2% em 2002 para 23,3% em 2003, iniciando, a partir de 2005, uma trajetória 
de redução. A taxa de câmbio, que ao final de 2002 chegou a R$3,53/US$, assume contínua 
tendência de apreciação a partir de 2003, atingindo, em fins de 2009, o valor de R$ 1,74/US$. 
Adicionalmente, a manutenção de superávits primários significativos em muito contribuíram para o 
processo de queda da taxa de inflação observada durante o período.  
 

Tabela 1: Principais Indicadores Macroeconômicos 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PIB Real – Taxa de Crescimento (%) 1,15 5,71 3,16 3,75 5,42 5,10 n.d

IPCA – Taxa Média de Variação (%) 9,30 7,60 5,70 3,10 4,50 5,90 4,30

Taxa de Câmbio (R$/US$) - Final de Período 2,89 2,65 2,34 2,14 1,77 2,33 1,74

Taxa de Juros Média (% aa) 23,30 16,20 19,01 15,10 11,90 12,38 10,04

Balança Comercial (US$ Bi) 24,80 33,70 44,80 46,10 40,00 24,80 25,35

Exportações (US$ Bi) 73,10 96,40 118,30 137,50 160,60 197,9 153,0

Importações (US$ Bi) 48,30 62,80 73,50 91,30 120,50 1173,1 127,65

Investimento Direto Externo (US$ Bi) 10,14 18,15 15,07 18,78 34,30 45,06 25,09

Superávit Primário (% do PIB) 3,34 3,80 3,93 3,24 3,37 3,54 2,06

Reservas Internacionais (US$ Bi) 49,34 52,95 53,65 83,76 180,39 193,8 239,1

Classificação da Dívida Soberana (S&P) B+ BB- BB- BB BB+ BBB- BBB-

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Os indicadores de desempenho no lado real da economia foram bastante afetados pela política 
monetária de juros altos praticados no período. De um crescimento observado de 2,66% em 2002 e 
1,15 % em 2003, o Brasil alcançou uma taxa de crescimento do PIB superior a 5% no ano de 2007, 
configurando um novo patamar para a taxa de crescimento econômico do país. 
 
O ano de 2008 foi marcado por um período de intenso estresse nos mercados financeiros 
internacionais, com origem nos Estados Unidos e na Europa, mas cujas repercussões sobre as 
economias emergentes se tornaram mais significativas. O aumento da aversão a risco e a busca por 
liquidez afetou severamente todas as classes de ativos e obrigou uma ação global coordenada das 
principais economias do mundo no resgate do sistema financeiro internacional e pacotes de 
estímulo econômicos nunca antes vistos. 
 
O Governo Federal reagiu com uma série de medidas anti-cíclicas com o objetivo de minimizar os 
impactos da crise, dentre as quais pode-se destacar: a redução da taxa de juros (SELIC) para o nível 
mais baixo de sua história, redução do IPI como forma de estimular o consumo e ampliação da 
garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC para Certificados de Depósito Bancário – CDBs de 
bancos de médio e pequeno portes. 
 
No ano de 2009, a economia brasileira demonstrou relativa resistência à crise. Os indicadores 
macroeconômicos melhoraram e, apesar da esperada desaceleração do crescimento do PIB para o 
ano de 2009, o relatório Focus do Banco Central, divulgado em 8 de janeiro de 2010, indica 
somente uma ligeira queda do PIB (0,3% de variação) em 2009, já prevendo crescimento 
substancial de 5,2% para 2010. 
 
Adicionalmente, fundamentos macroeconômicos sólidos e a maior estabilidade econômica permitiram 
ao Banco Central voltar à trajetória de redução das taxas de juros, de maneira que a taxa SELIC atingiu 
seu nível mais baixo na história, equivalente a 8,7%, desde o final de julho de 2009. De forma 
semelhante, o Real apresentou apreciação com relação ao Dólar de 25,6% ao longo do ano de 2009. 
 
As reservas internacionais, segundo o Banco Central, têm se mantido em patamares acima de 
US$200 bilhões (US$239,1 bilhões em 31 de dezembro de 2009), esboçando aumento considerável, 
comparativamente ao final de 2008. 
 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS  
 
Apesar de um primeiro trimestre de bastantes incertezas, o cenário mundial começa a dar sinais de 
recuperação, com algumas economias, em especial na Ásia, apresentando novamente crescimento 
econômico. Neste contexto, o Brasil tem emergido desta crise em situação bem distinta em relação a 
crises anteriores. Os indicadores de produto já apontam para um ligeiro crescimento em 2009, com 
sensível recuperação no 2º semestre, enquanto as projeções de indicadores de preços se encontram 
abaixo do valor central de 4,50% fixado como meta pelo CMN. 
 
Destaca-se, em primeiro lugar, o nível de liquidez das reservas internacionais, em torno de US$220 
bilhões, seu mais alto nível histórico. Em segundo, apesar da apreciação do Real frente ao dólar, a balança 
comercial vem apresentando sucessivos superávits. Finalmente, o fluxo de investimento externo direto e a 
demanda por ações e títulos de empresas brasileiras estão se restabelecendo em níveis pré-crise. 
 
Os trabalhos de pesquisa realizados por diversas instituições financeiras que, consistentemente, têm 
colocado o Brasil no topo das suas listas de recomendações de investimento, bem como a concessão 
do status de “investment grade” pela terceira agência de Risco, a Moody’s, são evidências da 
percepção altamente positiva associada às perspectivas futuras da economia brasileira. 
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O SETOR DE LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS COMERCIAIS 
 
BASE LEGAL 
 
As locações prediais urbanas, residenciais e não-residenciais, e, portanto, os Contratos de Locação, 
são atualmente regidas pela Lei nº 8.245/91, conforme alterada pela Lei nº 12.112/09, cujas 
principais características encontram-se resumidamente apresentadas a seguir. 
 
Validade 
 
De acordo com a Lei nº 8.245/91, o locador não tem o direito de rescindir unilateralmente o 
contrato e reaver a posse do imóvel antes do final do prazo locatício, ao contrário do locatário, que 
poderá exercer esse direito desde que (i) pague a multa contratualmente fixada ou o valor 
proporcional ao período em que o imóvel ficou locado ou (ii) mediante estipulação judicial, nos 
casos em que não houver previsão de pagamento de multa. Todavia, o repectivo contrato de locação 
pode, em certas situações, regular a matéria de forma diversa. 
 
Aluguel 
 
O valor do aluguel é livremente pactuado pelas partes, devendo necessariamente ser estipulado em 
moeda corrente nacional. Adicionalmente, as partes podem eleger um índice de reajuste anual do 
valor do aluguel pactuado, o qual, todavia, não poderá ser equivalente a nenhuma taxa de câmbio. 
 
Cessão 
 
A cessão, sublocação ou empréstimo do contrato de locação depende, via de regra, do 
consentimento prévio e expresso por parte do locador. 
 
Em conformidade com o disposto na Lei nº 8.245/91, na hipótese de sublocação do imóvel, o valor 
do aluguel ajustado entre o sublocador e o sublocatário não poderá ser superior ao valor estipulado 
para a locação.  
 
Ademais, o contrato de sublocação somente poderá ser registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis competente se a locação tiver sido registrada. 
 
Benfeitorias 
 
As benfeitorias necessárias e os acréscimos autorizados serão indenizados pelo locador, sendo possível 
ao locatário a sua retenção até que o locador providencie a respectiva indenização. Todavia, o repectivo 
contrato de locação pode, em certas situações, regular a matéria de forma diversa. 
 
Por outro lado, o locador não está obrigado a indenizar o locatário no caso de implementação de 
benfeitorias voluptuárias, isto é, aquelas realizadas por mero capricho do locatário, sem que se 
aumente o uso habitual do bem. Em tal caso, poderá o locatário remover essas benfeitorias, desde 
que não afete a estrutura do imóvel. 
 
Ação Renovatória 
 
Nas locações não-residenciais, ou comerciais, o locatário terá o direito à renovação da locação por 
igual período, quando os seguintes requisitos forem observados:  
 

(a) contrato firmado por escrito e com prazo determinado; 
 

(b)  prazo mínimo contratual de cinco anos ou cuja soma desses prazos ininterruptos 
seja igual a cinco anos; e  

 
(c)  por, no mínimo, três anos, o mesmo ramo de atividade seja explorado pelo 

locatário. 
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No entanto, o locador não estará obrigado a renovar o contrato de locação nos casos de: 
 

(a)  reformas a serem realizadas no imóvel por conta de exigência do Poder Público, 
gerando alterações significativas ou aumento substancial no valor do negócio ou da 
propriedade; e 

 
(b)  utilização própria do imóvel para transferência de fundo de comércio existente há 

mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador.  
 
Direito de Preferência 
 
Nos termos da Lei nº 8.245/91, o locatário tem direito de preferência na aquisição do imóvel locado 
durante a vigência do contrato, na hipótese de o locador decidir colocá-lo à venda. Nesse caso, o 
locador deverá notificar o locatário sobre a venda, conferindo-lhe um prazo de 30 dias para que 
exerça ou não o seu direito de preferência. 
 
Caso o locatário não exerça o seu direito, o imóvel poderá ser alienado a terceiros. Nessa hipótese, o 
novo proprietário não estará obrigado a observar o contrato vigente, exceto se: 
 

(a)  o contrato tiver previsão de vigência em caso de alienação do imóvel; e 
 

(b)  o contrato estiver registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. 
 
O locatário que tiver seu direito de preferência desrespeitado poderá cobrar do vendedor uma 
indenização por perdas e danos, ou realizar o depósito do preço e de outras despesas de 
transferência pertinentes, caso queira adquirir o imóvel, se o requerer no prazo de seis meses, desde 
que o contrato tenha sido averbado na matrícula do imóvel com antecedência de 30 dias contados da 
data da alienação. 
 
Deveres e Obrigações das Partes 
 
A Lei nº 8.245/91, nos artigos 22 a 26, estabelece diversas obrigações e responsabilidades para 
locadores e locatários. 
 
Deveres Gerais do Locador 
 
Os principais deveres do locador são:  
 

(a)  garantir a posse mansa e pacífica do imóvel; 
 

(b)  responsabilizar-se por falhas ou defeitos anteriores à locação; 
 

(c)  realizar o pagamento das taxas de administração do imóvel e eventuais comissões 
de corretagem; e 

 
(d)  pagar as despesas extraordinárias de condomínio, que incluem: 

 
 (d.1) obras de reformas ou acréscimos relativos à estrutura integral do imóvel; 

 
 (d.2)  pintura das fachadas e paredes laterais, instalação de dutos de ventilação e 

para cabos elétricos; 
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 (d.3)  obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do imóvel; 

 
 (d.4)  indenizações trabalhistas e previdenciárias relativas à dispensa de 

empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação; 
 

 (d.5)  instalação de equipamentos de segurança e incêndio, telefonia, 
intercomunicação, esporte e lazer; 

 
 (d.6)  despesas de decoração e paisagismo das áreas de uso comum; e 

 
 (d.7)  constituição de fundo de reserva. 

 
Deveres Gerais do Locatário 
 
O locatário, por sua vez, tem como principais deveres: 
 

(a)  pagar o aluguel e as demais despesas contratuais de forma pontual; 
 

(b)  utilizar o imóvel de acordo com a sua finalidade; 
 

(c)  findo o prazo da locação, restituir o imóvel no estado em que recebeu; 
 

(d)  não alterar o imóvel, interna ou externamente, sem que haja prévio e expresso 
consentimento do locador; e 

 
(e)  pagar as despesas ordinárias de condomínio, dentre outras: 

 
 (e.1)  salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos 

empregados do condomínio;  
 

 (e.2)  despesas de água, esgoto e eletricidade referentes às áreas de uso comum; 
 

 (e.3)  limpeza, conservação e pintura das instalações e áreas de uso comum; e 
 

 (e.4)  manutenção e conservação das instalações de uso comum e equipamentos 
hidráulicos, elétricos, mecânicos, de segurança, de esportes e lazer, dos 
elevadores, portões elétricos e antena coletiva. 

 
Principais alterações da Lei nº 12.112/09 
 
A Lei nº 12.112/09 foi publicada em 10 de dezembro de 2009 e alterou dispositivos da Lei nº 
8.245/91. As principais alterações dizem respeito à situação do fiador, aos mecanismos de cobrança 
e à retomada do imóvel pelo locador. 
 
Com relação à situação do fiador, a garantia oferecida permanecerá até o final da locação, mesmo 
que haja a prorrogação da locação por prazo indeterminado. Esta hipótese também abrange as outras 
formas de garantia eventualmente oferecidas. 
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Com a alteração promovida pela nova lei, o fiador deverá dar aviso prévio de 120 dias ao locador 
caso queira se exonerar da fiança. Outra mudança reflete na nova hipótese de exoneração do fiador, 
na hipótese de alteração do locatário em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou 
dissolução da união estável. O fiador deverá ser comunicado por escrito e terá 30 dias para exercer a 
faculdade de exoneração, continuando responsável pelo prazo de 120 dias após a notificação. 
 
Ainda, a Lei nº 12.112/09 busca acelerar a retomada do imóvel pelo locador em caso de despejo. O 
despejo do locatário mediante a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, sem que o 
mesmo seja ouvido, ocorrerá, além das demais hipóteses já existentes, quando:  
 

(a)  houver a necessidade da realização de reparos urgentes no imóvel, determinada pelo 
Poder Público, que não possam ser realizados com a permanência do locatário ou, 
podendo, ele se recuse a consenti-los; 

 
(b)  não for apresentada nova garantia pelo locatário, caso o locador a exija, quando 

cabível, em 30 dias; 
 

(c)  finalizado o prazo da locação residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias 
do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; e 

 
(d) houver a falta de pagamento de aluguel e acessórios, não estando o contrato provido 

de garantias. 
 
Na ação de despejo por falta de pagamento, o locatário terá o prazo de 15 dias para efetuar o 
pagamento do débito atualizado, de modo a evitar a extinção da locação e o despejo.  
 
 
O SETOR PÚBLICO COMO LOCATÁRIO 
 
Os contratos de locação que o Poder Público (inclusive suas autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista) celebra, na qualidade de locatário, estão sujeitos ao 
disposto na Lei nº 8.666/93. Tais contratos também são regidos pelo direito privado, mas a Lei nº 
8.666/93 assegura certas prerrogativas ao Poder Público, como a possibilidade de, nos limites da 
legislação aplicável e desde que respeitados os direitos do locador, modificar o contrato, 
unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público. 
 
Via de regra, a contratação pelo Poder Público deve ser precedida por licitação, a qual visa 
assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração.  
 
A legislação brasileira, contudo, prevê situações em que a licitação não é exigida ou é dispensada, 
tais como na hipótese de compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades 
precípuas do Poder Público, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 
 
O Contrato de Locação ANAC está sujeito às regras constantes da Lei nº 8.666/93, tendo sido 
celebrado em atendimento ao disposto em referida lei, inclusive no tocante à dispensa de licitação e 
de outorga de garantia por parte do Poder Público. 
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HISTÓRICO E DIVISÃO GEOGRÁFICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
Existem regiões bem definidas na Cidade do Rio de Janeiro que abrigam concentrações de edifícios 
de escritórios, conseqüência principalmente do desenvolvimento histórico da cidade. 
 

 
 
Em linhas gerais, a caracterização das principais regiões dentro do mercado do Rio de Janeiro 
ocorre da seguinte maneira: 
 
Centro 
 
O centro da cidade, onde os Imóveis estão situados, é a localização que concentra a maior parte do 
estoque de escritórios, atualmente representando 73% de todo o espaço existente. Neste total, existe 
uma significativa parcela de imóveis antigos, sem ar condicionado central e com especificações 
ultrapassadas. A possibilidade de desenvolvimento de novos empreendimentos está limitada à 
reduzida disponibilidade de terrenos na região, acrescida da dificuldade de se obter um número 
aceitável de vagas de estacionamento. 
 
A principal forma de modernização e ampliação das áreas de escritório ocorre por meio do Retrofit 
de edifícios antigos, sendo que, todavia, a estruturação de condomínio, ausência de vagas de 
estacionamento e altura reduzida de pé direito diminuem o universo de imóveis passíveis de 
sofrerem uma renovação. 
 
Botafogo e Flamengo 
 
Apesar de concentrar alguns dos melhores edifícios da cidade, como o Caemi (Centro Empresarial 
Botafogo), Mourisco, Argentina (Centro Empresarial Rio) e Rio Sul, a possibilidade de 
desenvolvimento de novos empreendimentos está limitada à reduzida disponibilidade de terrenos, 
além das restrições impostas pela legislação municipal, que beneficia o desenvolvimento de 
empreendimentos residenciais. 
 
Zona Sul 
 
Região formada pelos bairros do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Jardim 
Botânico, caracteriza-se pela existência de muitos edifícios voltados para pequenas empresas e 
profissionais liberais. Tradicionalmente, são edifícios de pequenos conjuntos, providos de sistema 
individualizado de ar-condicionado. 
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Barra da Tijuca 
 
É a região na cidade de maior potencial para desenvolvimento de empreendimentos voltados para 
edifícios de escritórios, em função de boa quantidade de terrenos disponíveis e concentração de 
imóveis residenciais de médio/alto padrão. A deficiência da região nos itens (i) transporte coletivo; 
e (ii) acessos à região ainda causa dificuldade na aceitação da localização, mas que, ainda assim, 
representará nos próximos anos a principal alternativa para relocalização de escritórios na cidade. 
Atualmente, existem empreendimentos prontos e vários em projeto e em construção, os quais serão 
disponibilizados ao mercado em curto/médio prazo. 
 
Outros 
 
Neste item agrupam-se as regiões que não possuem uma tradição de localização de escritórios na 
cidade do Rio de Janeiro. Em comparação com as demais regiões, possuem uma importância 
secundária sob o ponto de vista de localização, ocupação e investimento, mas que podem se tornar 
alternativas de regiões com potencial de se tornar um novo centro comercial da cidade, tais como a 
Região Portuária. 
 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
O mercado de locações de imóveis comerciais no Rio de Janeiro sofreu grande impulso a partir de 
1998, fruto da estabilidade econômica e do crescimento da atividade econômica da cidade, gerando 
uma redução significativa nas taxas de vacância observadas, principalmente em edifícios de melhor 
qualidade, bem como um significativo aumento dos valores praticados na cidade. 
 
O estoque de imóveis comerciais na cidade está bastante concentrado no Centro, sendo que a região 
da Barra da Tijuca e mais recentemente a região Portuária são as únicas áreas que se apresentam 
como alternativas viáveis para o desenvolvimento de novos empreendimentos comerciais, sendo 
que a primeira apresenta tendência de ocupação no curto prazo e a segunda apenas no médio prazo, 
com a conclusão das obras/reformas que visam revitalizar a região. 
 
Essa situação específica do mercado do Rio de Janeiro criou um amadurecimento de alguns 
incorporadores para o conceito de Retrofit de edifícios comerciais, localizados na região central do 
Rio de Janeiro, como observado em 2008 e também neste ano. 
 
À medida que as empresas se tornam mais exigentes, os edifícios “Classe A” passam a ter maior 
representatividade nas entregas, com 82% no ano de 2008. No entanto, ainda existe carência no 
mercado por espaços de boa qualidade com metragem superior a 2.000m², sem que haja imóveis 
adequados e capazes de absorver tal demanda, que por sua vez tende a aumentar com os 
investimentos previstos para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 
 
Não obstante, o setor público ainda é o maior ocupante do mercado, mesmo considerando que 
grande parte da área ocupada seja em edifícios próprios. Embora a tendência seja de manutenção da 
demanda neste setor, a legislação orçamentária e de licitações dificultam a negociação com os 
proprietários, levando o Governo a buscar imóveis mais antigos, pelos quais há menor competição, 
cujos proprietários estariam mais inclinados a atender as exigências específicas deste setor. 
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PERSPECTIVAS 
 
As perspectivas para o mercado de locações comerciais no Rio de Janeiro são muito favoráveis, 
tendo em vista que a oferta é pequena e a demanda está em alta, o que a torna insuficiente para 
atender ao mercado. Além disso, o volume de investimento público previsto para os próximos seis 
anos em função dos eventos esportivos internacionais é extraordinário e deverá ter impacto muito 
positivo no mercado em geral. 
 
Ainda, há que ressaltar ainda que o Rio de Janeiro abriga a sede da Petrobras, empresa polarizadora 
da ocupação de escritórios, quer seja para ocupação própria, quer seja por empresas da sua cadeia 
de negócios, como já evidencia a demanda atual. 
 
As informações constantes desta seção foram extraídas do Laudo de Avaliação elaborado pelo 
Avaliador, constante como Anexo A deste Prospecto, na página 107. Para informações detalhadas a 
respeito do mercado de locações comerciais do Rio de Janeiro, vide páginas 6 a 27 do Laudo de 
Avaliação. 
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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
 
HISTÓRICO 
 
Atualmente o País vive uma nova realidade de mercado, tendo em vista as baixas taxas de inflação, 
os novos conceitos que permeiam os meios empresariais – de qualidade, competitividade e 
produtividade – e o encaminhamento de reformas estruturais que conduzem de forma gradativa à 
estabilização da economia. Neste contexto o mercado imobiliário figura como um dos mais 
aquecidos do País. 
 
Em verdade, o mercado imobiliário nacional encontra-se em plena transformação. Entre avanços 
regulamentares, condições macroeconômicas propícias e o aprofundamento do envolvimento do 
mercado de capitais neste segmento, os últimos tempos foram marcados por um revigoramento do 
interesse de uma ampla camada de participantes dos segmentos imobiliário e financeiro. O novo 
marco regulamentar, o recrudescimento da demanda e dos investimentos na economia brasileira, 
com destaque para o setor imobiliário, e o elevado interesse do capital estrangeiro, representam um 
conjunto único de condições favoráveis, que são capazes de propiciar um grande impulso no 
mercado imobiliário brasileiro, incluindo o mercado de fundos de investimento imobiliário. 
 
Não obstante, até 1993, os mercados imobiliário e de capitais funcionavam separadamente, sendo 
qualquer vínculo entre estes dois mercados puramente ocasional. A partir daquele ano, porém, uma 
primeira tentativa de aproximação, através da criação de um marco jurídico-regulamentar, foi 
estabelecida. Promulgada em junho de 1993, a Lei nº 8.668 instituiu os fundos de investimento 
imobiliário, caracterizados, à época, como uma comunhão de recursos captados por meio do sistema 
de distribuição de valores mobiliários, destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. 
Essa Lei delegou à CVM o dever de autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o 
funcionamento e a administração de tais fundos.  
 
Com isso, em janeiro do ano seguinte, a CVM publicou a Instrução CVM 205, que passou a 
regulamentar os fundos de investimento imobiliário, cujo principal objetivo era viabilizar o acesso 
de pequenos e médios investidores aos investimentos imobiliários, já que os fundos passariam a 
juntar os recursos captados e investir em um ou mais empreendimentos imobiliários, de forma a 
compor a sua carteira. 
 
O segundo marco de conexão entre os dois mercados foi estabelecida em 1997 com a aprovação da 
Lei nº 9.514, que criou o Sistema de Financiamento Imobiliário. Essa lei instituiu, entre outros, os 
conceitos de alienação fiduciária de coisa imóvel e o de securitização de créditos imobiliários, 
sendo esta última realizada por meio de companhias securitizadoras de crédito imobiliário e 
certificados de recebíveis imobiliários. 
 
Durante esse período, em que se vislumbrou um crescimento aquém do potencial esperado pelos 
participantes de mercado, sobretudo em função do tamanho do déficit habitacional brasileiro, até 
hoje relevante, o mercado de fundos imobiliários começou a dar sinais de mudanças. Em janeiro de 
1999, com a promulgação da Lei nº 9.779, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos por estes 
fundos em aplicações financeiras passaram a sujeitar-se à incidência do imposto de renda na fonte, 
inibindo assim a criação de novos fundos destinados ao planejamento fiscal e tributário. 
 
No final do ano de 1999 e de 2000, dois exemplos foram considerados de fundamental importância 
para a até então curta história da indústria de fudos imobiliários. Em novembro daquele ano, o FII 
Shopping Pátio Higienópolis iniciou a captação de R$40 milhões junto a investidores, 
preponderantemente pessoas físicas, para adquirir, na cidade de São Paulo, uma participação de 
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25% em empreendimento do mesmo nome. Em dezembro de 2000, o FII Financial Center foi 
constituído e, após captar R$23,9 milhões, também junto a pessoas físicas, adquire seis andares em 
imóvel de lajes corporativas destinado à locação para empresas comerciais. As emissões bem 
sucedidas desses fundos abriram o mercado para novas ofertas públicas de cotas de fundos que 
buscavam uma captação de recursos pulverizada junto a uma grande quantidade de investidores. 
 
Em novembro de 2005, o segmento de FII negociados em bolsa ou balcão organizado ganha 
impulso com a aprovação da Lei nº 11.196. A nova lei passa a isentar de imposto de renda os 
rendimentos distribuídos às pessoas físicas por fundos que sejam negociados nesses ambientes e 
cujo número de cotistas exceda 50. Como reflexo, de 2005 a 2008, o montante anual captado pelos 
fundos e investimento imobiliário listados em bolsa ou balcão organizado cresceu, 
aproximadamente, dez vezes. 
 
Entre os anos de 2005 e 2007 inicia-se a terceira ligação entre os mercados imobiliário e de capitais, 
sendo que, diferentemente do ocorrido nas vezes anteriores, esta não foi decorrente de uma lei ou 
regulamento específico, mas de uma transformação estrutural do mercado de capitais nacional. 
Nesse período, o mercado de ações brasileiro tornou-se uma verdadeira fonte de financiamento de 
longo prazo para empresas nacionais, permitindo que sociedades ligadas aos setores de 
incorporação, construção, participação ou intermediação imobiliária se beneficiassem dessa 
tendência, por meio de operações de alienação de ações, novas e/ou existentes, para investidores 
institucionais e pessoas físicas. Em 2007, um total de 20 empresas do setor levantaram mais de 
R$12 bilhões em recursos no mercado de capitais brasileiro. 
 
Acompanhando os avanços culturais e institucionais verificado no mercado de capitais do País, e 
atendendo diversas demandas dos principais players do mercado, a CVM promulgou, no dia 31 de 
outubro de 2008, a Instrução CVM 472, revogando a antiga Instrução CVM 205, após 14 anos de 
aparente estagnação na indústria de fundos. 
 
A Instrução CVM 472, além de tornar os fundos de investimento imobiliário mais próximos dos 
demais fundos regulados pela CVM, permitiu o investimento em valores mobiliários e outros ativos 
ligados ao setor imobiliário. Até a promulgação da nova instrução, os fundos imobiliários, em 
especial aqueles negociados em bolsa de valores e mercados de balcão organizado, concentravam 
seus investimentos em um pequeno grupo de imóveis geradores de renda, tais como shopping 
centers, escritórios, hospitais e centros de logística para armazenagem e distribuição de bens.  
 
Com a ampliação significativa do portfólio de investimento dos fundos imobiliários, a CVM deu 
início a uma profunda transformação no setor. Fundos imobiliários dedicados a investimentos de 
renda fixa e renda variável, atrairão novos participantes para este mercado, como instituições 
especializadas na gestão de valores imobiliários, até então ausentes desse mercado. Ademais, a 
expectativa de um grande volume de operações e a possibilidade de distribuição das cotas desses 
fundos junto a pessoas físicas, aproveitando-se dos incentivos fiscais hoje existentes, atrairão um 
outro segmento, o dos bancos comerciais com grandes redes de varejo, fornecendo de forma 
definitiva e consistente uma grande base de investidores para a indústria de fundos imobiliários. 
 
Recentemente, duas alterações no marco jurídico-regulamentar confirmaram as expectativas de 
crescimento do setor. Em agosto de 2009, a Lei nº 12.024 eliminou eventuais dúvidas existentes 
quanto à tributação de determinados títulos ligados ao setor imobiliário ao isentar do imposto de 
renda na fonte as aplicações dos fundos imobiliários em certificados de recebíveis imobiliários, 
letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e cotas de fundos de investimento imobiliário, 
abrindo espaço para a criação de fundos dedicados a tais títulos. 
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Adicionalmente, em setembro de 2009, o CMN aprovou novas diretrizes para as entidades fechadas 
de previdência complementar (fundos de pensão). Dentre as diversas novidades, destaca-se a 
exclusão dos fundos de investimento imobiliário do segmento de imóveis, tendo sido os mesmos 
deslocados para o segmento de investimentos estruturados, criado com a nova regulamentação. 
Com isso, o limite individual para o total dos recursos dos fundos de pensão investidos em cotas de 
fundos imobiliários passa a ser de 10%. Antes, sob as diretrizes da norma anterior, os investimentos 
em fundos imobiliários eram equiparados aos de outros investimentos do setor de imóveis, sendo 
limitados a 8% do total do patrimônio desses investidores institucionais. Portanto, no limite, um 
fundo de pensão poderá agora alocar simultaneamente 18% de seu patrimônio no setor imobiliário, 
sendo 8% no segmento de imóveis e 10% em cotas de fundos imobiliários. 
 
 
DIAGNÓSTICO DO SETOR NO BRASIL 
 
Atualmente, a indústria dos fundos de investimento imobiliário no Brasil é composta por mais de 80 
fundos, totalizando um patrimônio total de aproximadamente R$54,6 bilhões.  
 
Abaixo, apresentamos dados estatísticos do volume financeiro e do número de negociações de cotas 
dos fundos de investimento imobiliário no período de 2005 até 2009, nos mercados de balcão 
organizado (SOMA)e de bolsa de valores (BOVESPA), conforme disponibilizados na página da 
rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA:  
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FII – Volume Financeiro Negociado – BM&FBOVESPA (R$ milhões) 
 

CAGR (2005-2009): 33,3% 

72,6

176,2

138,9 143,6

228,9

2005 2006 2007 2008 2009
 

  
 
 

FII - Número de Negociações – BM&FBOVESPA 
 

CAGR (2005-2009): 42,5% 

2.307

4.384

6.793 6.793

9.508

2005 2006 2007 2008 2009
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CONDIÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS 
 
REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 
O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado pela CVM, pelo CMN e pelo BACEN, 
competindo a este último, ainda, regular os investimentos estrangeiros e as operações de câmbio, 
dentre outras funções. 
 
Em conformidade com o disposto na regulamentação, estão submetidas à disciplina e fiscalização 
da CVM as pessoas, naturais ou jurídicas, que exercem as seguintes atividades: 
 

(a) emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; 
 
(b) negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; 
 
(c) negociação e intermediação no mercado de derivativos;  
 
(d) organização, funcionamento e operação de bolsas de valores, mercadorias e futuros; 
 
(e) administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; 
 
(f) auditoria de companhias abertas; e 
 
(g) serviços de consultoria e análise de valores mobiliários. 

 
Sendo as cotas de fundos de investimento valores mobiliários, a sua constituição, administração e 
funcionamento, assim como o registro de sua distribuição pública, encontram-se sujeitos à 
regulamentação e fiscalização da CVM. 
 
 
MECANISMOS DE INVESTIMENTO 
 
Investidores Residentes no Brasil 
 
Quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, podem investir em fundos de investimento imobiliário, 
desde que observados os requisitos constantes do respectivo regulamento e da legislação aplicável, 
em especial a Instrução CVM 472 
 
Investidores Não-Residentes no Brasil 
 
São considerados investidores não residentes, individual ou coletivo, as pessoas naturais ou 
jurídicas, os fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio 
no exterior. 
 
O investimento estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais brasileiro é atualmente 
regulamentado pela Resolução nº 2.689, que tem como principal objetivo estimular o fluxo de 
capitais para o mercado brasileiro, simplificando os procedimentos necessários para o registro de 
tais investimentos. Essa resolução possibilita aos investidores não-residentes aplicar recursos em 
títulos ou valores mobiliários, bem como em outras modalidades de investimento disponíveis para 
investidores residentes no Brasil, desde que observadas algumas regras específicas. 
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Dentre as principais disposições constantes da Resolução nº 2.689 encontram-se as seguintes: 
 

(a) extensão da possibilidade de investimento na maioria dos instrumentos e 
modalidades operacionais disponíveis ao investidor residente no País aos 
investidores não-residentes; 

 
(b) possibilidade de aquisição de controle acionário de companhias abertas por meio do 

mecanismo de investimento próprio; 
 
(c) vedação à realização de operações no mercado de valores mobiliários decorrentes 

de aquisição ou alienação fora de pregão das bolsas de valores, de sistemas 
eletrônicos ou de mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela CVM, 
salvo certas exceções; e 

 
(d) as operações realizadas por investidor não-residente nos mercados de derivativos e 

demais mercados de liquidação futura somente podem ser realizadas em bolsas de 
valores, mercadorias e/ou futuros e no mercado de balcão organizado por entidade 
autorizada pela CVM, ou registradas em sistemas de registro, liquidação e custódia 
reconhecidos pelo BACEN ou autorizados pela CVM, em suas respectivas esferas 
de competência. 

 
Nos termos da Resolução nº 2.689, portanto, investidores não-residentes podem investir em quase 
todos os ativos financeiros e efetuar quase todas as operações disponíveis nos mercados financeiros 
e de capitais brasileiro, desde que sejam atendidos determinados requisitos.  
 
De acordo com a Resolução nº 2.689, um investidor não-residente deverá:  
 

(a) nomear, no mínimo, um representante no Brasil, com poderes para praticar os atos 
referentes ao seu investimento; 

 
(b) nomear uma instituição financeira custodiante devidamente autorizada no Brasil 

para o seu investimento; 
 
(c) registrar-se como investidor não-residente junto à CVM; e 
 
(d) registrar seu investimento estrangeiro junto ao BACEN. 

 
Ademais, o investidor que ingressa recursos no país por meio dos mecanismos de investimento 
previstos na Resolução nº 2.689 deverá ser registrado junto à Receita Federal pelo seu representante 
legal no País. 
 
Valores mobiliários e outros ativos financeiros detidos por investidores não-residentes, de acordo 
com a Resolução nº 2.689, precisam ser registrados ou mantidos em contas de depósito ou sob 
custódia de uma entidade devidamente licenciada pelo BACEN ou pela CVM. 
 
Procedimentos Gerais para o Investimento Estrangeiro no Brasil 
 
O investidor não-residente que pretender operar como titular de conta para investir recursos no país 
ao amparo da Resolução nº 2.689 deve solicitar registro junto à CVM, apresentando para tanto os 
seguintes documentos: 
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(a) formulário constante do anexo à Resolução nº 2.689; 
 
(b) contrato de representação firmado com o representante no País, sendo certo que tal 

representante não precisa, necessariamente, ser uma instituição financeira; 
 
(c) contrato de custódia de títulos e valores mobiliários firmado entre o investidor não-

residente e instituição autorizada pela CVM a prestar tal serviço; e 
 
(d) para cada investidor participante da conta, o formulário mencionado no item (a) 

acima. 
 
Anteriormente ao ingresso dos recursos no país, deverá o investidor não-residente efetivar, por meio 
de seu representante, o registro do investimento no BACEN, por meio do Registro Declaratório 
Eletrônico – RDE/Portfólio. Sujeitam-se ao RDE as aplicações, resgates, rendimentos, ganhos de 
capital, transferências e outras movimentações decorrentes dos investimentos efetuados nos termos 
da Resolução nº 2.689. 
 
Para uma descrição dos principais aspectos tributários relativos ao investimento no Fundo, vide 
seção “Regras de Tributação do Fundo e dos Cotistas do Fundo” nas páginas 87 a 88 deste 
Prospecto. 
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