
PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO 
 

RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 
Administrado por BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

 
CNPJ: 14.793.782/0001-78 

Código ISIN: BRRDESCTF000 
 
Distribuição primária de 742.000 (setecentas e quarenta e duas mil) Cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada 
(“Cotas”), da 1ª emissão, em série única, todas escriturais, no montante de até:  

 

R$ 74.200.000,00 
 

As cotas do RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“FUNDO”) objeto da presente oferta 
primária (“Oferta”) serão colocadas, em regime de melhores esforços, no mercado de balcão não organizado, 
através do BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n.° 105, 36° 
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.933.830/0001-30 (“Coordenador”).  
 
A administração do FUNDO será realizada pela BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro nº 
20, salas 201, 202, 301 e 302, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.822.936/0001.69, (“Administradora”), na forma da 
Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993 (“Lei nº 8.668/93”), e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 
(“Instrução CVM nº 472/08”), conforme vigentes.  
 
O Instrumento Particular em que a Administradora deliberou a constituição do FUNDO, datado de 20 de dezembro 
de 2011, juntamente com seu Regulamento, foram devidamente registrado perante o 2º Ofício de Registro de Títulos 
e Documentos do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 2011, sob o n.º 978.076. A Primeira Emissão das Cotas do 
Fundo, a Oferta Pública das Cotas e uma alteração de seu Regulamento foram aprovados, por ato do Administrador, datado 
de 9 de janeiro de 2012, registrado perante o 2º Ofício, em 12 de janeiro de 2012, sob o nº 980.415. O Regulamento 
em vigor foi consolidado por ato do Administrador de 27 de fevereiro de 2012, registrado em 29 de fevereiro de 
2012, sob o nº 985.251, perante o 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. A Oferta da 
primeira emissão de Cotas do FUNDO foi aprovada e registrada junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
(“CVM”) sob o nº CVM/SRE/RFI/2012/008, em 23 de março de 2012.  
 
Após o encerramento da Oferta, as Cotas serão negociadas secundariamente exclusivamente no Mercado de Bolsa 
administrado pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), observado o 
disposto neste Prospecto e no Regulamento do FUNDO.  
 
Os Investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” nas páginas 60 a 77 deste Prospecto, para avaliação 
dos riscos que devem ser considerados para o investimento nas Cotas.  
 
O Prospecto foi elaborado de acordo com as normas atualmente vigentes e contém as informações relevantes 
necessárias ao conhecimento, pelos investidores da Oferta, das Cotas do FUNDO, da Administradora, de suas 
respectivas atividades e situações econômico-financeiras, bem como dos riscos inerentes à Oferta.  
 
O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações 
prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do Fundo, bem como sobre a Oferta e as Cotas a serem distribuídas.  
 
 

Coordenador/Estruturador 

 
BB-Banco de Investimento S.A. 

 
 

Administradora      Assessor Legal 

                           
                          BB Gestão de Recursos DTVM S.A. 
 
 
 
 

A data do presente Prospecto é 23 de março de 2012 



2 

 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 

O investimento no fundo de investimento de que trata este Prospecto apresenta riscos 

para o investidor. Ainda que a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de 

riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo 

de investimento e para o investidor.  

 

O fundo de investimento de que trata este prospecto não conta com garantia da 

Administradora do FUNDO, do Gestor Financeiro do FUNDO, ou de qualquer mecanismo 

de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.  

 

As informações contidas nesse Prospecto estão em consonância com o Regulamento, 

porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste Prospecto 

quanto do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à 

política de investimento do FUNDO, bem como às disposições do Prospecto que tratam 

dos fatores de risco a que este está exposto.  

 

A autorização para funcionamento do FUNDO, e o registro da emissão das Cotas, não 

implicam, por parte da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, garantia de veracidade 

das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO, de sua 

Administradora, de sua política de investimentos, do empreendimento que constitui seu 

objeto, ou, ainda, das Cotas a serem distribuídas.  

 

Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização e/ou 

alienação de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na legislação tributária 

vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do FUNDO e 

ao FUNDO, vide seção “Regras de Tributação”.  

 

A distribuição não conta com classificação de risco realizado por agência classificadora de 

riscos.  
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1. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO  

 

1.1. DEFINIÇÕES E RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO  

 

No âmbito do presente Prospecto, serão consideradas as definições abaixo descritas, 

sendo que as expressões definidas ao longo do Prospecto encontram-se abaixo 

consolidadas. Com relação ao presente Prospecto, deve-se adotar por referência, e de 

forma subsidiária, as demais definições constantes da Instrução CVM nº 472/08 e do 

Regulamento do FUNDO:  

 

DEFINIÇÕES 

Administradora BB Gestão de Recursos – Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

AGE  Assembleia Geral Extraordinária de 

Cotistas do FUNDO. 

AGO  Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do 

FUNDO. 

Anúncio de Início de Distribuição O Anúncio de Início de Distribuição Pública 

das Cotas do FUNDO. 

Aplicação Inicial Mínima  

 

Quantidade mínima de Cotas a serem 

subscritas na oferta. Definido no Resumo 

da Oferta abaixo. 

Ativos Alvo Ativos que poderão integrar a carteira do 

FUNDO, tais como: (i) imóveis comerciais, 

prontos ou em construção, terrenos, vagas 

de garagem ou outros tipos de imóveis 

onde poderão ser desenvolvidos 

empreendimentos comerciais, e direitos 

relativos a tais imóveis (“Imóveis Alvo”); e 

(ii) quaisquer outros elencados no art. 7º do 

Regulamento do Fundo.  



6 

 

Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 

Independentes, com sede na Rua 

Alexandre Dumas, 1981, Chácara Santo 

Antônio, São Paulo, SP, CEP: 04717-906, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

49.928.567/0001-11.  

Avaliadora Senior Consultoria, Avaliações e Estudos 

Técnicos Ltda., com sede na Rua Conde 

de Bonfim, 211/803 – Tijuca – Rio de 

Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

36.252.344/0001-35. 

BB-Banco de Investimento S.A. Instituição Coordenadora da Oferta do 

FUNDO. 

CSLL  Contribuição Social sobre Lucro Líquido. 

Contrato de Distribuição  Contrato de Distribuição de Cotas de 

Emissão do FUNDO firmado entre a 

Administradora e o Coordenador em 

12/01/2012 

Consultora Imobiliária Jones Lang Lasalle S.A., sociedade 

sediada na  Avenida das Nações Unidas, 

12551, conj. 2304/05/06, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.999.856/0001-12 

Coordenador  BB-Banco de Investimento S.A. 

Cotas  Cotas do FUNDO. 

Cotistas  Titulares das Cotas de Emissão do 

FUNDO. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários – CVM.  

Emissão  A 1ª emissão de Cotas do FUNDO. 

Escriturador/Instituição Depositária Significa o Banco do Brasil S.A., inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 00.000.000/0001-91, 

com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 

01, Bloco G, S/N – Asa Sul - Brasília, 

representado por sua Diretoria de Mercado 
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de Capitais e Investimentos, localizada na 

Rua Lélio Gama, 105, 38º andar – Centro – 

Rio de Janeiro - RJ, instituição financeira 

contratada para prover a escrituração das 

Cotas, em nome de seus respectivos 

titulares. 

FUNDO  

 

Renda de Escritórios Fundo de 

Investimento Imobiliário - FII, constituído 

sob a forma de condomínio fechado, com 

prazo de duração indeterminado, não 

sendo permitido o resgate das Cotas pelos 

cotistas. 

FII  Fundo de Investimento Imobiliário. 

Governo Federal Governo Federal da República Federativa 

do Brasil.  

Imóveis (i) Tenente Negrão, (ii) Suarez Trade, (iii) 

Empresarial Center I, e (iv) Empresarial 

Center II, os quais são descritos na Tabela 

I do item 1.2 – Objeto do Fundo deste 

Prospecto. Os Imóveis estão incluídos na 

definição de Imóveis – Alvo. 

Compromisso de Compra e Venda Instrumento Particular de Contrato 

Preliminar de Compromisso de Compra e 

Venda de Imóveis subordinado à Condição 

Suspensiva, firmado entre a 

Administradora do FUNDO, na qualidade 

de promitente compradora, e a PREVI, na 

qualidade de promitente vendedora, em 13 

de dezembro de 2011. 

Investidores Pessoas físicas e jurídicas, investidores 

institucionais, residentes e domiciliadas no 

Brasil ou no exterior, bem como fundos de 

investimento administrados e/ou geridos 
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pela Administradora.  

IGP-M Índice Geral de Preços de Mercado, 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV).  

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 

medido mensalmente pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  

IR Imposto de Renda.  

IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica.  

Limites de Aplicação Percentual máximo de recursos do FUNDO 

que será alocado em um único imóvel. Não 

foi prevista no Regulamento qualquer 

restrição quanto ao grau de concentração 

da carteira do FUNDO, por emissor e por 

modalidade de ativos financeiros, cabendo 

observar que, caso venha a investir 

preponderantemente em valores 

mobiliários, o FUNDO deverá respeitar os 

limites estabelecidos na Instrução CVM nº 

409/2004, não se aplicando tais limites aos 

investimentos em cotas de outros FII’s ou 

em CRI’s. Por ocasião da 1ª emissão, 

100% dos recursos captados, excluindo as 

despesas previstas, serão aplicados na 

aquisição dos Imóveis ou dos demais 

Ativos Alvo.  

Maioria Simples Voto afirmativo proferido por Cotistas 

titulares de metade mais uma das Cotas, 

subscritas e integralizadas, detidas pelos 

Cotistas presentes na respectiva AGE ou 

AGO.  

Maioria Absoluta Voto afirmativo proferido por Cotistas 
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titulares de metade mais uma das Cotas 

subscritas e integralizadas.  

Oferta Oferta Pública de Distribuição das Cotas do 

FUNDO. 

PREVI PREVI - Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil S.A., 

vendedora dos Imóveis, na qualidade de 

sua proprietária ou detentora dos direitos 

reais sobre os Imóveis.  

Política de Investimentos Política de investimento do Fundo, prevista 

no Capitulo IV do Regulamento. 

Preço de Emissão Valor pelo qual serão subscritas as Cotas, 

definido no Resumo da Oferta constante 

deste Prospecto.  

Prestador de Serviços Pessoa física ou jurídica que pode vir a ser 

contratada pela Administradora, às 

expensas do FUNDO, para prestar 

determinados serviços de assessoria, nos 

termos do Artigo 31, da Instrução CVM nº 

472/08.  

Prospecto Este Prospecto de Oferta Pública de 

Distribuição de Cotas do FUNDO.  

Regulamento Regulamento do FUNDO constante do 

Anexo 1 ao presente Prospecto.  

 

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO  

 

Emissor: Renda de Escritórios Fundo de Investimento 

Imobiliário - FII, constituído sob a forma de 

condomínio fechado, com prazo de duração 

indeterminado, não sendo permitido o resgate 

das Cotas pelos Cotistas. 
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Ato de Constituição do Fundo: O Instrumento Particular em que a 

Administradora deliberou a constituição do 

Fundo, datado de 20 de dezembro de 2011, foi 

devidamente registrado perante o 2º Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos do Rio de 

Janeiro, em 20 de dezembro de 2011, sob o n.º 

978.076. 

 

Ato de Aprovação  

da Oferta 

O Instrumento Particular em que a 

Administradora deliberou pela emissão de 

Cotas e realização da Oferta Pública Primária 

de Cotas, datado de 9 de janeiro de 2012, foi 

devidamente registrado perante o 2º Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos do Rio de 

Janeiro, em 12 de janeiro de 2012, sob o n.º 

980.415 

 

Administradora:  

 

BB Gestão de Recursos – Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

 

Consultora Imobiliária: Jones Lang Lasalle S.A., sociedade sediada 

na  Avenida das Nações Unidas, 12551, conj. 

2304/05/06, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.999.856/0001-12. 

 

Valor Total da Emissão:  

 

R$ 74.200.000,00 (setenta e quatro milhões e 

duzentos mil reais) 

 

Número Total de Cotas a  

serem emitidas: 

 

742.000 (setecentas e quarenta e duas mil) 

 

Distribuição Parcial ou Oferta 

Parcial  

Na primeira emissão de Cotas do FUNDO será 

admitida a subscrição de parcela das Cotas 
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 representativas do patrimônio do FUNDO, bem 

como o cancelamento do saldo não colocado. 

A Oferta será considerada válida se forem 

subscritas no mínimo 402.000 (quatrocentas e 

duas mil) Cotas desta emissão, totalizando no 

mínimo R$ 40.200.000,00 (”Volume Mínimo”).  

 

Número de Séries  

da Emissão:  

 

Emissão em série única.  

 

Preço de Emissão e  

Preço de Integralização  

da Cota:  

 

R$ 100,00 (cem reais) cada Cota.  

 

Taxa de Ingresso no FUNDO: Não será cobrada taxa de ingresso dos 

subscritores das Cotas.  

 

Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondentes 

a 50 (cinquenta) cotas, excetuando-se as 

hipóteses de: (i) demanda superior à Oferta ou 

(ii) opção do Investidor por investimento 

proporcional no caso de Distribuição Parcial.  

 

Forma de Distribuição: Pública, com a participação de instituições 

integrantes do sistema de distribuição de 

valores mobiliários.  

 

Data de Liquidação  

 

Em até 180 (cento e oitenta) dias contados a 

partir da publicação do Anúncio de Início da 

Distribuição, ou, na data da conclusão da 

colocação das Cotas da Oferta Pública, o que 

primeiro ocorrer.  
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Público Alvo:  

 

O FUNDO é destinado a investidores em geral, 

pessoas físicas e jurídicas, investidores 

institucionais, residentes e domiciliadas no 

Brasil ou no exterior, bem como fundos de 

investimento, com objetivo de investimento de 

longo prazo, sendo garantido aos Investidores 

o tratamento igualitário e eqüitativo.  

 

Inadequação do Investimento: O investimento em cotas de fundos de 

investimento imobiliário não é adequado a 

investidores que necessitem de liquidez 

imediata, tendo em vista que o mercado 

secundário deste produto encontra-se em 

desenvolvimento. Além disso, os fundos de 

investimento imobiliário têm a forma de 

condomínio fechado, ou seja, não admitem a 

possibilidade de resgate de suas cotas. Dessa 

forma, os seus cotistas podem ter dificuldades 

em realizar a venda de suas cotas no mercado 

secundário. 

 

Prazo de Distribuição: O prazo máximo de distribuição é de 6 (seis) 

meses, contado da data da publicação do 

anúncio de início de distribuição.  

 

Tipo de Distribuição: Primária.  
 

Regime de Colocação: A colocação será realizada sob o regime de 
melhores esforços.  
 

Taxa de Administração  

do FUNDO: 

 

0,48% sobre o valor do patrimônio líquido do 

FUNDO. 

Comissão de Distribuição 2,75% sobre o valor do montante efetivamente 
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distribuído. 

 

Publicidade:  

 

A Administradora publicará todos os atos e 

decisões relacionados ao FUNDO, que serão 

veiculados na página da Administradora na 

rede mundial de computadores: 

www.bb.com.br/bbdtvm.  

 

Pessoa Vinculada: Considera-se pessoas vinculadas, nos termos 

do art. 55 da Instrução CVM nº 400/03, os 

controladores ou administradores das 

instituições intermediárias e do emissor ou 

outras pessoas vinculadas à emissão e 

distribuição, bem como seus cônjuges ou 

companheiros, seus ascendentes, 

descendentes e colaterais até o 2º grau.  

  

1.2.  OBJETO DO FUNDO  

 

Constituído sob a forma de condomínio fechado, o FUNDO é uma comunhão de recursos, 

captados através do sistema de distribuição de valores mobiliários, destinados à aplicação 

em empreendimentos imobiliários, conforme definidos na regulamentação vigente, com 

prazo de duração indeterminado, sendo regido pelo seu Regulamento e pelas disposições 

legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.  

 

O Objeto do FUNDO é o investimento em imóveis não residenciais, por meio de aquisição 

e exploração dos seguintes ativos alvo (“Ativos Alvo”): imóveis comerciais prontos; direitos 

relativos à imóveis, com a finalidade de venda, locação típica, podendo ainda ceder a 

terceiros os direitos e créditos decorrentes da sua locação ou venda, além de outros 

Ativos Alvo, elencados no artigo 7º do Regulamento.  

 

Os recursos captados na 1ª Emissão de Cotas do FUNDO serão destinados à aquisição 

dos Imóveis, a seguir especificados:  
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TABELA 1:  
 

 
Item 

 
Endereço Edifício Unidades 

Nº da matrícula Local de 
registro 

1  
 
 

Rua Tenente Negrão 
166 

Itaim Bibi 
São Paulo - SP 

TENENTE NEGRAO 

Térreo  
 
 
 

19.957 

 
 
 
 

4º Cartório de 
RGI de São 

Paulo 

2 1º pavimento 
3 2º pavimento 
4 3º pavimento 
5 4º pavimento 
6 1º pavimento 
7 1º pavimento 
8 1º pavimento 
9  

 
 
 
 

Avenida Tancredo  
Neves 450 

Caminho das Árvores 
Salvador - BA 

SUAREZ TRADE 
CENTER 

Sala 1201 17.557  
 
 
 
 
 

6º Ofício do RGI 
 de Salvador 

10 Sala 1202 17.558 
11 Sala 1401 17.559 
12 Sala 1402 17.560 
13 Sala 1501 17.561 
14 Sala 1502 17.562 
15 Sala 1601 17.563 
16 Sala 1602 17.564 
17 Sala 1701 17.565 
18 Sala 1702 17.566 
19 Sala 2201 17.567 
20 Sala 2202 17.568 
21  

 
 
 

Rua Padre 
Carapuceiro, 133 

Boa Viagem 
Recife - PE 

EMPRESARIAL 
CENTER I 

Loja 51.804  
 
 
 
 

1º Cartório de 
RGI de Recife 

22 Sobreloja 51.805 
23 Sala 101 51.806 
24 Sala 102 51.807 
25 Sala 201 51.808 
26 Sala 202 51.809 
27 Sala 301 51.810 
28 Sala 302 51.811 
29 Sala 401 51.812 
30 Sala 402 51.813 
31  

 
 

Rua Antônio Lumack 
do Monte, 96 
Boa Viagem 
Recife – PE 

EMPRESARIAL 
CENTER II 

Sala 1001 60.769  
 
 
 

1º Cartório de 
RGI de Recife 

32 Sala 1002 60.770 
33 Sala 1101 60.771 
34 Sala 1102 60.772 
35 Sala 1201 60.773 
36 Sala 1202 60.774 
37 Sala 1301 60.775 
38 Sala 1302 60.776 
39 Sala 1401 60.777 
40 Sala 1402 60.778 

 

 

 

 

Os Imóveis acima são de propriedade da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários 

do Banco do Brasil S.A.  
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Os Imóveis que serão adquiridos com recursos obtidos da presente Oferta estarão livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus e/ou garantias que possam recair sobre os Imóveis 

no momento da outorga definitiva da escritura em nome do FUNDO, ressalvado o 

disposto no Instrumento Particular de Contrato Preliminar de Compromisso de Compra e 

Venda de Imóveis subordinado à Condição Suspensiva (o “Compromisso de Compra e 

Venda”), observando-se as formalidades estabelecidas no Regulamento. Atualmente os 

Imóveis encontram-se locados a diversos locatários, conforme mencionado no 

Compromisso de Compra e Venda.  

 

A presente Oferta possui como condição  de eficácia a captação do Volume Mínimo de R$ 

40.200.000,00 (quarenta milhões e duzentos mil reais). Caso seja captado valor superior 

à mencionada parcela da emissão, porém não seja subscrita a totalidade de Cotas da 

Oferta, serão adquiridos os Imóveis identificados nos parágrafos seguintes, conforme as 

Metas ali referidas. A captação de valores situados entre cada uma das Metas definidas 

abaixo e a Meta imediatamente superior importará no cancelamento da subscrição de 

Cotas, a ser alocado proporcionalmente a todos os Investidores. 

 

Nesse caso, o Volume Mínimo captado na Oferta será usado para aquisição dos Imóveis 

listados nos itens 1 a 20 da Tabela I acima (“Primeira Meta”).  

 

Desse modo, a aquisição dos Imóveis listados nos itens 1 a 20 da Tabela I acima, com 

todas as suas acessões e benfeitorias será feita, nos termos do Compromisso de Compra 

e Venda, pelo preço total de R$ 36.730.000,00 (trinta e seis milhões, setecentos e trinta 

mil reais) estabelecido em conformidade com o laudo de avaliação elaborado pela 

Avaliadora, devidamente fundamentado com a indicação dos critérios de avaliação e 

elementos de comparação adotados, aprovado pela Administradora.  

 

Em caso de subscrição da totalidade das Cotas da Oferta, correspondente a 742.000 

(setecentas e quarenta e duas mil) Cotas (“Segunda Meta”), serão adquiridos os Imóveis 

listados entre 1 e 40 da Tabela I acima, com todas as suas acessões e benfeitorias, nos 

termos do Compromisso de Compra e Venda, pelo preço de R$ 67.014.000,00 (sessenta 

e sete milhões e quatorze mil reais), estabelecido em conformidade com o laudo de 



16 

 

avaliação elaborado pela Avaliadora, devidamente fundamentado com a indicação dos 

critérios de avaliação e elementos de comparação adotados. 

 

No prazo máximo de 12 (doze) dias a contar do encerramento da Oferta e respeitados os 

termos do Compromisso de Compra e Venda, a PREVI outorgará à Administradora a 

escritura definitiva de compra e venda ou instrumento público de promessa de compra e 

venda com preço quitado, conforme o caso, sendo o FUNDO imitido na posse indireta dos 

Imóveis também neste ato. Por ocasião da transmissão da posse o FUNDO se sub-rogará 

em todos os direitos e deveres fazendo jus, inclusive, ao recebimento dos aluguéis e 

obrigando-se a respeitar os termos dos contratos de locação. Dessa forma, serão 

transferidos ao FUNDO os atuais contratos de locação firmados pela PREVI e os 

locatários.  

 

Todas as despesas relacionadas com a lavratura e registro das Escrituras definitivas, tais 

como emolumentos de tabelionato de notas, de registro de imóveis, ITBI e outros, 

correrão por conta do FUNDO, a título de despesas da Oferta, observadas as previsões 

legais relativas à prescrição.  

 

A partir da data da imissão na posse de cada um dos Imóveis pelo FUNDO, passarão a 

correr às suas expensas todos os impostos, taxas, tributos, despesas condominiais e de 

conservação dos imóveis que recaiam ou venham a recair sobre os imóveis, que deverão 

ser pagos nas épocas próprias às repartições competentes.  

 

Nos termos e nas condições previstos na Lei nº 8.668/93, a Administradora será a 

proprietária fiduciária dos Imóveis adquiridos com os recursos do FUNDO, administrando 

e dispondo dos Imóveis na forma e para os fins estabelecidos na legislação e/ou no 

Regulamento.  

 

Com base no Estudo de Viabilidade contratado pelo FUNDO, a expectativa de 

rentabilidade para o FUNDO é de 9,50% (nove inteiros e cinquenta centésimos 

percentuais) ao ano, acrescida da eventual correção dos valores dos aluguéis dos imóveis 

compreendidos na carteira do Fundo. Porém, não existe nenhuma garantia de 

rentabilidade, bem como não há como assegurar que as Cotas do Fundo terão quaisquer 
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rendimentos, o que poderá frustrar qualquer expectativa de rentabilidade dos investidores. 

 

Com relação aos seguros dos Imóveis, a Administradora tomou todas as providências 

cabíveis e verificou que:  

 

(i) com relação aos seguros dos Imóveis, todos possuem apólices de seguros válidas, 

com as características comumente praticadas pelo mercado para assegurar a seu 

proprietário a manutenção de seu patrimônio.  

 

Ademais, a Administradora tomou todas as providências para atender qualquer exigência 

legal/regulamentar que não decorra de regulação da CVM.  

 

Por proposta da Administradora, o FUNDO poderá, encerrada a presente Emissão, 

realizar novas emissões de Cotas mediante prévia aprovação em AGE e após obtida 

prévia autorização da CVM, inclusive com o fim de adquirir novos imóveis, bens e/ou 

direitos, de acordo com a sua política de investimento, observado disposto no item 5 

deste Prospecto (Novas Emissões).  

 

O objeto do FUNDO e sua política de investimento somente poderão ser alterados por 

deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas no 

Regulamento do FUNDO.  

1.3.  POLÍTICA DE INVESTIMENTOS  

 

Os recursos do FUNDO serão aplicados, pela Administradora, segundo uma política de 

investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o 

investimento realizado a longo prazo. A administração do FUNDO se processará em 

atendimento aos seus objetivos, observando a política de investimentos definida no 

Regulamento.  

 

O FUNDO terá por política básica realizar investimentos imobiliários de longo prazo, 

objetivando, fundamentalmente (i) adquirir Ativos Alvo que atendam ao objeto do FUNDO, 

descrito no Regulamento (anexo ao presente Prospecto) e auferir receitas prioritariamente 

por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos imóveis 
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integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais 

direitos, não sendo objetivo direto e primordial obter ganho de capital com a compra e 

venda de imóveis ou direitos a eles relativos; e (ii) auferir rendimentos advindos dos 

demais ativos que constam no Regulamento. Não há qualquer limite de concentração de 

ativos adquiridos pelo FUNDO, sejam eles imóveis ou aqueles elencados abaixo, desde 

que todos estejam em conformidade com o regulamento do FUNDO e/ou eventuais 

deliberações em Assembleia Geral de Cotistas.  

 

A participação do FUNDO em empreendimentos imobiliários poderá se dar por meio da 

aquisição dos seguintes “Ativos Alvo”:  

 

 

Imóveis Alvo:  

  

I - Prédios, lajes e imóveis em geral destinados à atividade comercial; 

 

II - Salas comerciais; 

 

III - Vagas de garagem; e 

 

IV - Direitos sobre imóveis. 

 

Ativos mobiliários:  

 

I - títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil 

(BACEN), registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); 

 

II - operações compromissadas tendo como lastro títulos públicos de emissão do Tesouro 

Nacional ou do BACEN, registrados no SELIC; 

 

III - letras de crédito imobiliário (LCI) emitidas de acordo com as disposições aplicáveis da 

Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004; 
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IV - certificados de depósito bancário (CDB) emitidos de acordo com as disposições do 

BACEN; 

 

V - certificados de recebíveis imobiliários (CRI) com classificação de rating de baixo risco 

de crédito concedido, no mínimo, por uma agência classificadora de risco; e 

 

VI - cotas de fundos de investimento que invistam exclusivamente nos ativos 

mencionados nas alíneas anteriores e cuja atuação no mercado de derivativos vise 

exclusivamente à proteção de posições detidas à vista, até o limite dessas, desde que 

assim conste em seus regulamentos; e 

 

Os investimentos diretos ou indiretos em Imóveis Alvo pelo FUNDO deverão obedecer 

aos seguintes critérios (“Critérios de Aquisição”): 

 

I - Os alienantes dos imóveis deverão ser detentores de direito reais sobre seus 

respectivos imóveis, acessões e benfeitorias; 

 

II - Os imóveis devem estar devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis 

da localidade onde estiverem localizados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus 

reais no momento da assinatura do instrumento definitivo de transmissão dos direitos 

reais ou do domínio para o FUNDO; 

 

III - Os imóveis devem estar totalmente construídos, contendo habite-se e demais licenças 

necessárias para seu pleno uso, estando preferencialmente locados; 

 

IV - Os imóveis poderão ser adquiridos mediante permuta ou pagamento à vista ou em 

parcela, as quais, se for o caso, poderão ser honradas pelo FUNDO com os recursos 

provenientes da renda auferida com a sua locação; 

 

V - Por força do art. 8º da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), os direitos e obrigações 

advindos dos contratos de locação serão automaticamente assumidos pelo FUNDO 

quando da transferência da posse indireta dos imóveis ao FUNDO; e 
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VI - Não será permitida a aquisição de imóveis que tenham como incorporador, construtor 

ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais 

de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO. 

 

As aquisições dos demais Ativos Alvo que podem compor o patrimônio do FUNDO 

deverão observar os seguintes critérios:  

 

I - As aplicações do FUNDO em ativos mobiliários deverão ser realizadas, 

preferencialmente, por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas 

autorizados a funcionar pelo BACEN ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de 

competência, admitindo-se, ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional 

por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser 

devidamente comprovadas; 

 

II - Os fundos de investimento que invistam exclusivamente nos ativos mobiliários 

mencionados e em cotas de fundos de investimento imobiliários devidamente 

constituídos, em funcionamento, e devidamente sujeitos às normas emanadas pela CVM, 

e deverão ser geridos por gestores de reputação ilibada e de notória expertise e 

administrados por instituição financeira reconhecida pela ANBIMA – Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais como uma das 20 (vinte) maiores 

instituições administradoras de fundos de investimento no país. Ainda, tais fundos de 

investimento poderão ser administrados e/ou geridos pela Administradora por suas 

Pessoas Afiliadas; 

 

III - Os investimentos deverão, ainda, atender aos melhores padrões de operação e 

desenvolvimento exigidos legalmente em suas atividades; e 

 

IV - Em relação aos CRIs, tais títulos deverão ter sido emitidos em total conformidade com 

a legislação e regulamentação vigentes, e deverão contar com regime fiduciário.  

 

Os recursos oriundos das emissões de cotas do FUNDO serão destinados à aquisição 

dos Ativos Alvo, observadas as condições estabelecidas no Regulamento, assim como a 

arcar com despesas relativas à aquisição dos Ativos Alvo, bem como aquelas relativas à 
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oferta pública de cotas do FUNDO.  

 

As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam aplicadas 

nos Imóveis Alvo nos termos do Regulamento, serão aplicadas pela Administradora nos 

demais Ativos Alvo, em especial títulos de renda fixa públicos ou privados, de acordo com 

as normas editadas pela CVM, observado o limite fixado na Instrução CVM nº 472/08. 

Excepcionalmente, por ocasião da 1ª (primeira) emissão de cotas, a totalidade dos 

recursos captados, enquanto não destinada à aquisição dos Imóveis, deverá ser 

depositada, em nome do FUNDO, em instituição bancária autorizada a receber depósitos, 

e permanecer aplicada em fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou 

privados, até que seja encerrado o período de captação.  

 

O FUNDO poderá manter as locações existentes nos Imóveis Alvos incorporados ao seu 

patrimônio, e, em caso de vacância, locá-los a terceiros ou a cotistas do FUNDO, 

observadas, em qualquer hipótese, as condições praticadas pelo mercado à época.  

 

O FUNDO poderá alienar os ativos integrantes do seu patrimônio a qualquer um dos seus 

cotistas ou a terceiros interessados, e com o capital oriundo da venda reinvestir em novos 

ativos ou amortizar o valor das cotas do FUNDO, observando-se o disposto no 

Regulamento, desde que aprovado em Assembleia Geral de Cotistas a alienação e a 

destinação dos recursos.  

 

O FUNDO poderá, desde que previamente aprovado em Assembleia Geral de Cotistas, 

participar subsidiariamente de operações de securitização gerando recebíveis que 

possam ser utilizados como lastro em operações dessa natureza, ou mesmo através de 

cessão de direitos e/ou créditos de locação, venda ou direito de superfície de imóveis 

integrantes de seu patrimônio a empresas securitizadoras de recebíveis imobiliários, na 

forma da legislação pertinente.  

 

1.4. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO  

 

A Administradora tem amplos poderes para gerir o patrimônio do FUNDO, inclusive abrir e 

movimentar contas bancárias, adquirir, alienar, locar, arrendar, e exercer todos os demais 
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direitos inerentes aos bens integrantes do patrimônio do FUNDO, podendo transigir e 

praticar todos os atos necessários à administração do FUNDO, observadas as limitações 

impostas por este Regulamento, pela legislação em vigor e demais disposições 

aplicáveis.  

 

O Diretor responsável pela supervisão do FUNDO é o Sr. Carlos José da Costa André, 

conforme pode ser encontrado no endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no 

endereço eletrônico da Administradora (www.bb.com.br/bbdtvm).  

 

Adicionalmente, de acordo com o artigo 38 do Regulamento, a Administradora contratará 

(i) empresa especializada em administração imobiliária e de condomínio, que coordenará 

o gerenciamento das locações ou arrendamento dos Imóveis Alvo, a exploração do direito 

de superfície e a comercialização dos respectivos Imóveis; e (ii) empresa de auditoria 

independente para a auditoria e elaboração dos relatórios exigidos pela legislação 

aplicável. 

 

As atividades de administração dos ativos imobiliários, mencionadas no artigo 39 do 

Regulamento, serão realizadas por empresa independente e especializada termos do 

Contrato de Consultoria Imobiliária e Outras Avenças.  

 

O FUNDO poderá ter um ou mais representantes dos Cotistas, eleitos em Assembleia 

Geral de Cotistas, com a observância dos requisitos previstos no Regulamento do 

FUNDO.  

 

1.5.  DESPESAS E ENCARGOS DO FUNDO  

 

De acordo com o Regulamento, constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas, 

que lhe serão debitadas pela Administradora:  

 

I - Remuneração da Administradora e dos prestadores de serviço, se for o caso;  

 

II - os honorários e despesas do auditor independente; 
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III - as taxas, impostos, inclusive o ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis) 

devido nas aquisições de imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO, exceto se este 

imposto for arcado pela contraparte na negociação, contribuições federais, estaduais, 

municipais ou autárquicas e despesas de qualquer natureza que recaiam sobre os bens e 

direitos de propriedade do FUNDO e obrigações relativas às atividades realizadas em 

benefício do FUNDO, exceto se a responsabilidade por tais encargos vier a ser assumida 

pela outra parte contratante; 

 

IV - as despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e 

informações periódicas, previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento; 

 

V - as despesas com confecção e expedição de correspondência de interesse do FUNDO, 

inclusive com as comunicações feitas aos cotistas; 

 

VI - despesas inerentes à constituição do FUNDO, além daquelas relativas e à admissão 

das cotas à negociação em bolsas de valores ou em mercado de balcão, bem como as 

despesas decorrentes dos serviços de cotas escriturais e da manutenção da autorização 

para negociação das cotas em bolsas de valores; 

 

VII - as despesas relativas aos imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO previstas na 

Instrução CVM nº 472/08; 

 

VIII - toda e qualquer despesa que se faça necessária a uma adequada e eficiente 

comercialização, incluindo despesas relativas à aquisição, alienação, locação ou 

arrendamento, dos ativos integrantes do patrimônio do FUNDO, bem como eventuais 

despesas de intermediação, corretagem, emolumentos e comissões; 

 

IX - os honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas na elaboração 

de auditoria legal previamente à aquisição dos Imóveis pelo FUNDO, bem como na 

defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, 

caso venha o FUNDO a ser parte vencida; 
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X - os prêmios de seguros sobre bens e direitos integrantes do patrimônio do FUNDO, ou 

sobre obrigações de seu interesse; 

 

XI - gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FUNDO, 

bem como o valor da parcela dos prejuízos eventualmente sofridos pelo FUNDO que não 

sejam cobertos por apólice de seguro e não decorram diretamente de dolo ou culpa da 

ADMINISTRADORA no exercício de suas atribuições; 

 

XII - as despesas de qualquer natureza inerentes à fusão, incorporação ou liquidação do 

FUNDO e à realização da Assembleia Geral; 

 

XIII - a taxa de custódia de títulos e valores mobiliários do FUNDO; 

 

XIV - as despesas relativas aos compromissos firmados com as Prefeituras e 

concessionárias de serviços públicos, pertinentes aos ativos pertencentes do patrimônio 

do FUNDO; 

 

XV - outras despesas administrativas ou operacionais de interesse do FUNDO, em 

especial as relativas à manutenção, conservação, reparos e segurança dos bens 

integrantes do seu patrimônio, bem como as previstas em documentos aprovados por 

deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e 

 

XVI - honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no art. 31 da Instrução 

CVM nº 472/2008. 

 

Quaisquer despesas não expressamente previstas no Regulamento e na Instrução CVM 

nº 472/08 como encargos do FUNDO devem correr por conta da Administradora, assim 

como correrão por conta da Administradora os emolumentos e demais despesas relativas 

à transferência, a seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e/ou de 

direitos sobre imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO, caso ela venha a renunciar a 

suas funções, seja descredenciada pela CVM, ou entre em processo de liquidação judicial 

ou extrajudicial.  

 



25 

 

1.6.  POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Entende-se por resultado do FUNDO o produto decorrente dos rendimentos oriundos da 

venda, locação, arrendamento ou exploração dos ativos integrantes do patrimônio do 

FUNDO, acrescido de eventuais rendimentos oriundos de aplicações financeiras, 

deduzidos os valores: (i) de prestação devida pelo FUNDO, relativa ao pagamento de 

Ativos Alvo adquiridos, se for o caso; e (ii) da Reserva de Contingência a seguir definida, 

e (iii) demais despesas previstas neste Regulamento para a manutenção do FUNDO, não 

cobertas pelos recursos arrecadados por ocasião da emissão das cotas, tudo em 

conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 472/08. 

 

O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) 

dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço 

semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido 

num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, ate o 10° (décimo) 

dia útil do mês subsequente ao recebimento da receita, a título de antecipação dos 

resultados a serem distribuídos. Eventual saldo de resultado porventura não distribuído 

terá destinação que lhe der a Assembleia Geral de Cotistas, com base em proposta e 

justificativa apresentada pela Administradora. 

 

Somente farão jus ao recebimento dos rendimentos de que trata este artigo os titulares de 

cotas do FUNDO na data de fechamento do último dia de cada mês, de acordo com as 

contas de depósito mantidas pela instituição responsável pela prestação de serviços de 

escrituração das cotas do FUNDO.  

 

Para arcar com as despesas extraordinárias, se houver, relativas aos imóveis integrantes 

do patrimônio do FUNDO, poderá ser constituída uma reserva de contingência (“Reserva 

de Contingência”), a qualquer momento, mediante comunicação prévia aos cotistas do 

FUNDO, por meio da retenção de até 5% (cinco por cento) do valor a ser distribuído aos 

cotistas no semestre. Entende-se por despesas extraordinárias para efeito deste 

parágrafo, aquelas que se refiram aos gastos rotineiros de manutenção dos imóveis, 

exemplificativamente enumeradas no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 8.245/1991 (Lei 

do Inquilinato), a saber: 
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I - obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;  

 

II - pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das 

esquadrias externas;  

 

III - obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;  

 

IV - indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas 

em data anterior ao início da locação;  

 

V - instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de 

intercomunicação, de esporte e de lazer;  

 

VI - despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; e 

 

VII - constituição de fundo de reserva. 

 

O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a 

demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento. 

 

A Instituição Escrituradora contratada pela Administradora será responsável pela 

prestação dos serviços de escrituração das Cotas e emitirá extratos de contas de 

depósitos, a fim de comprovar a propriedade das Cotas e a qualidade de condômino do 

FUNDO.  

 
 

2. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO  

 

Com base na legislação brasileira em vigor, o tratamento tributário aplicável ao FUNDO 

pode ser resumido da seguinte forma:  

 

2.1. TRIBUTAÇÃO DO FUNDO  

 

Em regra geral, a menos que os rendimentos auferidos pela carteira do FUNDO sejam 
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originados de aplicações financeiras de renda fixa, eles não sofrem tributação pelo 

Imposto de Renda. Caso os rendimentos auferidos decorram de aplicações financeiras de 

renda fixa, estarão sujeitos às mesmas regras de tributação aplicáveis às pessoas 

jurídicas, excetuadas as aplicações efetuadas pelos Fundos de Investimento Imobiliário 

em letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários 

e cotas de outros Fundos de Investimentos Imobiliários, por força da previsão contida no 

artigo 16-A da Lei nº 8.668/93, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.024, de 27 

de agosto de 2009.  

 

Nos termos da Lei nº 9.779/99, o percentual máximo do total das Cotas emitidas pelo 

FUNDO que o incorporador, construtor ou sócio de empreendimentos imobiliários 

investidos pelo FUNDO poderá subscrever ou adquirir no mercado, individualmente ou em 

conjunto com pessoa a eles ligadas, é de 25% (vinte e cinco por cento). Caso tal limite 

seja ultrapassado, o FUNDO estará sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas.  

 

2.2. TRIBUTAÇÃO DOS INVESTIDORES  

 

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelo FUNDO, quando distribuídos aos 

Cotistas, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda retido na fonte – IRF – à alíquota 

de 20%. O FUNDO deve distribuir aos seus Cotistas, no mínimo, a cada seis meses, 95% 

dos lucros auferidos pelo regime de caixa.  

 

Conforme previsto na Lei nº 11.033/04, são isentos de tributação pelo imposto de renda 

os rendimentos distribuídos às pessoas físicas pelo fundo cujas cotas sejam admitidas à 

negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. 

Além disso, o referido benefício fiscal será concedido somente nos casos em que o fundo 

possua, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas, e não será concedido ao cotista pessoa física 

titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das cotas 

emitidas pelo fundo ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento 

superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo.  

 

Havendo alienação de Cotas, a tributação não será na fonte, cabendo aos Cotistas 

apurarem o ganho de capital e recolherem o respectivo tributo. Nesse caso, a alíquota do 
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Imposto de Renda será de 20% (vinte por cento). Tal tributo incidirá (i) quando da 

amortização das Cotas e (ii) em caso de alienação de Cotas a terceiros.  

 

O Imposto de Renda pago será considerado (i) definitivo no caso de Investidores pessoas 

físicas, e (ii) antecipação do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica - IRPJ para os 

Investidores pessoa jurídica. 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, estando, entretanto, isentos do Programa de 

Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, nos termos do Decreto nº 5.442, de 09 de maio de 2005.  

 

Alguns titulares de Cotas do FUNDO podem estar sujeitos a tributação específica, 

dependendo de sua qualificação ou localização. Os Cotistas não devem considerar 

unicamente as informações contidas neste Prospecto para fins de avaliar o investimento 

no FUNDO, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica 

que sofrerá enquanto Cotista do Fundo.  

 

2.3. O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (“IOF”)  

 

Operações que tenham por objeto a aquisição, cessão, resgate, repactuação de títulos e 

valores mobiliários, bem como o pagamento de suas liquidações estão sujeitas ao IOF, na 

forma prevista no Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme alterado.  

 

Atualmente, somente haverá incidência de IOF no caso das hipóteses mencionadas 

acima ocorrerem antes de 30 dias contado a partir da data do investimento no Fundo. 

Neste caso, a incidência do IOF/Títulos será de 1% ao dia sobre o valor da operação, 

limitado a um percentual do rendimento, conforme previsto pela legislação fiscal em vigor. 

A alíquota do IOF pode ser majorada a qualquer momento, por meio de ato do Poder 

Executivo, até a alíquota máxima de 1,5% (um e meio por cento) ao dia.  

 

2.4. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA  
 

A Administradora é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações tributárias, 

inclusive acessórias, com exceção da responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e 
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recolhimento do imposto sobre rendimentos e ganhos auferidos pela carteira do FUNDO.  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA  

 

3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA OFERTA  

 

O quadro a seguir resume as características da Oferta, assim como os custos 

relacionados:  

 

ESPÉCIE QUANTIDADE PREÇO (R$) MONTANTE (R$) % 

Cotas 742.000 100,00 74.200.000,00 100,00% 

Despesas de Marketing* 50.000,00 0,0007% 

Despesas de Publicação* 100.000,00 0,0013% 

Comissão de Distribuição * 3.040.500,00 2,75% 

Taxa de Fiscalização* 82.870,00 0,0011% 

 

3.2. CUSTOS DA OFERTA  

 

Despesas decorrentes da Oferta Pública:  

 

(a) Despesa com o pagamento de Comissão de Distribuição:  

 

Pelos serviços descritos no Contrato de Distribuição de Cotas do Renda de Escritórios FII, 

o Fundo pagará ao Coordenador, a título de taxa de distribuição, uma remuneração 

equivalente a 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos percentuais) sobre o valor 

total subscrito das cotas, que será paga de acordo com o volume de cotas efetivamente e 

proporcionalmente distribuídas pelo Coordenador (“Comissão de Distribuição”). Entende-

se por efetivamente distribuídas o volume total de cotas subscritas e integralizadas pelos 

cotistas. 

 

(b) Despesas decorrentes da Oferta  
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Taxa de Fiscalização da CVM (registro da Emissão): Taxa de Fiscalização do Mercado de 

Capitais no valor de R$ 82.870,00 (oitenta e dois mil, oitocentos e setenta reais), 

correspondente a 0,0011% do valor total da Oferta. Custo incorrido pelo FUNDO, não 

impacta significativamente o Preço de Emissão das Cotas de R$ 100,00.  

 

(c) Despesas de Marketing: estimadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

 

(d) Despesas de Publicação: estimadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

 

(e) Custo unitário da distribuição: R$ 3,06 

 
Detalhamento do valor da Cota após pagamento das despesas incorridas pelo  
FUNDO (estimativa):  
 
Título Valor  

Unitário  
 

Custos do FUNDO Valor Patrimonial da  
Cota após Oferta (R$)  

 
% do preço de  
Subscrição 

Cota R$ 100,00 3,06 3,01% R$ 96,94 
 
 
Outras Despesas consideradas como custos não recorrentes do FUNDO:  
 
ITBI: O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), cujo valor corresponde a 

2,0% do valor real de venda dos imóveis, nos termos do Compromisso de Compra e 

Venda.  

 

3.3. MONTANTE DA EMISSÃO, CONDIÇÕES E PRAZO DE SUBSCRIÇÃO E 

INTEGRALIZAÇÃO  

 
O montante total da 1ª emissão do FUNDO para aquisição dos Imóveis é de R$ 

74.200.000,00 (setenta e quatro milhões e duzentos mil reais), dividido em 742.000 

(setecentas e quarenta e duas mil) Cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, 

em série única.  

 

As cotas deverão ser integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 180 (cento e 

oitenta) dias contados a partir da data da publicação do anúncio de início da distribuição, 

ou, na data da conclusão da colocação das cotas da Oferta Pública, o que primeiro 

ocorrer.  
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A 1ª emissão foi aprovada conforme Instrumento Particular de Alteração do Regulamento 

do Fundo, datado de 9 de janeiro de 2012, devidamente registrado no 2º Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 2012, sob o n.º 

980.415, por meio do qual a BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. deliberou pela emissão e realização da oferta das Cotas do Renda de 

Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário - FII.  

 
A Oferta de Cotas para a constituição do FUNDO dar-se-á através do Coordenador, e das 

instituições financeiras participantes da oferta, se contratadas, na qualidade de 

instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.  

 

A presente Oferta das Cotas do FUNDO será efetuada de forma discricionária, com 

observância dos seguintes requisitos: (i) serão atendidos quaisquer Investidores 

interessados na subscrição das Cotas; e (ii) deverá ser observado, ainda, que somente 

poderão ser subscritas, em distribuição primária, quantidades mínimas de 50 (cinquenta) 

Cotas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo admitidas Cotas fracionárias 

(“Aplicação Inicial Mínima”), excetuando-se as hipóteses de: (i) demanda superior à Oferta 

ou (ii) opção do Investidor por investimento proporcional no caso de Distribuição Parcial, 

ocasiões nas quais serão eventualmente subscritas Cotas em número inferior a 50 

(cinquenta) por Investidor, seja por: (a) haver o rateio proporcional das intenções de 

investimento formalizadas por meio dos Pedidos de Reserva nos moldes do anexo 13.6; 

ou (b) o Investidor ter optado por diminuir proporcionalmente o número de cotas constante 

do Pedido de Reserva, na proporção da Distribuição Parcial das Cotas.  

 

Ainda, caso ao final do período de distribuição reste um saldo de Cotas inferior ao 

montante necessário para se atingir a Aplicação Inicial Mínima, será, também nessa 

hipótese, autorizada a subscrição e a integralização do referido saldo para que se 

complete integralmente a distribuição da totalidade das Cotas do FUNDO.  

 

A subscrição das Cotas do FUNDO será feita mediante assinatura do boletim de 

subscrição, que especificará as condições da subscrição e integralização, e será 

autenticado pelo Coordenador ou instituições subcontratadas.  
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De acordo com o disposto no Artigo 18, da Instrução CVM nº 400/03, o prazo máximo 

para a subscrição da totalidade das Cotas de cada emissão é de até 6 (seis) meses, 

contado da data de publicação do Anúncio de Início de Distribuição.  

 

A partir da publicação do anúncio de encerramento e da divulgação dos valores referentes 

à primeira distribuição de rendimentos, os Cotistas que tiverem subscrito e integralizado 

Cotas na Oferta terão os mesmos direitos.  

 

3.4. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO, MODIFICAÇÃO, 

SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA OFERTA  

 

A Administradora poderá requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, em caso 

de alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes 

quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, ou 

acarretem aumento relevante dos riscos por ela assumidos e inerentes à própria Oferta.  

 

Além disso, a Administradora poderá modificar a Oferta para melhorá-la em favor dos 

Investidores ou para renunciar a condição da Oferta anteriormente estabelecida.  

 

Em caso de deferimento do pedido de modificação da Oferta, a CVM poderá prorrogar o 

prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias, contados da data do referido deferimento.  

 

A revogação ou a modificação da Oferta serão divulgadas imediatamente por meio de 

publicação de anúncio de retificação, nos mesmos meios utilizados para a divulgação do 

Anúncio de Início de Distribuição, conforme o disposto no Artigo 27, da Instrução CVM nº 

400/03. Após a publicação do anúncio de retificação, somente serão aceitas ordens dos 

Investidores que estiverem cientes de que a Oferta original foi alterada, nos termos do 

anúncio de retificação, e de que tem conhecimento das novas condições.  

 

Além da publicação do anúncio de retificação, os Investidores que já tiverem aderido à 

Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação relevante 

efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da 

comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a 
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manutenção em caso de silêncio.  

 

Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação 

anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores 

aceitantes os valores, bens e/ou direitos dados em contrapartida à aquisição das Cotas do 

FUNDO, na forma e condições previstas neste Prospecto.  

 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400/03, a CVM: (1) poderá suspender ou 

cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições 

diversas das constantes da Instrução CVM nº 400/03 ou do registro, ou (b) tenha sido 

havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM, ou fraudulenta, ainda que após 

obtido o respectivo registro; e (2) 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 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada 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 serão informados aos Investidores que já 

tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a 

possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) dia útil posterior 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 dados em contrapartida às Cotas, conforme o disposto no parágrafo único do 

artigo 20 da Instrução CVM nº 400/03, no prazo de 3 (três) dias úteis, e, se for o caso, 

acrescida dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em renda fixa realizadas 

no período, deduzidos ainda os custos incorridos, bem como os tributos incidentes.  

 

A revogação da aceitação deverá ser realizada pelo Investidor por escrito, por meio da 

Instituição Intermediária pela qual tenha manifestado sua aceitação à oferta, até o 5º 

(quinto) dia útil posterior ao recebimento da comunicação enviada pelo Coordenador e/ou 

Instituição Intermediária, conforme mencionado acima.  
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3.5. PÚBLICO ALVO  

 

De acordo com o item 3.2.7, do Anexo III, da Instrução CVM nº 400/03, o Coordenador 

declara que o FUNDO é destinado a Investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, 

investidores institucionais, residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem como 

fundos de investimento, com objetivo de investimento de longo prazo, sendo garantido 

aos Investidores o tratamento igualitário e eqüitativo.  

 

Não será cobrado taxa de ingresso dos subscritores das Cotas do FUNDO.  

 

Não há limitação à subscrição ou aquisição de Cotas do FUNDO por qualquer pessoa 

física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, ficando, entretanto, desde já ressalvado que:  

 

(i) 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% (vinte e cinco por cento) das Cotas do FUNDO, o 

FUNDO passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas.  

 

(ii) A propriedade percentual igual ou superior a 10% (dez por cento) da totalidade das 

cotas emitidas pelo FUNDO, ou a titularidade das cotas que garantam a tal cotista o 

direito ao recebimento de rendimentos superior a 10% (dez por cento) do total de 

rendimentos auferidos pelo FUNDO, por determinados cotistas resultará em impactos 

tributários para os próprios cotistas em função da perda da isenção no pagamento do (IR) 

sobre os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos cotistas na alienação ou 

resgate das cotas, conforme disposto na legislação tributária em vigor. 

 

 

3.6. DECLARAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  

 

O investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário não é adequado a 

Investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas dos fundos 

de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da 

possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão 
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organizado. Além disso, os fundos de investimento imobiliário têm a forma de condomínio 

fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate de suas cotas. Dessa forma, os 

seus Cotistas podem ter dificuldades em realizar a venda de suas cotas no mercado 

secundário.  

 

 
3.7. NEGOCIAÇÃO DAS COTAS DO FUNDO  

 

As Cotas, após integralizadas, o FUNDO estar devidamente constituído e em 

funcionamento, e a partir do momento em que as mesmas possuírem direitos iguais, 

passarão a ser negociadas exclusivamente no Mercado de Bolsa administrado pela 

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”). 

 

 

3.8. DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS COTAS  

 

A cada Cota subscrita e integralizada corresponderá um voto nas AGEs e AGOs do 

FUNDO.  

 

As Cotas do FUNDO correspondem a frações ideais do seu patrimônio, as quais não 

serão resgatáveis e terão a forma escritural.  

 
As Cotas subscritas e integralizadas farão jus aos rendimentos relativos ao exercício 

social em que forem emitidas, calculados “pro rata temporis”, a partir da data de sua 

integralização, somente no mês em que forem integralizadas, participando do rendimento 

integral dos meses subsequentes.  

 

Farão jus aos resultados mensais distribuídos pelo FUNDO, somente os Cotistas que 

estiverem adimplentes com suas obrigações de integralização das Cotas até o último dia 

do mês imediatamente anterior ao da distribuição de resultados.  
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3.9. CRONOGRAMA  

 

A seguir, um cronograma estimado das etapas da oferta:  

Ordem 

dos 

eventos 

Eventos Data Prevista (*) 

1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 
13/01/2012 

2 Disponibilização do Prospecto Preliminar 
13/01/2012 

3 Publicação do Aviso ao Mercado 
27/02/2012 

4 Início das apresentações a potenciais investidores 
27/02/2012 

5 Início do período de recebimento de pedido de reserva dos potencias investidores 
incluindo os vinculados 

05/03/2012 

6 Concessão do registro da Oferta pela CVM 
23/03/2012 

7 Disponibilização do Prospecto Definitivo 
26/03/2012 

8 Término das apresentações a potenciais investidores incluindo os vinculados 
29/03/2012 

9 Término do período de reserva para investidores 
23/03/2012 

10 Publicação do Anúncio de Início da Oferta 
26/03/2012 

11 Conclusão e alocação das ordens recebidas 
02/04/2012 

12 Liquidação financeira da Oferta (**) 
05/04/2012 

13 Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 
09/04/2012 

14 Início de negociação das Cotas 
11/04/2012 

(*) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e atrasos, sem aviso 

prévio, a critério do Administrador, do Coordenador e da CVM. 

(**) A subscrição e integralização das Cotas somente ocorrerão após a concessão, pela CVM, do registro definitivo da 

Oferta. 

 

 
3.10. DISTRIBUIÇÃO PARCIAL  

 
 
Na 1ª emissão do FUNDO será admitida a distribuição parcial das Cotas da emissão, 

desde que sejam captados, no mínimo, R$ 40.200.000,00 (quarenta milhões e duzentos 

mil reais) (“Distribuição Parcial”). Caso não sejam subscritas as Cotas correspondentes a 

tal valor, a Oferta do FUNDO será cancelada, ficando o Coordenador, diretamente ou por 
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meio da instituição financeira responsável pelo recebimento dos valores integralizados 

pelos Cotistas, obrigada a ratear entre os subscritores que tiverem integralizado suas 

cotas em moeda corrente, na proporção das cotas subscritas e integralizadas da emissão, 

os recursos financeiros captados pelo FUNDO e, se for o caso, os rendimentos líquidos 

auferidos pelas aplicações em fundos de renda fixa realizadas no período, sendo certo 

que não serão restituídos aos cotistas os recursos despendidos com o pagamento de 

tributos incidentes sobre a aplicação financeira, os quais serão arcados pelos Investidores 

na proporção dos valores subscritos e integralizados.  

 

Nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03, o subscritor poderá, no ato da 

aceitação, condicionar sua adesão a que haja distribuição: I – da totalidade das cotas 

ofertadas; II – de uma proporção entre o número de Cotas efetivamente distribuídas e o 

número de Cotas ofertadas - 742.000 (setecentas e quarenta e duas mil) cotas - definida 

conforme critério do próprio investidor, mas que não poderá ser inferior ao mínimo de 50 

(cinquenta) Cotas da emissão previsto para a Oferta. Neste caso, o investidor deverá 

indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das 

Cotas subscritas ou quantidade equivalente à proporção entre o número de Cotas 

efetivamente distribuídas e o número de Cotas originalmente ofertadas, ou ainda, se 

pretende cancelar o investimento, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse 

do investidor em receber a totalidade das Cotas por ele subscritas.  

 
4. DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

 
4.1. CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS 

COTAS  
 
Coordenador:  
 

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.  
CNPJ/MF sob o n.º 24.933.830/0001-30 
Rua Senador Dantas, n.° 105, 36° andar 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 

 
 

Através do “Contrato de Distribuição das Cotas de Emissão do Renda de Escritórios 

Fundo de Investimento Imobiliário - FII” celebrado em 12 de janeiro de 2012, o FUNDO, 

representado por sua Administradora, a BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos 

e Valores Mobiliários S.A., contratou o BB-Banco de Investimento S.A. para atuar como 

Coordenador da Oferta.  
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De acordo com o referido Instrumento, o FUNDO poderá ainda contratar outras 

instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para participarem da 

distribuição pública das Cotas referida neste Prospecto, contratação essa que será 

formalizada mediante adesão aos termos do Contrato de distribuição através de contratos 

específicos.  

 

O Coordenador terá o prazo máximo para distribuição primária das Cotas do FUNDO de 

até 6 (seis) meses, a contar da data de publicação do Anúncio de Início de Distribuição, 

respeitadas eventuais prorrogações concedidas pela CVM, a seu exclusivo critério, sob o 

regime de melhores esforços, não sendo responsável pela quantidade eventualmente não 

subscrita.  

 

Fica aqui estabelecido remuneração devida pelo FUNDO por cada cota colocada, o 

equivalente a 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos percentuais), a título de 

Comissão de Distribuição, incidente sobre o valor de cada cota efetivamente colocada no 

mercado, a ser alocada da seguinte forma:  

 

O BB-Banco de Investimento S.A., na qualidade de Coordenador da distribuição, fica 

autorizado a representar o FUNDO emissor junto à CVM, bem como junto a outras 

instituições públicas ou privadas, podendo assinar todos os documentos necessários à 

implementação do objeto contratual.  

 

A fim de possibilitar ao Coordenador condições de cumprimento das atribuições que lhe 

decorrem desse Contrato, ficou ele constituído pelo FUNDO emissor seu bastante 

procurador, investido de poderes especiais para que passe quitação nos boletins de 

subscrição das cotas cujo processamento venha a realizar, podendo o mesmo ser 

substabelecido, total ou parcialmente, única e exclusivamente às instituições financeiras 

que vierem a aderir aos termos do Contrato de Distribuição.  

 

O Contrato de Distribuição está disponível para consulta e reprodução nos endereços da  

Administradora e do Coordenador indicados nas páginas 39 a 40 deste Prospecto.  
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4.2. INFORMAÇÕES SOBRE AS PARTES  

 
 
Administradora  

 

BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A.,  

Praça XV de Novembro nº 20, salas 201, 202, 301 e 302 

20010-010 – Rio de Janeiro - RJ  

At.: Leonardo Faletti 

Tel.: (21) 3808-7950 

Fax: (21) 3808-7605 

E-mail: bbdtvm@bb.com.br 

Website: www.bb.com.br/bbdtvm 

 

 

Coordenador 

 

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.  

Endereço: Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar  

20031-080 – Rio de Janeiro - RJ  

At.: Paula Fajardo 

Tel.: (11) 3149-8400  

Fax: (11) 3149-8529  

E-mail: securitizacao@bb.com.br  

Website: www.bb.com.br/ofertapublica  

 

Consultor Imobiliário  

 

JONES LANG LASALLE S.A. 

Avenida das Nações Unidas, 12551, conj. 2304/05/06 

04578-903 – São Paulo - SP  

At.: André Costa 

Telefone: (11) 3043-6959 
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Fac-símile: (11) 3043-6999 

e-mail: andre.costa@am.jll.com 

Website: http://www.joneslanglasalle.com.br  

 

Escriturador de Cotas  

 

BANCO DO BRASIL S.A.  

SBS, Quadra 01, Bloco G, s/n, Cidade de Brasília, DF  

At.: Maria Angela Campanha Maia  

Tel: (21) 3808-3715  

Fax: (21) 3808-6088  

Email: aescriturais@bb.com.br  

Website: www.bb.com.br (Empresas - Corporate - Mercado de Capitais - Escrituração de 

Ativos)  

  

Auditor Independente  

 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES  

Endereço: Rua Alexandre Dumas, 1981, Chácara Santo Antônio.  

04717-906 - São Paulo - SP 

At.: Lúcio Fábio Tavares 

Telefone: (11) 5186-1000 

Fac-símile: (11) 5181-8024 

e-mail: lugarcia@deloitte.com 

Website: www.deloitte.com.br  

 

Assessor Legal  

 

BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Av. Rio Branco nº. 110, 40º andar 

20040-001 - Rio de Janeiro – RJ 

Advogados Responsáveis: Jaques Wurman e Paula Ferreira Machado 

Tel.: (21) 3861-5800 

mailto:lugarcia@deloitte.com
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Fax: (21) 3861-5861 

e-mail: pmachado@bocater.com.br 

Website: www.bocater.com.br  

 

 

4.3. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES  
 

 

Relacionamento da Administradora com o Coordenador 

 

A Administradora e o Coordenador podem assumir as mesmas funções, isolada ou 

conjuntamente, em outros fundos de investimento.   

 

Adicionalmente, o Banco do Brasil S.A. é controlador direto tanto da Administradora 

quanto do Coordenador. 

 

Relacionamento da Administradora e do Coordenador com a Consultora Imobiliária:  

 

Além da participação do Coordenador na presente Oferta, o conglomerado Banco do 

Brasil S.A. mantém relacionamento comercial com a Consultora Imobiliária somente no 

que consiste em operações típicas no mercado bancário, incluindo, mas não se limitando, 

manutenção de conta bancária e investimento em poupança. 

 

Relacionamento do Coordenador com os demais participantes da Oferta 

 
Além do relacionamento referente à Oferta, as instituições envolvidas na operação 

mantêm relacionamento comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado 

financeiro, com a Administradora, com o Coordenador ou com sociedades de seu 

conglomerado econômico, podendo, no futuro, serem contratados pela Administradora, 

pelo Coordenador ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-los, 

inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias 

para a condução de suas atividades. 
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Coordenador – Administradora: Atualmente a Administradora realiza a administração do 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Companhia de Saneamento Ambiental 

do Distrito Federal e também do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobra III, 

ambos distribuídos pelo Coordenador. 

 

Coordenador – Escriturador: O Banco do Brasil S.A. é o: (i) Escriturador das Cotas do 

Fundo, sendo responsável também por efetuar o serviço de controladoria do Fundo; (ii) 

controlador direto do Coordenador; (iii) controlador direto da Administradora. O 

Escriturador também presta os serviços de custódia para o Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e 

também do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobra III, distribuídos pelo 

Coordenador. 

 

O Coordenador, a Administradora e o Escriturador podem assumir as mesmas funções, 

isolada ou conjuntamente, em outros fundos de investimento. Contudo, essa ligação 

comercial não deverá criar qualquer conflito de interesse com relação à atuação no 

Fundo.  

 

Não há qualquer operação de financiamento ou investimento entre o Coordenador e a 

Administradora. 

 
 

4.4. CONFLITOS DE INTERESSE  
 
Com relação à presente Oferta, não há relações contratuais ou societárias entre a 

Administradora, o Coordenador e demais contratados que ensejem conflitos de interesse.  

 

4.5. PROCEDIMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO  
 
Nos termos do Contrato de Distribuição, o Coordenador deverá assegurar, dentre outros:  
 
(a) que o tratamento aos Investidores seja justo e equitativo;  
 
(b) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes; e  
 

(c) que seus representantes de venda recebam previamente exemplar do Prospecto para 

a leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada 
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pelo próprio Coordenador.  

 

A presente Oferta das Cotas do FUNDO será efetuada com observância dos seguintes 

requisitos: (i) será utilizada a sistemática que permita o recebimento de reservas, devendo 

para tanto serem observados os prazos do período de reserva, inclusive para Pessoas 

Vinculadas, previstos no Cronograma constante do item 3.9 acima; (ii) serão atendidos 

quaisquer Investidores interessados na subscrição das Cotas; (iii) deverá ser observado, 

ainda, que somente poderão ser subscritas, em distribuição primária, quantidades 

mínimas de Cotas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo admitidas cotas 

fracionárias (Aplicação Inicial Mínima) e (iv) serão observados os requisitos da Lei nº 

11.196 de 21/11/2005 para a concessão de isenção de imposto de renda na distribuição 

de rendimentos do Fundo para pessoas físicas.  

 

O Coordenador poderá realizar consultas a potenciais investidores para apurar a 

viabilidade da oferta pública, devendo tal consulta não exceder o máximo de 50 

(cinquenta) cotistas, conforme estabelece o Art. 43 da Instrução CVM nº 400/03, a saber:  

 

“Art. 43. É permitida a consulta a potenciais investidores pelo ofertante e pela 

instituição líder da distribuição para apurar a viabilidade ou o interesse de uma 

eventual oferta pública de distribuição, devendo esta consulta não exceder de 

50 (cinquenta) investidores e ter critérios razoáveis para o controle da 

confidencialidade e do sigilo, caso já tenha havido a contratação prévia de 

instituição intermediária pelo ofertante.”  

 
Os Procedimentos da Distribuição fixados para a presente Oferta estabelecem os 

seguintes termos:  

 

(a) após o protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM, a disponibilização do  

Prospecto Preliminar e a publicação do aviso ao mercado da Oferta (“Aviso ao Mercado”), 

e anteriormente à concessão do registro da Oferta pela CVM, poderão ser realizadas 

apresentações para potenciais investidores, conforme determinado pelo Coordenador;  

 

(b) o(s) material(is) publicitário(s) ou documentos de suporte às apresentações para 

potenciais investidores eventualmente utilizados serão submetidos à aprovação prévia da 
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CVM, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM nº 400/03, ou encaminhados à CVM 

previamente à sua utilização, na hipótese prevista no artigo 50, § 5º, da Instrução CVM nº 

400/03;  

 

(c) os investidores interessados em subscrever as Cotas deverão manifestar suas 

intenções de investimento e preencher o respectivo Pedido de Reserva, nos termos do 

modelo constante do Anexo 13.6 a este Prospecto, junto a uma das instituições 

intermediárias participantes da Oferta, a quem caberá, observados (i) o limite das Quotas 

emitidas; (ii) a Aplicação Inicial Mínima; e (iii) o público-alvo, controlar as manifestações 

de interesse de subscrição por meio de controles internos da própria instituição para 

posterior confirmação da subscrição pelos investidores;  

 

(d) após o atendimento às exigências formuladas pela CVM e previamente à concessão 

do registro da Oferta, o Coordenador consolidará as intenções de investimento dos 

investidores para subscrição das Cotas realizadas por meio dos Pedidos de Reserva;  

 

(e) observado o disposto no Prospecto e no Contrato de Distribuição, a Oferta somente 

terá início após (i) a concessão do registro da Oferta perante a CVM; (ii) a disponibilização 

do Prospecto Definitivo aos investidores; e (iii) a publicação do anúncio de início da Oferta 

(“Anúncio de Início”). 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, em especial (i) às disposições relativas à política de investimento do 

FUNDO; e (ii) aos riscos inerentes ao investimento no FUNDO, conforme descrito no 

Regulamento e no Prospecto;  

 

(f) no dia útil subseqüente à data de publicação do Anúncio de Início, cada uma das 

instituições intermediárias informará aos respectivos investidores que com ela tenham 

apresentado Pedido de Reserva a respectiva data de liquidação e a respectiva quantidade 

de Cotas disponíveis;  

 

(g) iniciada a Oferta, os investidores que tiverem formalizado Pedido de Reserva farão a 

subscrição das Cotas, na respectiva data de liquidação, pelo preço de integralização 

previsto neste Prospecto;  
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(h) caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM nº 

400/03; (ii) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM nº 

400/03; ou (iii) 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 3 (três) dias úteis contados da data da 

comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta; e  

 

(i) caso haja descumprimento, por qualquer das instituições participantes da Oferta, de 

qualquer das obrigações previstas em seu respectivo contrato de adesão ou em qualquer 

contrato celebrado durante a Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta 

previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas 

previstas na Instrução CVM nº 400/03, e, especificamente, na hipótese de manifestação 

indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 da 

Instrução CVM nº 400/03, tal instituição intermediária, a critério exclusivo do Coordenador 

e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador, deixará de 

integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Cotas durante a 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. Se o investidor já tiver 

efetuado o pagamento do preço de integralização, o preço de integralização será 

devolvido sem juros ou atualização monetária, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da 

data da comunicação do cancelamento.  

 

A liquidação das Cotas será realizada via o procedimento operacional do Sistema DDA da 

BM&FBOVESPA. 

 
 

4.6. CONTRATO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ  

 

Não há e nem será constituído fundo para garantia de liquidez das Cotas do FUNDO no 

mercado secundário.  
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4.7. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

 

Os recursos da presente distribuição permitirão que o FUNDO adquira os Imóveis, na 

forma prevista neste Prospecto.  

 

Os Imóveis serão integralmente adquiridos caso sejam subscritas todas as Cotas da 1ª 

emissão no prazo da distribuição. Caso sejam subscritas Cotas desta emissão que 

representem parcela igual ou superior ao mínimo estabelecido para validar a distribuição, 

será adquirida parte dos Imóveis, conforme mencionado no item 1.2 acima, 

correspondente à quantidade de Cotas subscritas.  

 
5. NOVAS EMISSÕES  

 

Por proposta da Administradora, o FUNDO poderá, encerrada a 1ª emissão, e, após 

obtida prévia autorização da CVM e de AGE, realizar novas emissões de Cotas, inclusive 

com o fim de adquirir Ativos Alvo, observadas as disposições do seu Regulamento, 

especialmente no que se refere à política de investimento e às regras a serem utilizadas 

nas novas emissões, sendo observado, principalmente, que:  

 

(i) o valor de cada nova Cota deverá ser aprovado em AGE e fixado, preferencialmente, 

tendo em vista: (a) o valor patrimonial das Cotas, representado pelo quociente entre o 

valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de Cotas emitidas, 

(b) as perspectivas de rentabilidade do FUNDO, ou (c) ao valor de mercado das Cotas já 

emitidas;  

 

(ii) aos Cotistas que tiverem subscrito e integralizado suas Cotas, na data-base que for 

definida na assembleia que aprovar a nova emissão, fica assegurado o direito de 

preferência na subscrição de novas Cotas, na proporção do número de Cotas que 

possuírem, por prazo não inferior a 10 (dez) dias;  

 

(iii) na nova emissão, os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os 

Cotistas ou a terceiros, caso os Cotistas declinem do seu direito de preferência na 

aquisição das referidas cotas;  
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(iv) as Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos 

das Cotas existentes;  

 

v) de acordo com o que vier a ser decidido pela Assembleia Geral de Cotistas, as cotas 

da nova emissão poderão ser integralizadas, no ato da subscrição, em moeda corrente 

nacional e/ou em bens imóveis ou direitos reais sobre eles, observado o previsto na 

Instrução CVM nº 472/08, o objeto e a política de investimentos do FUNDO;  

 

(vi) a integralização em bens e direitos deve ser feita com base em laudo de avaliação 

elaborado por empresa especializada, de acordo com o Anexo I da Instrução CVM nº 

472/08, e aprovado pela assembleia de cotistas;  

 

(vii) a Administradora deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de 

diligência para assegurar que as informações constantes do laudo de avaliação sejam 

verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, respondendo pela omissão nesse seu 

dever, e exigir que o avaliador apresente declaração de que não possui conflito de 

interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções;  

 

(viii) a integralização de cotas em bens e direitos deverá ocorrer no prazo estabelecido 

pelo Regulamento ou compromisso de investimento, aplicando-se, no que couber, os arts. 

8º a 10, arts. 89, 98, §2º, e 115, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;  

  
(ix) é admitido que, nas novas emissões destinadas à Oferta, a deliberação da 

Assembleia Geral de Cotistas disponha sobre a parcela da nova emissão que poderá ser 

cancelada, caso não seja subscrita a totalidade das cotas da nova emissão no prazo 

máximo de 6 (seis) meses a contar da data de publicação do anúncio de início de 

distribuição. Dessa forma, deverá ser especificada na ata a quantidade mínima de cotas 

ou o montante mínimo de recursos para os quais será válida a oferta, aplicando-se, no 

que couber, as disposições contidas nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03;  

 

(x) A integralização das cotas de nova emissão poderá ser à vista ou em prazo 

determinado no boletim de subscrição, por meio do qual o investidor se obriga a 

integralizar as cotas subscritas de acordo com prazos, processos decisórios e demais 

procedimentos estabelecidos no respectivo boletim de subscrição e no Regulamento; e  
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(xi) Não poderá ser iniciada nova distribuição de cotas antes de totalmente subscrita ou  

cancelada, ainda que parcialmente, a distribuição anterior.  

 

 

6. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FUNDO  

 

A Administradora divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante 

relativo ao FUNDO ou às suas operações, de modo a garantir aos Cotistas e Investidores 

em geral acesso as 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.  

 

Nesse sentido, todos os atos e decisões relacionados ao FUNDO serão veiculados na 

página da rede mundial de computadores da Administradora (www.bb.com.br/bbdtvm).  

 

7. VISÃO GERAL DO MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO  

 

O que são?  

 

Os Fundos de Investimento Imobiliário (”FIIs”) são comunhões de recursos captados junto 

a investidores e destinados a aplicações no setor imobiliário, nos termos da Lei nº 

8.668/93, da Lei nº 9.779/99, da Instrução CVM nº 472/08 e demais regras aplicáveis.  

 

Os FIIs se colocam como alternativa de investimento no setor imobiliário, com boa 

equação de risco e retorno, substituindo a aquisição direta de imóveis.  

 

Os FIIs permitem ao pequeno investidor ingressar em projetos/empreendimentos 

imobiliários de grande porte e participar do lucro obtido através da exploração comercial 

de tais ativos (por exemplo, edifícios comerciais, lajes corporativas, shopping centers 

etc.), e ainda contam com a comodidade de investimento da Bolsa de Valores.  
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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.  

 

Os fundos de investimento imobiliários correspondem a fundos dedicados ao investimento 

na área imobiliária, seja investindo diretamente em empreendimentos imobiliários, seja 

atuando no financiamento deste tipo de empreendimento.  

 

Como o investimento em bens imóveis normalmente envolve alto valor de aplicação, 

poucos são os investidores que possuem recursos suficientes para aplicar diretamente 

em empreendimentos dessa natureza. Esse foi um dos principais fatores que estimulou o 

surgimento no mercado do conceito de fundo imobiliário, regulamentado pela legislação 

brasileira a partir da década de 90, por meio da Lei nº 8668/93 e da Instrução CVM nº 

205/94, esta revogada pela Instrução CVM nº 472/08, que por sua vez foi alterada pela 

Instrução CVM nº 478/09.   

 

Características do Investimento em Fundo Imobiliário 
 

Acesso ao Mercado imobiliário  
 

O Fundo de Investimento Imobiliário permite a 
formação de uma carteira composta de 
empreendimentos imobiliários, os quais, pelo volume 
de recursos envolvidos, não estariam ao alcance de 
investidores individuais, especialmente os que não 
querem concentrar seus recursos, aumentando, 
assim, a quantidade de alternativas de investimento 
disponíveis.  
 

Ganhos de escala  
 

Ao aplicar em um Fundo de Investimento Imobiliário, 
é possível para o pequeno e médio investidores 
obterem condições semelhantes às oferecidas aos 
grandes investidores, uma vez que a soma de 
recursos proporciona ao Fundo maior poder de 
negociação. Ademais, os custos da administração dos 
investimentos do Fundo são diluídos entre todos os 
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quotistas, na proporção de suas participações.  
 

Diversificação  
 

Os Fundos de Investimento Imobiliário representam 
uma oportunidade de diversificação de aplicações 
para o investidor, pois os rendimentos de suas quotas 
estão atrelados ao mercado imobiliário. Em suma, o 
Fundo de Investimento Imobiliário agrega vantagens 
do mercado de valores mobiliários ao investimento 
em imóveis.  
 

Benefício Tributário  
 

Pessoa Física é isenta de IR, se atendidos os 
requisitos da legislação em vigor. (*)  

Impossibilidade do Resgate de 
Cotas  
 

Os Fundos de Investimento Imobiliário têm a forma de 
condomínio fechado, ou seja, não admitem a 
possibilidade de resgate de suas cotas.  
 

Baixa Liquidez  O investimento em cotas de Fundos de Investimento 
Imobiliário não é adequado a investidores que 
necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que o 
mercado secundário deste produto encontra-se em 
desenvolvimento. Dessa forma, os seus cotistas 
podem ter dificuldades em realizar a venda de suas 
cotas no mercado secundário. 

(*) Desde que o fundo possua no mínimo 50 (cinquenta) Cotistas, que o Cotista não seja detentor de 
10% (dez por cento) ou mais do total de Cotas ou dos rendimentos auferidos pelo Fundo e que as 
Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão 
organizado. Para maiores informações acerca da tributação incidente no investimento nas cotas do Fundo, 
leia o item “Tributação dos Investidores”, na seção “Tributação” no Regulamento do Fundo.  

Essa nova forma de investimento veio viabilizar o acesso de pequenos e médios 

investidores aos investimentos imobiliários. Os fundos de investimento imobiliários 

passaram a juntar os recursos captados e investir em um ou mais empreendimentos 

imobiliários, que compõem sua carteira.  

 

Os fundos imobiliários são fundos fechados, ou seja, não permitem resgate das cotas. O 

retorno do capital investido se dá através da distribuição de resultados, da venda das 

cotas no mercado secundário ou, quando for o caso, na dissolução do fundo com a venda 

dos seus ativos e distribuição proporcional do patrimônio aos cotistas.  

 

O investidor adquire quotas do Fundo de Investimento Imobiliário que, por sua vez, 

adquire em nome próprio os imóveis que pretende explorar comercialmente, indicados 

para compor sua carteira de ativos. O Cotista passa, então, a ter direito ao recebimento 
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de uma parte nos rendimentos que o Fundo vier a obter, conforme o número de quotas 

que detiver.  

 

O Fundo é mais um fundo oferecido pelo BB BI aos clientes do Banco do Brasil.  

 

Os recursos de um fundo imobiliário podem ser aplicados no desenvolvimento de 

empreendimentos imobiliários, na construção de imóveis, na aquisição de imóveis 

prontos, ou no investimento em projetos que viabilizem o acesso à habitação e serviços, 

para posterior alienação, locação ou arrendamento, assim como em direitos relativos a 

imóveis. Os recursos de fundo imobiliário também podem ser aplicados em sociedades de 

propósito específico que desenvolvam empreendimentos imobiliários, assim como em 

títulos e valores mobiliários lastreados em ativos imobiliários ou que visem o 

financiamento de empreendimentos imobiliários.  

 

Rendimentos /aluguel 
creditados periodicamente 

 

Despesas Adicionais  
 

FII PF isenta de IR, se atendidos os 
requisitos da legislação em vigor (*)  

Não há para o cotista (**)  
 

Imóveis  Incidência de IR pela alíquota normal 
do contribuinte (27,5% a 7,5%)  

Custos de assessoria 
imobiliária, impostos, 
manutenção...  

 

(*) Para maiores informações acerca da tributação incidente no investimento nas cotas do Fundo, leia o item 
“Tributação dos Investidores”, na seção “Tributação” no Regulamento do Fundo.  

(**) Caso a reserva de contingência não seja suficiente para arcar com a manutenção dos imóveis, o Fundo 

deverá reter mais recursos com esta finalidade, o que poderia impactar a rentabilidade esperada.  

 

O Artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08 estabelece o rol taxativo de ativos que podem ser 

investidos por um fundo imobiliário:  

 

“Artigo 45 (...)  

I – quaisquer direitos reais sobre bens imóveis;  

II – desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de 

autorização pela CVM, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus 

cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, 
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certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas 

de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores 

mobiliários, desde que se trate de emissores cujas atividades 

preponderantes sejam permitidas aos FII;  

III – ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as 

atividades permitidas aos FII;  

IV – cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham 

como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII 

ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam 

exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário;  

V – certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na 

Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003;  

VI – cotas de outros FII;  

VII – certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento 

em direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento, 

exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que sua emissão ou 

negociação tenha sido registrada na  

VIII – letras hipotecárias; e  

IX – letras de crédito imobiliário.”  

No entanto, a Instrução CVM 472 estabeleceu que caso um fundo imobiliário 

invista volume superior a 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio em 

títulos e valores mobiliários, deverá respeitar os limites de aplicação por 

emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos na Instrução 

CVM nº 409.  

 

Diagnóstico do Setor no Brasil  

 

No Brasil, os fundos imobiliários surgiram em junho de 1993, com a Lei nº 8.668/1993 e 

foram regulamentados, pela CVM, em janeiro do ano seguinte, através das Instruções 

CVM nº 205/94 e 206/94, ambas de 14 de janeiro de 1994. A Instrução CVM nº 205/94 foi 

revogada pela Instrução CVM nº 472/08, que por sua vez foi alterada recentemente pela 

Instrução CVM nº 478/09.  
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A partir de 2005 a atividade dos investimentos em fundos imobiliários para pessoas físicas 

aumentou devido à promulgação da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que as 

isentou de tributação a título de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelos 

fundos imobiliários.  

 

 

Atualmente, a indústria de FII no Brasil é composta por mais de 80 (oitenta) fundos, 

totalizando um patrimônio total em torno de R$ 5 bilhões. (Fonte: Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM)  

 

 

Investimento em Imóveis pelo Fundo  

 

 

O objeto primordial do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, por 

meio da aquisição de imóveis comerciais prontos já locados, com a finalidade de locação 

ou arrendamento das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e 

créditos decorrentes da sua locação ou arrendamento.  

 

 
7.1. CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS  

 
 
Direitos que o FUNDO pretende adquirir sobre o Imóvel. 

 

A PREVI é o atual proprietário dos Imóveis comerciais listados na Tabela 1. 
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Tabela 1 

 

 

 

 

 

Não recaem quaisquer ônus, gravames ou garantias sobre os Imóveis.  

 

 

Os Imóveis são todos constituídos por lajes comerciais em prédios de escritórios, que 

hoje se encontram locados uma séria de locatários de primeira linha. Não há significativa 

concentração de risco num único locatário. Dentre os principais locatários, destacam-se: 

Petrobrás, Fiat, KPMG Auditores Independentes, Diveo do Brasil, Construtora Queiroz 

Galvão dentre outros. 
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A locatária Diveo do Brasil Telecomunicações Ltda., sociedade com sede na Rua Tenente 

negrão nº 166, 2º andar, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 01.588.770/0001-60, que 

presta serviços de banda larga e data center oferecendo soluções para clientes 

corporativos no Brasil e na Colômbia, responde por 15% (quinze por cento) da receita 

bruta do Fundo. 

A locatária Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, sociedade com sede na Av. Antonio 

Carlos Magalhães nº 1113, Pituba, Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MF nº 

33.000.167/0143-23, que atua em diversos segmentos da indústria de óleo, gás e energia, 

responde por 25% (vinte e cinco por cento) da receita bruta do Fundo. 

 

Os valores de todos os Imóveis listados na Tabela 1 representam mais de 10% (dez por 

cento) do patrimônio líquido do fundo. 

 

Abaixo segue a taxa percentual de ocupação dos Imóveis em cada um dos últimos 5 

(cinco) anos: 
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TENENTE NEGRÃO  SUAREZ TRADE  
EMPRESARIAL 

CENTER II  
EMPRESARIAL 

CENTER II 

           
 

Ocupação 
(%)   

Ocupação 
(%)   

Ocupação 
(%)   

Ocupação 
(%) 

Média 88,87 
 

Média 97,62 
 

Média 99,27 
 

Média 100,00 

nov-05 100,00 
 

nov-05 91,67 
 

nov-05 89,11 
 

nov-05 100,00 

dez-05 100,00 
 

dez-05 91,67 
 

dez-05 89,11 
 

dez-05 100,00 

jan-06 100,00 
 

jan-06 91,67 
 

jan-06 89,11 
 

jan-06 100,00 

fev-06 100,00 
 

fev-06 78,65 
 

fev-06 94,56 
 

fev-06 100,00 

mar-06 100,00 
 

mar-06 78,65 
 

mar-06 100,00 
 

mar-06 100,00 

abr-06 100,00 
 

abr-06 91,67 
 

abr-06 100,00 
 

abr-06 100,00 

mai-06 87,63 
 

mai-06 91,67 
 

mai-06 100,00 
 

mai-06 100,00 

jun-06 87,63 
 

jun-06 91,67 
 

jun-06 100,00 
 

jun-06 100,00 

jul-06 87,63 
 

jul-06 91,67 
 

jul-06 100,00 
 

jul-06 100,00 

ago-06 87,63 
 

ago-06 91,67 
 

ago-06 100,00 
 

ago-06 100,00 

set-06 87,63 
 

set-06 91,67 
 

set-06 100,00 
 

set-06 100,00 

out-06 87,63 
 

out-06 91,67 
 

out-06 100,00 
 

out-06 100,00 

nov-06 87,63 
 

nov-06 91,67 
 

nov-06 100,00 
 

nov-06 100,00 

dez-06 87,63 
 

dez-06 91,67 
 

dez-06 100,00 
 

dez-06 100,00 

jan-07 87,63 
 

jan-07 100,00 
 

jan-07 100,00 
 

jan-07 100,00 

fev-07 87,63 
 

fev-07 100,00 
 

fev-07 100,00 
 

fev-07 100,00 

mar-07 87,63 
 

mar-07 100,00 
 

mar-07 100,00 
 

mar-07 100,00 

abr-07 87,63 
 

abr-07 100,00 
 

abr-07 100,00 
 

abr-07 100,00 

mai-07 87,63 
 

mai-07 100,00 
 

mai-07 100,00 
 

mai-07 100,00 

jun-07 87,63 
 

jun-07 100,00 
 

jun-07 100,00 
 

jun-07 100,00 

jul-07 87,63 
 

jul-07 100,00 
 

jul-07 100,00 
 

jul-07 100,00 

ago-07 87,63 
 

ago-07 100,00 
 

ago-07 100,00 
 

ago-07 100,00 

set-07 87,63 
 

set-07 100,00 
 

set-07 100,00 
 

set-07 100,00 

out-07 87,63 
 

out-07 100,00 
 

out-07 100,00 
 

out-07 100,00 

nov-07 87,63 
 

nov-07 100,00 
 

nov-07 100,00 
 

nov-07 100,00 

dez-07 87,63 
 

dez-07 100,00 
 

dez-07 100,00 
 

dez-07 100,00 

jan-08 87,63 
 

jan-08 100,00 
 

jan-08 100,00 
 

jan-08 100,00 

fev-08 87,63 
 

fev-08 100,00 
 

fev-08 100,00 
 

fev-08 100,00 

mar-08 87,63 
 

mar-08 100,00 
 

mar-08 100,00 
 

mar-08 100,00 

abr-08 87,63 
 

abr-08 100,00 
 

abr-08 100,00 
 

abr-08 100,00 

mai-08 87,63 
 

mai-08 100,00 
 

mai-08 100,00 
 

mai-08 100,00 

jun-08 87,63 
 

jun-08 100,00 
 

jun-08 100,00 
 

jun-08 100,00 

jul-08 87,63 
 

jul-08 100,00 
 

jul-08 100,00 
 

jul-08 100,00 

ago-08 87,63 
 

ago-08 100,00 
 

ago-08 100,00 
 

ago-08 100,00 

set-08 87,63 
 

set-08 100,00 
 

set-08 100,00 
 

set-08 100,00 

out-08 87,63 
 

out-08 100,00 
 

out-08 100,00 
 

out-08 100,00 

nov-08 87,63 
 

nov-08 100,00 
 

nov-08 100,00 
 

nov-08 100,00 

dez-08 87,63 
 

dez-08 100,00 
 

dez-08 100,00 
 

dez-08 100,00 

jan-09 87,63 
 

jan-09 100,00 
 

jan-09 100,00 
 

jan-09 100,00 

fev-09 87,63 
 

fev-09 100,00 
 

fev-09 100,00 
 

fev-09 100,00 

mar-09 87,63 
 

mar-09 100,00 
 

mar-09 100,00 
 

mar-09 100,00 
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abr-09 87,63 
 

abr-09 100,00 
 

abr-09 100,00 
 

abr-09 100,00 

mai-09 87,63 
 

mai-09 100,00 
 

mai-09 100,00 
 

mai-09 100,00 

jun-09 87,63 
 

jun-09 100,00 
 

jun-09 100,00 
 

jun-09 100,00 

jul-09 87,63 
 

jul-09 100,00 
 

jul-09 100,00 
 

jul-09 100,00 

ago-09 87,63 
 

ago-09 100,00 
 

ago-09 100,00 
 

ago-09 100,00 

set-09 87,63 
 

set-09 100,00 
 

set-09 100,00 
 

set-09 100,00 

out-09 87,63 
 

out-09 100,00 
 

out-09 100,00 
 

out-09 100,00 

nov-09 87,63 
 

nov-09 100,00 
 

nov-09 100,00 
 

nov-09 100,00 

dez-09 87,63 
 

dez-09 100,00 
 

dez-09 100,00 
 

dez-09 100,00 

jan-10 87,63 
 

jan-10 100,00 
 

jan-10 100,00 
 

jan-10 100,00 

fev-10 87,63 
 

fev-10 100,00 
 

fev-10 100,00 
 

fev-10 100,00 

mar-10 87,63 
 

mar-10 100,00 
 

mar-10 100,00 
 

mar-10 100,00 

abr-10 87,63 
 

abr-10 100,00 
 

abr-10 100,00 
 

abr-10 100,00 

mai-10 87,63 
 

mai-10 100,00 
 

mai-10 100,00 
 

mai-10 100,00 

jun-10 87,63 
 

jun-10 100,00 
 

jun-10 100,00 
 

jun-10 100,00 

jul-10 87,63 
 

jul-10 100,00 
 

jul-10 94,56 
 

jul-10 100,00 

ago-10 87,63 
 

ago-10 100,00 
 

ago-10 100,00 
 

ago-10 100,00 

set-10 87,63 
 

set-10 100,00 
 

set-10 100,00 
 

set-10 100,00 

out-10 87,63 
 

out-10 100,00 
 

out-10 100,00 
 

out-10 100,00 

nov-10 87,63 
 

nov-10 100,00 
 

nov-10 100,00 
 

nov-10 100,00 

dez-10 75,27 
 

dez-10 86,98 
 

dez-10 100,00 
 

dez-10 100,00 

jan-11 75,27 
 

jan-11 86,98 
 

jan-11 94,56 
 

jan-11 100,00 

fev-11 100,00 
 

fev-11 86,98 
 

fev-11 94,56 
 

fev-11 100,00 

mar-11 100,00 
 

mar-11 86,98 
 

mar-11 94,56 
 

mar-11 100,00 

abr-11 100,00 
 

abr-11 86,98 
 

abr-11 94,56 
 

abr-11 100,00 

mai-11 100,00 
 

mai-11 86,98 
 

mai-11 94,56 
 

mai-11 100,00 

jun-11 100,00 
 

jun-11 86,98 
 

jun-11 94,56 
 

jun-11 100,00 

jul-11 100,00 
 

jul-11 86,98 
 

jul-11 100,00 
 

jul-11 100,00 

ago-11 100,00 
 

ago-11 86,98 
 

ago-11 100,00 
 

ago-11 100,00 

set-11 100,00 
 

set-11 86,98 
 

set-11 100,00 
 

set-11 100,00 

out-11 100,00 
 

out-11 86,98 
 

out-11 100,00 
 

out-11 100,00 

nov-11 100,00 
 

nov-11 86,98 
 

nov-11 100,00 
 

nov-11 100,00 

dez-11 100,00 
 

dez-11 86,98 
 

dez-11 100,00 
 

dez-11 100,00 

jan-12 100,00 
 

jan-12 86,98 
 

jan-12 100,00 
 

jan-12 100,00 

 

Em 13 de dezembro de 2011, foi assinado o Instrumento Particular de Contrato Preliminar 

de Compromisso de Compra e Venda dos Imóveis, entre a PREVI, atual proprietária dos 

Imóveis, e a Administradora, agindo em nome do Fundo. Nos termos da Lei do Inquilianto, 

foram notificados os atuais locatários dos Imóveis, para o exercício de seu direito de 

preferência. Os locatários dos Imóveis não manifestaram interesse em exercer o direito de 

preferência. O prazo para a efetivação da compra e venda dos Imóveis, com o pagamento 

total do preço à PREVI, foi estipulado para 12 (doze) dias após a subscrição e 

integralização das Cotas do Fundo. 
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7.2. DO NEGÓCIO EM CADA UM DOS IMÓVEIS 
 

Principais Características das Locações dos Imóveis 

 
Imóvel Tenente Negrão: 

Unidade Ocupante: 

Térreo, 1º, 2º, 3º e 4º pavimento Diveo do Brasil, Telecomunicações Ltda. 

5º pavimento Prosperitas Investimentos S.A 

6º pavimento Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A 

7º pavimento Band Outernet 

VALORES DE MERCADO CONSIGNADOS 

Ed. Tenente Negrão – Rua Tenente Negrão, 166, Itaim Bibi – São Paulo, SP 

Unidades Vagas Área unidade (m²) Compra & Venda Locação 

Térreo 4 330,60 R$ 1.511.900,00 R$ 15.100,00 

1º pavimento 8 708,35 R$ 3.352.100,00 R$ 29.600,00 

2º pavimento 8 497,75 R$ 2.444.700,00 R$ 24.300,00 

3º pavimento 8 497,75 R$ 2.444.700,00 R$ 24.300,00 

4º pavimento 8 497,75 R$ 2.444.700,00 R$ 24.300,00 

5º, pavimento 8 497,75 R$ 2.444.700,00 R$ 24.300,00 

6º pavimento  8 497,75 R$ 2.444.700,00 R$ 24.300,00 

7º pavimento 8 497,75 R$ 2.444.700,00 R$ 24.300,00 

Totais 60 4025,45 R$ 19.532.200,00 R$ 190.500,00 

Custos estimados para reforma e modernização do prédio: R$ 750.000,00 

 

Imóvel Suarez Trade: 

Unidade Ocupante: Unidade Ocupante: 

1201/1202 Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR. 

1401 Agência Nacional do Petróleo 1402 Siqueira Castro Advogados 

1501 Banco do Brasil S/A 1502 CIEE - Centro de Integração 
Empresa Escola 

1601/1602 HQ do Brasil Administração de Bens e Serviços 

1701 Banco Industrial e Comercio S/A 1702 KPMG Auditores 

Independentes Ltda. 

2201 Ocupada 43,82% pela Petros 2202 Desocupada, Integrada com 
56,18% da sala 2201 

 

VALORES DE MERCADO CONSIGNADOS 

Ed. Suarez Trade, Av. Tancredo Neves, n º 450 – Salvador - BA 

Unidade Vagas Área unidade (m²) Compra & Venda Locação 

Sala 1201 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 
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Sala 1202 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1401 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1402 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1501 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1502  9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1601 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1602 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1701 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 1702 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Sala 2201 10 385,00 R$ 1.709.100,00 RS 16.300,00 

Sala 2202 9 385,00 R$ 1.699.300,00 R$ 16.100,00 

Totais 109 4620,00 R$ 20.401.400,00 R$ 193.400,00 

Custos estimados para reformas de modernização do prédio R$ 800.000,00 

 
Imóvel Empresarial Center I 
 

Unidade Ocupante: Unidade Ocupante: 
Loja e Sobreloja Petróleo S.A - Petrobras 
101 Saraiva Equipamentos Ltda. 102 F&M Corretora de Seguros 

Ltda. 
201 Desocupada 202 Construtora Agora Ltda. 
301/302 Fiat Automóveis S.A 
401/402 Construtora Queiroz Galvão S.A 
 
VALORES DE MERCADO CONSIGNADOS 
 
Ed. Empresarial Center I – Padre Carapuceiro, 733 – Recife- PE 

Unidade Vagas Área unidade (m²) Compra & Venda Locação 
Loja 29 1451,28 R$ 5.893.100,00 R$ 67.500,00 
Sobreloja 8 947,28 R$ 3.799.600,00 R$ 42.300,00 
Sala 101 4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
Sala 102 4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
Sala 201 4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
Sala 202  4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
Sala 301  4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
Sala 302 4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
Sala 401 4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
Sala 402 4 231,25 R$ 972.200,00 R$ 10.300,00 
 Totais  69 4248,56 R$ 17.470.300,00 R$ 192.200,00 

 
Custos estimados para reforma e modernização do prédio 

R$ 1,850.000,00 
 

Imóvel Empresarial Center II 
 

Unidade Ocupante Unidade Ocupante 
1001 Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras 1002 Laferins Ltda. 
1101/1102 Petroquímica SUAPE 
1201/1202 Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras 
1301/1302 Desocupado 
1401/1402 Banco Rural AS, parte sublocada a Petroquímica SUAPE 
 
 



60 

 

Valores de Mercado Consignados  
Ed. Empresarial Center II – Rua Antonio Lumack do Monte , 96- Boa Viagem – Recife -PE 

Unidade Vagas Área Unidade (m²) Compra & Venda Locação 
Sala 1001 5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1002 5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1101 5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1102  5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1201 5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1202 5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1301 5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1302 5 R$ 339,67 R$ 1.423.200,00 R$ 15.100,00 
Sala 1401 7 R$ 658,85 R$ 2.783,500,00 R$ 29.500,00 
Sala 1402 7 R$ 658,52 R$ 2.783.500,00 R$ 29.500,00 
Totais 54  R$ 16.952,600,00 R$ 179.800,00 

Custos estimados para reforma e modernização do prédio R$ 3.000,000,00 
 

 
7.3. LEI DO INQUILINATO  

 

Conforme dispõe o artigo 51 da Lei nº 8245/91 (“Lei do Inquilinato”), “nas locações de 

imóveis não residenciais, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, 

desde que, cumulativamente: I – o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e 

com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos 

ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando 

seu negócio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”. Com isso, 

mesmo que findo o prazo de locação não seja de interesse do FUNDO proceder à 

renovação dos contratos, os locatários poderão pedir a renovação compulsória do 

contrato de locação, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o prazo para 

propositura da ação renovatória.  

 

Ainda em função dos contratos de locação, se, decorridos três anos de vigência do 

contrato ou de acordo anterior, não houver acordo entre locador e locatário sobre o valor 

da locação, poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do 

mercado. Com isso, os valores de locação poderão variar conforme as condições de 

mercado vigentes à época da ação revisional.  

 

8. FATORES DE RISCO  

Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais Investidores do FUNDO 

devem considerar cuidadosamente os riscos e incertezas descritos abaixo, bem como 

outras informações contidas neste Prospecto e no Regulamento, e, à luz de suas próprias 
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situações financeiras, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis, e, em 

particular, aquelas relativas à política de investimento e composição da carteira do 

FUNDO. Os riscos descritos abaixo não são os únicos aos quais estão sujeitos os 

investimentos no FUNDO e no Brasil em geral. Os negócios, situação financeira ou 

resultados do FUNDO podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses 

riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam, atualmente, de conhecimento da 

Administradora ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento.  

 

Não será devido pelo FUNDO, Administradora ou Coordenador qualquer indenização, 

multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas não alcancem a rentabilidade 

esperada com o investimento no FUNDO ou caso os Cotistas sofram qualquer prejuízo 

resultante de seu investimento no FUNDO em decorrência de quaisquer dos eventos 

descritos abaixo.  

 

O FUNDO, a Administradora, o Gestor Financeiro e o Coordenador não garantem 

rentabilidade associada ao investimento no FUNDO. A verificação de rentabilidade obtida 

pelas cotas de outros fundos de investimento imobiliário no passado ou existentes no 

mercado à época da realização da Oferta não constitui garantia de rentabilidade aos 

Cotistas.  

 

A estimativa de rentabilidade não é garantia de rentabilidade associada ao investimento 

no FUNDO.  

 

A carteira do FUNDO, e por conseqüência seu patrimônio, estão submetidos a diversos 

riscos, incluindo, sem limitação, os analisados abaixo:  

 

8.1. RISCOS DE MERCADO  

 

Risco de crédito dos ativos financeiros da carteira do Fundo  

Os títulos públicos e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira do FUNDO 

estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos de 

pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetam as condições 

financeiras dos emissores dos títulos, bem como alterações nas condições econômicas, 
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legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem 

trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos ativos desses 

emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo 

que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo 

também sua liquidez.  

 

Fatores macroeconômicos relevantes  

Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos 

extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza 

política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma 

relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas 

de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, 

poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do FUNDO e o 

valor das Cotas, bem como resultar (a) em alongamento do período de amortização de 

Cotas e/ou de distribuição dos resultados do FUNDO ou (b) na liquidação do FUNDO, o 

que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas 

aplicações. Não será devida pelo FUNDO ou por qualquer pessoa, os Cotistas do 

FUNDO, a Administradora e o Coordenador, qualquer multa ou penalidade de qualquer 

natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o alongamento do período de amortização 

das Cotas e/ou de distribuição dos resultados do FUNDO, (b) a liquidação do FUNDO ou, 

ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos.  

 

O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente 

realiza modificações significativas em suas políticas e normas, causando os mais diversos 

impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do País. 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;  

(c) flutuações cambiais;  

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

(f) política fiscal;  

(g) instabilidade social e política; e  

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

ou que o afetem.  

 

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 e o mercado imobiliário. 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 rentabilidade dos Cotistas.  

 

Riscos de alteração nos mercados de outros países.  

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, 

mas não se limitando aos Estados Unidos da América, a países europeus e a países de 

economia emergente. A reação dos Investidores aos acontecimentos nesses outros 

países pode causar um efeito adverso sobre o preço de mercado de ativos e valores 

mobiliários emitidos no Brasil, reduzindo o interesse dos Investidores nesses ativos, entre 

os quais se incluem as Cotas. Qualquer acontecimento nesses outros países poderá 

prejudicar as atividades do FUNDO e a negociação das Cotas, além de dificultar o 

eventual acesso do FUNDO aos mercados financeiro e de capitais em termos aceitáveis 

ou absolutos.  

 

Riscos de alteração da legislação aplicável ao FUNDO e/ou aos Cotistas  

A legislação aplicável ao FUNDO, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo 

FUNDO, incluindo, sem limitação, leis tributárias, leis cambiais e leis que regulamentem 

investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimento no Brasil, está sujeita a 

alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de autoridades governamentais e órgãos 

reguladores nos mercados, bem como moratórias e alterações das políticas monetária e 

cambial. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas do 

FUNDO, bem como as condições para distribuição de rendimentos e para resgate das 
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Cotas, inclusive as regras de fechamento de câmbio e de remessa de recursos do e para 

o exterior. Ademais, a aplicação de leis existentes e a interpretação de novas leis poderão 

impactar os resultados do FUNDO.  

 

Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação tributária  

Embora as regras tributárias relativas a fundos de investimento imobiliários estejam 

vigentes há anos, não existindo perspectivas de mudanças, existe o risco de tal regra ser 

modificada no contexto de uma eventual reforma tributária.  

 

Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos 

tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a 

revogação de isenções vigentes, sujeitando o FUNDO ou seus Cotistas a novos 

recolhimentos não previstos inicialmente.  

 

Riscos jurídicos.  

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico do FUNDO considera um 

conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos 

públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da 

pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais 

brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou 

conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de 

tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.  

 

Além disso, o FUNDO poderá vir a ser parte em demandas judiciais relacionadas aos 

seus ativos, em especial, mas não se limitando, em relação aos imóveis integrantes de 

sua carteira, tanto no pólo ativo quanto no pólo passivo. A título exemplificativo, tais 

demandas judiciais poderiam envolver eventuais discussões acerca do recebimento de 

indenização em caso de desapropriação dos imóveis, disputas relacionadas à ausência 

de contratação e/ou renovação pelos locatários dos imóveis dos seguros devidos nos 

termos dos contratos de locação e a obtenção de indenização no caso de ocorrência de 

sinistros envolvendo os imóveis, entre outras.  

 

Em virtude da reconhecida morosidade do sistema judiciário brasileiro, a resolução de 



65 

 

eventuais demandas judiciais pode não ser alcançada em tempo razoável, o que pode 

resultar em despesas adicionais para o FUNDO, bem como em atraso ou paralisação, 

ainda que parcial, do desenvolvimento dos negócios do FUNDO, o que teria um impacto 

na rentabilidade do FUNDO.  

 

8.2. RISCOS RELACIONADOS AO FUNDO  

 

Risco de o FUNDO não ser Constituído  

De acordo com o Regulamento do FUNDO, existe a possibilidade de o FUNDO não vir a 

ser constituído caso não sejam subscrita quantidade de Cotas equivalente a Distribuição 

Parcial na 1ª emissão, ou caso a CVM não autorize a sua constituição e funcionamento. 

Na ocorrência desta hipótese, em que pese o fato de que a instituição financeira 

responsável pelo recebimento dos valores integralizados pelos cotistas irá ratear, entre os 

subscritores que tiverem integralizado suas Cotas, e na proporção das Cotas subscritas e 

integralizadas, os recursos financeiros captados pelo FUNDO e os rendimentos líquidos 

auferidos pelas aplicações em renda fixa realizadas no período, os Cotistas que tiverem 

subscrito e integralizado as Cotas arcarão com eventuais despesas, também de forma 

rateada, incorridas pela Administradora, quando da constituição do FUNDO, e com 

eventuais despesas incorridas para sua constituição e também pelo próprio FUNDO.  

 

Risco de a Distribuição das Cotas ser apenas parcial 

Na 1ª emissão do FUNDO será admitida a distribuição parcial das Cotas da emissão, 

desde que sejam captados, no mínimo, R$ 40.200.000,00 (quarenta milhões e duzentos 

mil reais).  

 

Nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 400/03, o subscritor poderá, no ato da 

aceitação, condicionar sua adesão a que haja distribuição: I – da totalidade das cotas 

ofertadas; II – de uma proporção entre o número de Cotas efetivamente distribuídas e o 

número de Cotas ofertadas - 742.000 (setecentas e quarenta e duas mil) cotas - definida 

conforme critério do próprio investidor, mas que não poderá ser inferior ao mínimo de 50 

(cinquenta) Cotas da emissão previsto para a Oferta. Neste caso, o investidor deverá 

indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das 

Cotas subscritas ou quantidade equivalente à proporção entre o número de Cotas 
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efetivamente distribuídas e o número de Cotas originalmente ofertadas, ou ainda, se 

pretende cancelar o investimento, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse 

do investidor em receber a totalidade das Cotas por ele subscritas.  

 

A consequência direta da Distribuição Parcial é a aquisição de apenas partes dos 

Imóveis, o que pode impactar na expectativa de rentabilidade do FUNDO. 

 

Risco de Concentração de Propriedade de Cotas do FUNDO  

Conforme previsto no Regulamento do FUNDO, não há restrições quanto ao limite de 

subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO por um único cotista.  

 

Em função disso, poderão ocorrer situações em que um único Cotista venha a integralizar 

parcela substancial das cotas da Emissão ou mesmo a totalidade das Cotas do FUNDO.  

 

Caso haja integralização de parcela substancial das Cotas, determinados Cotistas 

passarão a deter uma posição expressivamente concentrada em relação às Cotas do 

Fundo, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários, uma vez que as 

deliberações a respeito do FUNDO são tomadas por maioria de votos.  

 

Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelos Cotistas 

majoritários em função de seus interesses exclusivos em detrimento da opinião dos 

Cotistas minoritários.  

 

Adicionalmente, a concentração da propriedade das cotas em um único cotista ou em um 

pequeno número de cotistas, pode gerar os impactos tributários mencionados no 

Regulamento, tais como a perda da isenção quanto ao pagamento de IR sobre os 

rendimentos e a eventual sujeição do FUNDO à tributação aplicável às pessoas jurídicas, 

dentre outros. A Administradora não é responsável pelos impactos tributários decorrentes 

da concentração das cotas nas mãos de um grupo de cotistas ou de um único cotista, o 

que pode ocorrer tanto em função da Oferta, quanto em função das negociações das 

cotas no mercado secundário, podendo gerar efeitos adversos em relação às cotas e em 

relação à rentabilidade do FUNDO.  
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Risco de diluição.  

O FUNDO poderá, no futuro, realizar novas emissões de Cotas com vistas ao aumento do 

seu patrimônio. Neste sentido, os cotistas devem ficar atentos, especialmente com 

relação a publicações de avisos com vistas ao exercício do seu direito de preferência na 

subscrição das novas cotas, sob pena de, não o exercendo, terem sua participação 

diluída, impedindo-os de efetuarem um melhor controle sobre determinadas matérias 

sujeitas à Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO.  

 

Risco de Concentração da Carteira do FUNDO  

O FUNDO tem inicialmente por objeto exclusivo a aquisição dos Imóveis, que integrarão o 

seu patrimônio de acordo com a sua política de investimento.  

 

Independentemente da eventual aquisição, no futuro, de outros imóveis, ou outros ativos, 

pelo FUNDO, há e continuará a haver, necessariamente, uma concentração da sua 

carteira, restando o FUNDO, portanto, exposto aos riscos inerentes à demanda existente 

pela locação ou arrendamento dos Imóveis.  

 

Risco Relativo à Rentabilidade do Investimento  

O investimento em cotas de fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores 

mobiliários de renda variável, o que significa que a rentabilidade a ser paga ao Cotista 

dependerá do resultado da administração do empreendimento objeto do FUNDO. No 

presente caso, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, diretamente, das 

receitas provenientes das locações e arrendamentos do Imóvel aos locatários. Não há 

garantia de sucesso da implementação da política de investimentos, de forma que não é 

possível garantir qualquer rendimento vinculado aos investimentos e operações do Fundo. 

As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, da 

Consultora Imobiliária ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda 

total do capital investido pelos Cotistas. 

 

Inexistência de Garantia de Eliminação de Riscos  

A realização de investimentos no FUNDO sujeita o Investidor aos riscos aos quais o 

FUNDO e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital investido 



68 

 

pelos Cotistas no FUNDO. O FUNDO não conta com garantias da Administradora ou de 

terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, 

para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e, conseqüentemente, aos 

quais os Cotistas também poderão estar sujeitos. Em condições adversas de mercado, 

referido sistema de gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida. As 

eventuais perdas patrimoniais do FUNDO não estão limitadas ao valor do capital 

subscrito, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a aportar recursos 

adicionais no FUNDO além de seus compromissos.  

 

Desempenho Passado  

Ao analisar quaisquer informações fornecidas no Prospecto e/ou em qualquer material de 

divulgação do FUNDO que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de 

quaisquer mercados, de fundos de investimento similares, ou de quaisquer investimentos 

em que a Administradora e o Coordenador tenham de qualquer forma participado, os 

potenciais Cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no passado não é 

indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer garantia de que resultados 

similares serão alcançados pelo FUNDO no futuro. Os investimentos estão sujeitos a 

diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de 

inflação.  

 

Revisões e/ou Atualizações de Projeções  

O FUNDO e a Administradora não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar 

quaisquer projeções constantes do presente Prospecto e/ou de qualquer material de 

divulgação do FUNDO e/ou da Oferta, incluindo, sem limitação, quaisquer revisões que 

reflitam alterações nas condições econômicas ou outras circunstâncias posteriores à data 

do presente Prospecto e/ou do referido material de divulgação, conforme o caso, mesmo 

que as premissas nas quais tais projeções se baseiem estejam incorretas.  

 

Risco Tributário  

A Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada, estabelece que os fundos de 

investimento imobiliário devem distribuir, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) 

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.  
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Ainda de acordo com a referida lei, o fundo de investimento imobiliário que aplicar 

recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou 

sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, 

percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo fundo, 

sujeitam-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da 

tributação corporativa cabível (IRPJ, CSLL, Contribuição ao Programa de Integração 

Social – PIS e COFINS).  

 

Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelo FUNDO em aplicações financeiras de 

renda fixa sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, observadas as mesmas 

normas aplicáveis às pessoas jurídicas, podendo esse imposto ser compensado com o 

retido na fonte pelo FUNDO quando da distribuição de rendimentos e ganhos de capital 

aos Cotistas.  

 

Os rendimentos auferidos pelo FUNDO, quando distribuídos aos Cotistas, sujeitam-se à 

incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota máxima de 20% (vinte por cento).  

 

Os ganhos de capital auferidos pelos Cotistas na alienação ou no resgate das Cotas 

quando da extinção do FUNDO sujeitam-se ao Imposto de Renda na fonte à alíquota 

máxima de 20% (vinte por cento).  

 

Não obstante, de acordo com o artigo 3º, inciso III c/c parágrafo único, inciso II, da Lei nº 

11.033/04, com redação dada pela Lei nº 11.196/05, ficam isentos do Imposto de Renda 

na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas os rendimentos distribuídos 

pelo FUNDO cujas Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de 

valores ou no mercado de balcão organizado.  

 

Esclarece, ainda, o mencionado dispositivo legal que o benefício fiscal de que trata será 

concedido somente nos casos em que o FUNDO possua, no mínimo, 50 (cinqüenta) 

Cotistas e que o mesmo não será concedido ao Cotista pessoa física titular de Cotas que 

representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo FUNDO 

ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por 
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cento) do total de rendimentos auferidos pelo FUNDO. No entanto, mesmo que houvesse 

o interesse da Administradora de criar o mercado organizado para a negociação das 

Cotas do FUNDO, poderia ocorrer situação em que um único Cotista viesse a integralizar 

parcela substancial da emissão ou mesmo a totalidade das Cotas do FUNDO, passando 

tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, sujeitando assim os 

demais Cotistas a tributação.  

 

Riscos de Despesas Extraordinárias  

O FUNDO, na qualidade de proprietário dos imóveis, estará eventualmente sujeito ao 

pagamento de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, 

decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança, bem como quaisquer 

outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos imóveis e dos condomínios 

em que se situam. Caso a Reserva de Contingência não seja suficiente para arcar com 

tais despesas, os referidos pagamentos poderão resultar em 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 em geral 

(despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como quaisquer outras despesas 

inadimplidas pelos locatários dos imóveis, tais como tributos, despesas condominiais, e 

ainda custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para locação após despejo 

ou saída amigável do inquilino.  

 

Riscos Relacionados à Liquidez do Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento Imobiliários  

Como os fundos de investimento imobiliário são uma modalidade de investimento em 

desenvolvimento no mercado brasileiro, onde ainda não movimentam volumes 

significativos de recursos, com número reduzido de interessados em realizar negócios de 

compra e venda de cotas, seus Investidores podem ter dificuldades em realizar 

transações no mercado secundário.  

 

Neste sentido, o Investidor deve observar o fato de que os fundos de investimento 

imobiliário são constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate 
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de suas cotas, senão quando da extinção do fundo, fator este que pode influenciar na 

liquidez das cotas quando de sua eventual negociação no mercado secundário.  

 

Mesmo sendo as Cotas objeto de negociação no mercado da BM&FBOVESPA, o 

Investidor que adquirir as Cotas do FUNDO deverá estar consciente de que o 

investimento no FUNDO consiste em investimento de longo prazo.  

 

Riscos relacionados às informações contidas neste Prospecto.  

Este Prospecto contém informações acerca do FUNDO e do mercado imobiliário 

relacionado aos imóveis, os quais estão sujeitos a riscos e incertezas.  

 

As informações constantes deste Prospecto foram obtidas de fontes idôneas e públicas e 

as perspectivas do FUNDO baseiam-se em convicções e expectativas razoáveis. Não há 

garantia de que o desempenho futuro do FUNDO seja consistente com essas 

perspectivas de modo que os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das 

tendências aqui indicadas.  

 

Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à 

economia brasileira são baseadas em dados públicos. As informações sobre o mercado 

imobiliário, apresentadas ao longo deste Prospecto, foram obtidas por meio de pesquisas 

internas, pesquisas de mercado, informações públicas e publicações do setor. Tais 

declarações têm como base informações obtidas de fontes consideradas confiáveis.  

 

Riscos de alterações nas práticas contábeis.  

Presentemente, as práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e 

para a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos de investimento imobiliário 

advêm das disposições previstas na Instrução CVM nº 206/94.  

 

Com a edição da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que alterou a Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976 e a constituição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 

CPC, diversos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas foram emitidas 

pelo CPC e já referendadas pela CVM. Presentemente, a CVM está em processo de 

revisão da Instrução CVM nº 206/94 no sentido de atualizá-la em relação às práticas 
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contábeis emitidas pelo CPC, que são as práticas contábeis atualmente adotadas no 

Brasil.  

 

Caso a CVM venha a determinar que os pronunciamentos e interpretações emitidas pelo 

CPC, incluindo, entre outros, aqueles listados abaixo, passem a ser adotados para a 

contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos 

fundos de investimento imobiliário, a adoção de tais regras poderão ter um impacto nos 

resultados atualmente apresentados pelas demonstrações financeiras do FUNDO:  

 

a) CPC 00 - Pronunciamento Técnico detalhando a Estrutura Conceitual para a 

elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.  

b) CPC 01 - Pronunciamento Técnico sobre Redução ao valor recuperável dos ativos  

c) CPC 08 - Pronunciamento Técnico sobre custos de transação e prêmios na emissão de 

TVM  

d) CPC 17 - Pronunciamento Técnico sobre contratos de construção  

e) CPC 28 - Pronunciamento Técnico sobre propriedades para investimento  

f) CPC 30 - Pronunciamento Técnico sobre reconhecimento de receitas  

g) CPCs 38,39 e 40 - Pronunciamentos Técnicos sobre reconhecimento, mensuração, 

apresentação e evidenciação de Instrumentos Financeiros  

h) ICPC 02 - Interpretação Técnica sobre contratos de construção do setor imobiliário  

i) OCP 01 - Orientação Técnica referente a entidades de incorporação imobiliária  

 

Risco de conflito de competência  

A eleição de foro judicial em alguns documentos da operação e foro arbitral em outros 

gera o risco da arguição de um conflito de competência por uma das partes, o que 

acarretará, por consequência, dificuldade de solução da controvérsia, e possível perda 

financeira e da eficácia da decisão, além do aumento do prazo para sua satisfação. Uma 

vez instaurado um conflito de competência, no qual será definido o foro em que a 

controvérsia será analisada/decidida, abre-se às partes a possibilidade de discussão no 

âmbito do conflito de competência até decisão final do Superior Tribunal de Justiça ou do 

Supremo Tribunal Federal. Deste modo, uma das principais características da eleição do 

foro arbitral, que é a celeridade para resolução de conflitos fica comprometida. De outro 

lado, a eleição de foro arbitral e do foro judicial também apresentam-se conflitantes uma 
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vez que enquanto a decisão arbitral é irrecorrível, perante o Poder Judiciário se têm, no 

mínimo, 3 (três) esferas diversas distintas e independentes para decisão/revisão da 

matéria.  

 

Perdas não cobertas pelos seguros contratados em relação aos Imóveis, descumprimento 

das obrigações pela companhia seguradora, bem como não renovação dos seguros em  

termos satisfatórios, poderão resultar em prejuízos ao Fundo, causando efeitos adversos 

aos Cotistas.  

 

Não é possível garantir que o valor segurado será suficiente para proteger os Imóveis de 

perdas relevantes, tendo em vista que, em caso de sinistro que danifique severamente os 

imóveis, a indenização recebida pode sofrer rateio caso os custos de reconstrução do 

imóvel, apurado pela seguradora na data do evento, seja superior aos custos estimados 

na ocasião da contratação das apólices. Há, inclusive, determinados tipos de perdas que 

não estarão cobertas pelas apólices, tais como Cobertura de Queda de Aeronaves e 

Fumaça. Se qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier 

a ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser obrigado a incorrer em 

custos adicionais, os quais poderão 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 Quotistas.  

 

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.  

 

8.3. RISCOS RELATIVOS AO MERCADO IMOBILIÁRIO  

 

Riscos de flutuações no valor dos imóveis integrantes do patrimônio do Fundo.  

O valor dos Imóveis que integram a carteira do FUNDO pode aumentar ou diminuir de 

acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e eventuais avaliações 
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realizadas de acordo com a regulamentação aplicável e/ou com o Regulamento. Em caso 

de queda do valor dos imóveis, os ganhos do FUNDO decorrente de eventual alienação 

dos imóveis, bem como o preço de negociação das Cotas no mercado secundário 

poderão ser adversamente afetados.  

 

Risco de desvalorização dos Imóveis  

Como os recursos do FUNDO destinam-se à aplicação no Imóvel, um fator que deve ser 

preponderantemente levado em consideração com relação à rentabilidade do FUNDO é o 

potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde está localizado o 

imóvel. A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não somente 

ao potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste 

potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual 

decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do Imóvel locado e, 

por consequência, sobre as Cotas.  

 

Riscos Relativos às Receitas Mais Relevantes  

Os principais riscos relativos às receitas mais relevantes do FUNDO são:  

 

(i) Quanto à receita de locação: a inadimplência no pagamento de aluguéis implicará em 

não recebimento de receitas por parte do FUNDO, uma vez que os aluguéis são sua 

principal fonte de receitas. Além disso, na ocorrência de tais hipóteses o FUNDO poderá 

não ter condições de pagar seus compromissos nas datas acordadas, o que implicaria na 

necessidade dos Cotistas serem convocados a arcarem com os encargos do FUNDO;  

 

(ii) Quanto às alterações nos valores dos aluguéis praticados: há a possibilidade das 

receitas de aluguéis do FUNDO não se concretizarem na íntegra, visto que a cada 

vencimento anual as bases dos contratos podem ser renegociadas, provocando 

alterações nos valores originalmente acordados. Importante destacar ainda que conforme 

dispõe o artigo 51 da Lei do Inquilinato, “nas locações de imóveis não residenciais, o 

locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, 

cumulativamente: I – o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo 

determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos 

dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu negócio, 
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no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”. Com isso, mesmo que 

findo o prazo de locação não seja de interesse do FUNDO proceder à renovação dos 

contratos, os locatários poderão pedir a renovação compulsória do contrato de locação, 

desde que preenchidos os requisitos legais e observado o prazo para propositura da ação 

renovatória. Ainda em função dos contratos de locação, se, decorridos três anos de 

vigência do contrato ou de acordo anterior, não houver acordo entre locador e locatário 

sobre o valor da locação, poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo 

ao preço do mercado. Com isso, os valores de locação poderão variar conforme as 

condições de mercado vigentes à época da ação revisional.  

 

(iii) Nos casos de rescisão dos contratos de locação, incluindo por decisão unilateral do 

locatário, antes do vencimento do prazo estabelecido no seu contrato de locação sem o 

pagamento da indenização devida, as receitas do FUNDO poderão ser comprometidas, 

com reflexo negativo na remuneração do cotista. Risco de alterações na Lei do 

Inquilinato.  

 

Risco de Alterações na Lei do Inquilinato 

As receitas do FUNDO decorrem substancialmente de recebimentos de aluguéis, nos 

termos de cada um dos contratos de locação descritos neste Prospecto. Dessa forma, 

caso a Lei do Inquilinato seja alterada de maneira favorável a locatários (incluindo, por 

exemplo, e sem limitação, com relação a alternativas para renovação de contratos de 

locação e definição de valores de aluguel) o FUNDO poderá ser afetado adversamente.  

 

Potenciais Prejuízos não Cobertos por Seguro  

Nos termos dos contratos de locação, os locatários devem contratar seguros para os 

imóveis.  

 

No entanto, em alguns casos não é possível assegurar que a contratação dos seguros 

tenha ocorrido na forma prevista nos contratos de locação. Adicionalmente, não é 

possível 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 
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poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser obrigado a incorrer em custos adicionais, os 

quais poderão 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.  

 

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.  

 

Adicionalmente, caso os locatários não renovem os seguros dos imóveis ou os seguros 

não possam ser renovados nos mesmos termos dos atualmente contratados, na hipótese 

de ocorrência de sinistro envolvendo os imóveis há a possibilidade destes não serem 

cobertos pelo seguro ou não estarem cobertos nos mesmos termos atuais, o que poderia 

ter um efeito adverso sobre o FUNDO.  

 

Risco de Desapropriação  

Há possibilidade de ocorrer a desapropriação, parcial ou total, dos Imóveis, por decisão 

unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público, o 

que pode resultar em prejuízos para o FUNDO.  

 

Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais  

Os locatários de imóveis estão sujeitos a legislação ambiental nas esferas federal, 

estadual e municipal. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, 

regulamentos, licenças e autorizações, as empresas podem sofrer sanções 

administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento de licenças e 

revogação de autorizações, ou estarem sujeitas a sanções criminais (inclusive seus 

administradores). As agências governamentais ou outras autoridades podem também 

editar novas regras mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e 

regulamentos existentes, que podem obrigar as empresas a gastar recursos adicionais na 

adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e 



77 

 

equipamentos que não necessitavam anteriormente dessas licenças ambientais. As 

agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira 

significativa a emissão das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento 

dos negócios dos locatários, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus 

negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer com que os locatários tenham 

dificuldade em honrar com os aluguéis dos Imóveis podendo afetar adversamente os 

resultados do FUNDO em caso de atrasos ou inadimplementos.  

 

Riscos de Crédito  

Os Cotistas do Fundo terão direito ao recebimento de rendimentos que serão, 

basicamente, decorrentes dos valores pagos a título de aluguel/arrendamento dos 

Imóveis objeto de investimento pelo Fundo. Dessa forma, o Fundo estará exposto aos 

riscos de não pagamento por parte dos locatários das obrigações acima elencadas.  

 

Risco de Chamadas Adicionais de Capital  

Uma vez consumida a reserva de despesas extraordinárias, poderá haver necessidade de 

novos aportes de capital em decorrência de deliberação em Assembleia Geral.  

 

Demais Riscos  

O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou 

exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos 

ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, 

alteração na política econômica e decisões judiciais.  

 

9. ADMINISTRADORA DO FUNDO  

 

9.1. BREVE HISTÓRICO  
 
 

A Administradora do Fundo é BB GESTÃO DE RECURSOS – Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A. (“BB DTVM”). Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, 

a BB DTVM foi criada em 1986, como subsidiária integral do Banco do Brasil.  

 

Autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de 
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administração de carteiras (Ato Declaratório nº 1481, de 13/08/90), a BB DTVM alia 

segurança, experiência e alta tecnologia aos mais modernos conceitos de ferramentas de 

administração de ativos do mercado. 

 

Por ter autonomia administrativa, a BB DTVM possui Conselho de Administração e 

Diretoria próprios, contando com estrutura organizacional voltada para o atendimento das 

necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de distribuição. 

 

Uma marca cada vez mais forte no mercado de fundos de investimento, a BB DTVM 

disponibiliza soluções em gestão de recursos de terceiros que atendem a pessoas físicas, 

empresas, setor público, investidores institucionais e investidores estrangeiros. 

 

A BB DTVM é sinônimo de excelência na administração de recursos de terceiros por meio 

da gestão dos ativos que compõem os fundos de investimento. Este conceito de 

excelência, o rating MQ1, foi atribuído em 2006 pela Moody’s, uma das principais 

agências de classificação de risco do mundo. O relatório da Moody’s destaca o excelente 

ambiente de gestão e de controle da BB DTVM. 

 
 

9.2. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRADORA NOS TERMOS DO ARTIGO 56, 

DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03  

 

A Administradora, representada por seu Diretor responsável pela supervisão do FUNDO, 

Sr. Carlos José da Costa André, brasileiro, divorciado, bancário, residente e domiciliado 

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cujo nome também pode ser 

encontrado no endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no endereço eletrônico 

da Administradora (www.brazilianmortgages.com.br), declara que:  

 

(i) o Ofertante é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das 

informações (a) prestadas por ocasião do registro da distribuição das Cotas; e (b) 

fornecidas ao mercado durante sua distribuição, permitindo aos Investidores uma tomada 

de decisão fundamentada a respeito da oferta das Cotas;  

 

(ii) o Prospecto: (a) contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, 
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pelos Investidores, das Cotas e de sua oferta, do Fundo, suas atividades, situação 

econômico-financeira, os riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras 

informações relevantes; e (b) contém informações verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito 

da oferta das Cotas; e, (c) foi elaborado de acordo com as normas pertinentes;  

 

9.3. RECOMENDAÇÕES DA ADMINISTRADORA  

 

Ademais, assunções, previsões e/ou demais expectativas futuras constantes deste 

Prospecto estão sujeitas às incertezas de natureza econômica fora do controle do 

FUNDO ou da Administradora e, conseqüentemente, não devem ser entendidas como 

promessa ou garantia de resultados futuros ou de performance. 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 dessas tendências e previsões.  

 

A Administradora recomenda a leitura atenta deste Prospecto, em especial de sua Seção 

“Fatores de Risco”.  

 

O registro não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações 

prestadas ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO, sua viabilidade, sua 

administração, situação econômico-financeira, ou sobre as Cotas a serem 

distribuídas, e é concedido segundo critérios formais de legalidade.  

 

10. COORDENADOR 

 

10.1. BB Investimentos  

 

O BB-Banco de Investimento S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30, sob a supervisão e responsabilidade direta de 

seu Diretor, Sr. José Mauricio Pereira Coelho, brasileiro, casado, bancário, portador da 

Carteira de Identidade (RG) nº 06109071-8 (IFP RJ) e inscrito no CPF sob o nº 
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853.535.907-91, residente e domiciliado na Cidade Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, com endereço comercial Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, Centro - Rio de 

Janeiro - RJ, será o Coordenador da Oferta. 

 

O Banco do Brasil S.A. foi o primeiro banco a operar no País e, hoje, é a maior instituição 

financeira da América Latina em termos de ativos, segundo ranking da consultoria 

Economática (31/12/09). 

 

Em seus mais de 200 anos de existência, acumulou experiências e pioneirismos, 

participando vivamente da história e da cultura brasileira. Sua marca é uma das mais 

conhecidas e valiosas do País, acumulando ao longo de sua história atributos de 

confiança, segurança, modernidade e credibilidade. Com sólida função social e com 

competência para lidar com os negócios financeiros, o Banco do Brasil demonstrou que é 

possível ser uma empresa lucrativa sem perder o núcleo de valores. 

 

Em março de 2010, o Banco do Brasil registrou mais de 53,5 milhões de clientes 

atendidos a partir de uma rede de 18,0 mil pontos de atendimento distribuídos em 3,5 mil 

municípios brasileiros, com envolvimento de 103,9 mil funcionários. No exterior, o Banco 

do Brasil tem 43 pontos distribuídos em 23 países (Alemanha, Angola, Argentina, Áustria, 

Bolívia, Chile, China, Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, 

França, Ilhas Cayman, Inglaterra, Itália, Japão, México, Panamá, Paraguai, Peru, 

Portugal, Uruguai e Venezuela). 

 

Com objetivo de oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo com as empresas 

brasileiras, o Banco do Brasil criou o BB Investimentos, subsidiária integral para executar 

atividades de banco de investimento. 

 

O BB Investimentos mantém posição de destaque entre os principais intermediários em 

ofertas públicas de ações. Em 2009, atuou como coordenador do IPO da Visanet, nas 

operações de follow on da Brasil Foods, Gol Linhas Aéreas Inteligentes e Marfrig 

Alimentos. Como coordenador contratado atuou nas operações da CCR, Cyrela, Natura, 

Multiplan, Rossi e Santander. Neste ano ficou em quinto lugar no ranking ANBIMA de 

distribuição de renda variável com 10,6% de participação de mercado.  
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Em 2010 atuou como coordenador líder do follow on do Banco do Brasil, como 

coordenador do IPO da Julio Simões Logística e da Droga Raia e do follow on da JBS S.A 

e da Petrobras, além de ter sido coordenador contratado nas operações da Aliansce, 

Multiplus, Hypermarcas e Mills. No acumulado de 2010 do ranking ANBIMA de 

Distribuição de Renda Variável, ocupa a primeira posição com 60,5% de participação.  

 

Atua também na intermediação de valores mobiliários e disponibiliza para seus clientes o 

serviço de compra e venda de ações por meio da rede de agências, internet (Home 

Broker) e celular. O volume financeiro negociado pelo BB Investimentos em 2009, neste 

segmento, foi superior a R$20 bilhões e possui em sua base aproximadamente 250 

(duzentos e cinqüenta) mil investidores com posição de custódia.  

 

Em 2010 o BB Investimentos liderou três emissões de notas promissórias, no valor de R$ 

680 milhões e 22 (vinte e duas) emissões de debêntures, totalizando R$11,1 bilhões, 

dentre elas Cemig Geração e Transmissão, Construções e Comércio Camargo Correa, 

SABESP, Transmissora Aliança de Energia Elétrica, Cyrela Brazil Realty, CPFL Geração 

e InBev. Também participou de seis emissões de notas promissórias, totalizando R$7,5 

bilhões e de 14 (catorze) emissões de debêntures, totalizando R$9,7 bilhões. No 

acumulado de 2010, o BB Investimentos ficou em terceiro lugar no ranking ANBIMA de 

Originação, por valor, de Renda Fixa Consolidado com o valor de R$13,9 bilhões 

originados e 19,3% de participação de mercado. 

 

Em 2010 o BB Investimentos liderou três emissões de cotas de FIDC, no valor de R$ 

1,002 bilhão, 2 (duas) emissões de Fundo de Investimento Imobiliário no valor de R$ 245 

milhões e atuou como Coordenador em uma operação de distribuição de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários no valor de R$ 524 milhões e em outra de FIDC no valor de R$ 

350 milhões, totalizando R$2,12 bilhões, dentre elas os FIDC’s Chemical V e VI, FIDC 

CAESB, os Fundos Agre e Renda II e CRI da WTorre. 

 

No acumulado de 2010, o BB Investimentos ficou em terceiro lugar no ranking ANBIMA de 

Originação de produtos de Securitização, por valor, com o valor de R$ 765,29 milhões 

originados e 8,0% de participação de mercado. 
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No mercado de capitais internacional, em 2010, o BB, por meio de suas corretoras 

externas BB Securities Ltd. (Londres) e Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque), 

atuou em 30 das 69 operações de captação externa realizadas por empresas, bancos e 

governo brasileiro, das quais 17 (dezessete) com "status" de leadmanager e 13 (treze) 

como co-manager. Em termos de montante, do total de aproximadamente US$40 bilhões 

emitidos no período, o BB participou em cerca de US$21,6 bilhões. 

 

O BB Investimentos conta ainda com uma equipe dedicada para assessoria e 

estruturação de operações de fusões e aquisições e reestruturações societárias com 

destaque para atuação nos segmentos de agronegócios, indústria, energia e logística e 

participação em leilões de concessão. 

 

Em 2010, atuou como advisor no processo de alienação da participação acionária da 

Previ na TPPF - Terminais Portuários da Ponta do Félix S.A., assessorou a Braskem na 

aquisição da participação da Unipar na Quattor Paricipações e no processo de fusão das 

empresas Brenco Holding e ETH Bioenergia. 

 

Na qualidade de Coordenador da Distribuição de Cotas do Fundo, entre as atividades do 

BB Investimentos estão incluídas: 

 

I. Prestar os serviços descritos no Contrato de Distribuição de Cotas; e 

II. Receber e processar todos os pedidos de subscrição de Cotas, fazendo 

uso de todos os recursos disponíveis para a boa realização da Oferta. 

 

10.2. DECLARAÇÃO DO COORDENADOR NOS TERMOS DO ARTIGO 56, DA 

INSTRUÇÃO CVM nº 400/03 

 

O Coordenador, representado por seu Diretor Sr. José Mauricio Pereira Coelho, brasileiro, 

casado, bancário, residente e domiciliado na Cidade Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, declara que:  
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(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo  

pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que:  

 

a) as informações fornecidas pela Administradora do FUNDO são verdadeiras, 

consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos Investidores uma tomada 

de decisão fundamentada a respeito da oferta das Cotas; e  

 

b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, 

inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do 

registro do Fundo e as constantes do estudo de viabilidade econômico-

financeira do Fundo, que integram o Prospecto, são suficientes, permitindo 

aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; e  

 

(ii) o Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos 

Investidores, das Cotas e de sua oferta, do Fundo, suas atividades, situação econômico-

financeira, os riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações 

relevantes e foi elaborado de acordo com as normas pertinentes.  

 

O registro da oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das 

informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, sua viabilidade, 

sua administração, sua situação econômico-financeira ou sobre as Cotas a serem 

distribuídas e é concedido segundo critérios formais de legalidade.  

 

 

11. IDENTIFICAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS  

 

11.1. ADMINISTRADORA  

 

A Administradora do Fundo é BB GESTÃO DE RECURSOS – Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A (“BB DTVM”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, 20 – salas 201, 202, 301 e 302, inscrita no 

CNPJ sob o nº 30.822.936/0001-69, sob a supervisão e responsabilidade direta de seu 

Diretor responsável cujo nome pode ser encontrado no endereço eletrônico da CVM 
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(www.cvm.gov.br) e no endereço eletrônico da ADMINISTRADORA 

(www.bb.com.br/bbdtvm), o qual representa o FUNDO em todos os seus negócios, 

sempre de acordo com os termos do Regulamento e no melhor interesse dos Cotistas.  

 

Para maiores detalhes acerca do perfil da ADMINISTRADORA, favor referir-se ao 

Capítulo 9, ADMINISTRADORA do Fundo do presente Prospecto. Para informações mais 

detalhadas sobre as atribuições e responsabilidades da ADMINISTRADORA, favor referir-

se ao item 1.4 - Administração do Fundo, do Capítulo 1. Características do Fundo, deste 

Prospecto.  

 

As informações e documentos relativos ao FUNDO estarão disponíveis aos cotistas no 

endereço da Administradora acima descrito, bem como em sua página na rede mundial 

de computadores (www.bb.com.br/bbdtvm).  

 

11.2. AUDITOR INDEPENDENTE  

 

Os serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo serão prestados pela 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Deloitte).  

 
A Deloitte faz parte do conjunto global de firmas Deloitte Touche Tohmatsu Limited, cada 

uma delas constituindo uma pessoa jurídica totalmente autônoma e independente, 

organizadas como um "network" (rede) de sociedades. A Deloitte presta serviços de 

auditoria, assessoria tributária e societária, consultoria de gestão e terceirização de 

processos, atuando com entidades de diversos segmentos de atividade econômica. 

Conecta seus conhecimentos, experiências e soluções para criar valor para os clientes e 

stakeholders, agregando a reconhecida credibilidade de sua marca.  

 

Pelos serviços prestados, a empresa de auditoria faz jus ao pagamento da remuneração 

definida em contrato específico, a qual vem sendo paga pelo FUNDO.  

 
11.3. INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA  

 

O FUNDO contratou o Banco do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco G, S/N – Asa Sul 
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- Brasília, representado por sua Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos, 

localizada na Rua Lélio Gama, 105, 38º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ, para 

prestar os serviços de custódia dos ativos financeiros, tesouraria e controladoria, bem 

como escrituração das Cotas do FUNDO.  

 

O Escriturador/Instituição Depositária presta ao FUNDO serviços de custódia de ativos 

financeiros, controladoria e escrituração das Cotas.  

 

Pelos serviços de custódia de ativos financeiros e escrituração das Cotas prestados ao 

FUNDO, o Escriturador/Instituição Depositária faz jus a uma remuneração acordada com 

Administradora, devendo tal remuneração ser deduzida da remuneração devida à 

Administradora, apenas quando se referir ao serviço de escrituração das Cotas.  

 

11.4. ASSESSOR LEGAL 

 

Fundado em 1999, o escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva – Advogados (BCCS) está 

estruturado para a prestação de serviços jurídicos, com atuação preponderante nas 

diversas áreas do Direito Empresarial e de Mercado de Capitais. 

 

BCCS congrega advogados com sólida formação acadêmica e conhecimento 

especializado nesse segmento, bem como profissionais experientes em áreas afins, como 

a da previdência complementar, de modo a formar equipes aptas a prestar uma 

assistência jurídica que corresponda às expectativas de seus clientes, tanto no âmbito da 

consultoria quanto no do contencioso. 

 

BCCS presta assessoria jurídica na constituição, e registro da oferta de cotas de fundos de 

investimento mobiliário e demais fundos de investimentos regulados pela CVM, bem como 

atua na assessoria a operações societárias envolvendo a compra e venda de imóveis e 

demais direitos de propriedade. 
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11.5. AVALIADORA  

 

A experiência e informações acumuladas pela Senior Consultoria Avaliações e Estudos 

Técnicos Ltda. desde 1990 capacitam-na a oferecer serviços técnicos de alto grau de 

precisão e confiabilidade, nas áreas de atuação e/ou interesse de valoração e avaliação 

de ativos imobiliários, consistindo na determinação do Valor de venda ou de locação, ou 

mesmo do custo de reprodução de um bem qualquer, no mercado livre, para uma 

infinidade de objetivos, tais como: aquisição, venda, locação, seguros, fins contábeis ou 

negociações financeiras. 

 

A Senior tem ampla experiência no desenvolvimento de Estudos Técnicos de Valoração 

de bens móveis ou imóveis, sejam urbanos ou rurais, comerciais ou residenciais, 

shoppings e outros negócios, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, plantas 

industriais, etc. 

 

Entre os serviços prestados pela Senior incluem-se: (i) analise de investimentos 

imobiliários de melhor performance;  (ii) analise de pré-viabilidade e de viabilidade 

técnica-econômica dos mais variados empreendimentos, urbanos e rurais, englobando 

estudos de legislação, econômicos e analises do mercado; (iii) desenvolvimento, analise 

critica e readequação de projetos arquitetônicos em geral; e (iv) assessoramento nos 

processos de aquisição e/ou locação de imóveis, definindo-se seus justos valores de 

mercado, bem como, as estratégias mais adequadas para a negociação desejada, 

identificando-se aqueles mais adequados as necessidades. 

 

Alguns dos principais clientes da Senior: Previ, Banco do Brasil, Refer, Petros, Infraprev, 

Telos, Banco Itaú, Santander, CEF, Banco Mercantil de São Paulo, Banco do Nordeste, 

Firjan, Sesi, Senai, CEG, Assobrav, Grupo Amil, Golden Cross, Light, BR Distribuidora, 

Eletrobrás, Carteira Hipotecária e Imobiliária do Clube Naval, IBGE, Susep, Inmetro, 

Ancine, dentre outros. 

 
 

12.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
 

O Prospecto da Oferta estará disponível para os Investidores no endereço do 
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Coordenador, bem como poderá ser consultado por meio da Internet nos websites 

(i) www.bb.com.br/bbdtvm, (clicar no nome do Fundo); (ii) 

www.bb.com.br/ofertapublica (clicar em FII Renda de Escritórios” e em seguida em 

“Leia o Prospecto”); (iii) www.cvm.gov.br, (no menu “Acesso Rápido” clicar no link 

“Fundos de Investimento”, na página seguinte digitar no primeiro campo o nome do 

Fundo, em seguida clicar no link contendo a denominação do Fundo e logo após no 

link “Documentos Eventuais”, em seguida clicar no link “Exemplar de 

Regulamento” ou “Prospecto”); e (iv) no site da BM&FBovespa 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-

publicas.aspx?aba=tabItem2&idioma=pt-br 

 

Quaisquer outras informações complementares ou esclarecimentos sobre o FUNDO 

e/ou a Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador, ou à Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM.  

 

 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM  

 

Rio de Janeiro  

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 111, 2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34° andares  

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP 20050-901 

Telefone: (21) 3233-8686  

 

São Paulo  

Endereço: Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza  

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 01333-010, 

Telefone: (11) 2146-2000  

 

  

 

 

 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?aba=tabItem2&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?aba=tabItem2&idioma=pt-br
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13.  ANEXOS  
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13.1. Instrumento Particular de Constituição do Fundo de 
Investimento Imobiliário e Ato que deliberou a emissão das Cotas  
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13.2. Regulamento do Renda de Escritórios Fundo de Investimento 
Imobiliário – FII 
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13.3. Instrumento Particular de Contrato Preliminar de Compromisso 
de Compra e Venda de Imóveis subordinado à Condição Suspensiva  
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13.4. Cópia do comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização  
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13.5. Modelo do Boletim de Subscrição  
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RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/MF nº. 14.793.782/0001-78 
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS Nº [•] 

ISIN nº BRRDESCTF000 

 

CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

Oferta pública primária de cotas da 1ª emissão, em série única, do Renda de Escritórios Fundo de 

Investimento Imobiliário– FII (“Fundo”), que é constituído de acordo com o disposto na Lei nº 

8.668/1993, e na Instrução CVM 472/2008, conforme alteradas, sob a forma de condomínio fechado, 

regido por seu Regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, devidamente 

registrado 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro em 20 de 

dezembro de 2011, sob o nº 978.076, e suas posteriores alterações, realizadas em 09 de janeiro de 

2012 e em 27 de fevereiro de 2012, que também aprovou a emissão de Cotas pelo Fundo, registradas 

no mesmo 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, sob o nº 

980.415, em 12 de janeiro de 2012 e nº 985.251 em 29 de fevereiro de 2012, respectivamente.  

A Oferta será conduzida de acordo com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada (“Instrução CVM 400”), observados os termos e condições do “Contrato de 

Distribuição de Cotas de Emissão do Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário – FII 

(Fundo)”, celebrado em 12 de janeiro de 2012 (“Contrato de Distribuição”). 

Exceto quando especificamente definidos neste boletim de subscrição de Cotas (“Boletim de 

Subscrição”), os termos aqui utilizados iniciados em letras maiúsculas terão o significado a eles 

atribuído no prospecto definitivo de distribuição pública de Cotas do Fundo (“Prospecto Definitivo”). 

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA 

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO 

FUNDO, SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO, SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, BEM 

COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS 
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QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 

 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

 

CPF / CNPJ 

 

ESTADO CIVIL 

 

DATA NASC. 

 

PROFISSÃO 

 

NACIONALIDADE 

 

DOC. IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EMISSOR 

 

ENDEREÇO 

 

ENDEREÇO 

 

COMPLEMENTO 

 

BAIRRO 

 

CEP 

 

CIDADE 

 

ESTADO 

 

PAÍS 

 

TELEFONE / FAX 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

CPF 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EMISSOR 

 

TELEFONE / FAX 

 

BANCO INDICADO PARA CRÉDITO DE RENDIMENTOS 

 

 

Nº DO BANCO 

 

Nº DA AGÊNCIA 

 

Nº DA CONTA 

 

 

 

COTAS SUBSCRITAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) 

 

Série Quantidade Valor- R$ 

1   

  

 Total  
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INSTRUÇÕES PARA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS 

 

1. A DISTRIBUIÇÃO DE COTAS TERÁ O PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO  

ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA DAS COTAS DO FUNDO, SENDO CERTO QUE SERÁ ENCERRADA LOGO APÓS A DA  

DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 5, ABAIXO. 

 

2. A OFERTA DE COTAS DO FUNDO SE DARÁ ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS INTEGRANTES DO SISTE  

DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS 

 

3. A OFERTA SERÁ EFETUADA EM UMA ÚNICA SÉRIE, NO TOTAL DE 742.000 (SETECENTAS E QUARENTA E DUAS  

COTAS, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO O MONTANTE DE ATÉ R$ 74.200.000,00 (SETENT   

QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS) (“VOLUME TOTAL DA OFERTA”).  

 

4. CASO O MONTANTE DE R$ 40.200.000,00 (QUARENTA MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS) (“VOLUME MÍNIMO”) N  

SEJA SUBSCRITO E INTEGRALIZADO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, A OFERTA SERÁ CANCELADA. 

 

5. CASO TENHAM SIDO SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS COTAS ENTRE O MONTANTE MÍNIMO DA OFERTA E O VOLU  

TOTAL DA OFERTA, O COORDENADOR LÍDER ENCERRARÁ A OFERTA, SENDO CERTO QUE AS COTAS N  

DISTRIBUIDAS NA DATA DE LIQUIDAÇÃO SERÃO CANCELADAS. 

 

6. TODAS AS COTAS SERÃO NOMINATIVAS E ESCRITURAIS, DE ACORDO COM O ARTIGO 6º DA INSTRUÇÃO CVM 47   

SERÃO INTEGRALIZADAS NO MESMO ATO DE SUA SUBSCRIÇÃO, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL. CASO  

SUBSCRITOR NÃO REALIZE A INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS ATÉ ÀS 12 (DOZE) HORAS DA REFERIDA DATA  

INTEGRALIZAÇÃO, O SUBSCRITOR SERÁ CONSTITUÍDO EM MORA, DE PLENO DIREITO,  

NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA LEI Nº 8.668/93. 

 

7. AS COTAS SERÃO NEGOCIADAS, DEPOIS DE INTEGRALIZADAS, EXCLUSIVAMENTE NO MERCADO DE BO  

ADMINISTRADO PELA BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (“BM&FBOVESPA”). 

 

8. A DISTRIBUIÇÃO SE DESTINA INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, BRASILEIRAS OU ESTRANGEIR  

QUE BUSQUEM RETORNO DE RENTABILIDADE, NO LONGO PRAZO, COMPATÍVEL COM A POLÍTICA DE INVESTIMEN  

DO FUNDO E QUE ACEITEM OS RISCOS INERENTES A TAL INVESTIMENTO, SENDO CERTO QUE CADA INVESTID  

DEVERÁ ADQUIRIR, NO ÂMBITO DA OFERTA, O VOLUME MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) COTAS, EQUIVALENTE A  

5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

 

9. O PREÇO UNITÁRIO DAS COTAS OBJETO DA PRESENTE EMISSÃO CORRESPONDE A R$ 100,00 (CEM REAIS).  

 

10. AS IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS DOS COTISTAS PELA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DEVERÃO SER DEPOSITADAS  

BANCO COMERCIAL, EM CONTA-CORRENTE ABERTA EM NOME DO FUNDO, A SER INFORMADA AO INVESTIDOR P  

COORDENADOR LÍDER NA DATA DA RESPECTIVA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS. 

 

11. CASO O INVESTIDOR JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO E VENHA A DESISTIR DO PEDIDO DE RESERVA OU 

TENHA SEU PEDIDO DE RESERVA CANCELADO, OS VALORES DEPOSITADOS SERÃO DEVOLVIDOS SEM JUROS OU 

CORREÇÃO MONETÁRIA, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS CONTADOS, RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DO 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESERVA OU DO CANCELAMENTO DA OFERTA E/OU DO PEDIDO DE 
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RESERVA. 

12. NÃO HAVERÁ RESGATE DE COTAS, A NÃO SER PELA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO.  

 

                                                          

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1. COORDENADOR DA OFERTA: 

NOME: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A 

CNPJ/MF: 24.933.830/0001-30 

ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS, Nº. 105, 36º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO – RJ 

 

2. ADMINISTRADOR DO FUNDO: 

NOME: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ/MF: 30.822.936/0001-69 

ENDEREÇO: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20º, SALAS 201, 202, 301 E 302 – CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ  

 

3. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESCRITURADORA DAS COTAS DO FUNDO: 

NOME: BANCO DO BRASIL S.A.  

CNPJ/MF: 00.000.000/0001-91 

ENDEREÇO: SBS, QUADRA 01, BLOCO G, S/N, CIDADE DE BRASÍLIA, DF 

 

O Regulamento e o Prospecto do Fundo estão disponíveis para consulta e reprodução nas seguintes páginas da rede mundia   

computadores www.bb.com.br/bbdtvm (clicar no nome do Fundo), www.bb.com.br/ofertapublica (clicar em “FII Renda de Escritó  

e em seguida em “Leia o Prospecto”), na CVM www.cvm.com.br (no menu “Acesso Rápido” clicar no link “Fundos de Investime  

na página seguinte digitar no primeiro campo o nome do Fundo, em seguida clicar no link contendo a denominação do Fundo e  

após no link “Documentos Eventuais”, em seguida clicar no link “Exemplar de Regulamento” ou “Prospecto”) e na BM&FBove  

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?aba=tabItem2&idioma=pt-br; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bb.com.br/bbdtvm
http://www.bb.com.br/ofertapublica
http://www.cvm.com.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?aba=tabItem2&idioma=pt-br
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DECLARAÇÃO DO SUBSCRITOR 

 

 

 

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLE  

DE SUBSCRIÇÃO E QUE: (I) RECEBI, LI E ACEITO O REGULAMENTO DO FUNDO E O PROSPECTO DEFINITIVO  

PRESENTE EMISSÃO; (II) TOMEI CONHECIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DOS RISCOS INERENTES  

INVESTIMENTO NO FUNDO. AS COTAS OBJETO DESTA EMISSÃO SERÃO NEGOCIADAS EXCLUSIVAMENTE NO MERCA  

DE BOLSA ADMINISTRADO PELA BM&FBOVESPA. 

 

 

____________ _________________________ 

LOCAL DATA 

 

 

 

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE: (I) ESTOU  
ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS  
DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NE  
INSTRUMENTO, E (II) RECEBI E TEN  
CONHECIMENTO DO PROSPECTO DEFINITIVO. 

 

__________________________________________ 

 

SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

ASSINATURA DO FUNDO: 

___________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

 

FUNDO (REPRESENTADO PELO COORDENADOR LÍDER) 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

 

 



146 

 

___________________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

___________________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

 

RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

 

RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS Nº [•] 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

 

 

1ª EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, SENDO COMPOSTA POR ATÉ 742.000 (SETECENTAS E QUARENTA E DUAS MIL) COT  

NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO O MONTANTE DE ATÉ R$ 74.200.000,00 (SETENTA E QUAT  

MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS) CONFORME DELIBERADO NO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO  

REGULAMENTO DO RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”, DATADO DE 27  

FEVEREIRO DE 2012, REGISTRADO NO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CIDADE DO RIO  

JANEIRO, EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012, SOB O Nº 985.251. 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 

 

 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

 

 

CPF / CNPJ 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

DATA NASC 

 

PROFISSÃO 

 

NACIONALIDADE 

 

DOC. IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO 
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 EMISSOR 

 

 

ENDEREÇO 

 

Nº 

 

 

COMPLEMENTO 

 

BAIRRO 

 

 

CEP 

 

 

CIDADE 

 

 

ESTADO 

 

 

PAÍS 

 

 

TELEFONE 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

CPF 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

 

 

ÓRGÃO EMISSOR 

 

 

TELEFONE / FAX 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

CPF 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

 

 

ÓRGÃO EMISSOR 

 

 

TELEFONE / FAX 

 

 

 

 

COTAS INTEGRALIZADAS 

 

 

EMISSÃO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL - R   

1ª [•] 

 

[•] 

 

[•] 
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FORMA DE PAGAMENTO 

 

 

 

EM DINHEIRO 

 

 

 

 

EM CHEQUE 

 

 

 

CHEQUE Nº DO CHEQUE 

 

 

 

Nº DO BANCO 

 

 

 

Nº AGÊNCIA 

 

 

 

DEPÓSITO EM CONTA 

 

 

 

Nº DA CONTA 

 

 

 

Nº DO BANCO 

 

 

 

Nº AGÊNCIA 

 

 

 

 

RECIBO 

 

RECEBEMOS DO SUBSCRITOR A IMPORTÂNCIA DE R$ [•] ([POR EXTENSO]) RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS 
SUBSCRITAS. 
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LOCAL / DATA 

 

 

ASSINATURA DOS REPRESENTANTES DO COORDENADOR 
LÍDER 
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13.6. Modelo do Pedido de Reserva  
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PEDIDO DE RESERVA PARA AS COTAS DE EMISSÃO DO 

 

RENDA DE ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 
  

CNPJ nº 14.793.782/0001-78 

 

Códigos ISIN: BRRDESCTF000 

CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

Pedido de reserva de cotas da Primeira Emissão (“Cotas”) do Renda de Escritórios Fundo de Investimento 
Imobiliário – FII (“Fundo”), constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Lei nº 8.668, de 25 de junho 
de 1993, conforme alterada, pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 
2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem 
aplicáveis e por seu Regulamento, registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, 
em 20 de dezembro de 2011, sob o n.º 978.076. A Primeira Emissão de Cotas do Fundo e posteriores alterações do 
seu regulamento foram aprovadas, por ato do Administrador de 09 de janeiro de 2012, registrado em 12 de janeiro 
de 2012 e de 27 de fevereiro de 2012, registrado em 29 de fevereiro de 2012 no mesmo 2º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, sob o nº 980.415 e nº 985.251, respectivamente (“Pedido de Reserva” e 
“Fundo”, respectivamente), relativo à oferta pública de distribuição primária, no mercado brasileiro, de cotas 
nominativas de emissão do Fundo (“Oferta”).  

A Oferta será composta por até 742.000 (setecentas e quarenta e duas mil)  Cotas, com valor mínimo a ser subscrito 
por cotista de R$5.000,00 (cinco mil reais), com preço unitário por Cota de R$ 100,00 (cem reais), na data da 1ª 
(primeira) emissão de Cotas. 

As Cotas serão objeto de distribuição pública primária exclusivamente no mercado brasileiro, nos termos da 
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), por intermédio do BB-
Banco de Investimento S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n.° 105, 36° andar, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 24.933.830/0001-30 (“BB-BI” ou “Coordenador”), o qual poderá contratar outras instituições 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para auxiliá-lo na distribuição das Cotas do Fundo 
(“Instituições Participantes”). 

As Cotas não poderão ser resgatadas. 

O Fundo tem prazo de duração indeterminado e destina-se a investidores pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou 
estrangeiras, que busquem retorno de rentabilidade, no longo prazo, compatível com a política de investimento do 
Fundo e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento. 

Termos iniciados em letras maiúsculas e não definidos neste Pedido de Reserva terão os mesmos 
significados a eles atribuídos no Regulamento. 

No.  
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INVESTIDOR 

1. Nome Completo/Nome Empresarial 

 

2. CPF/CNPJ 

3. Endereço 

 

4. Número 

 

5. Complemento 6. Caixa Postal 7. Bairro 

8. CEP 

 

9. Cidade 10. Estado 11. País 

12. DDD/Telefone 

 

13. Fax 14. E-mail 

15. Banco 

 

16. Agência 17. Conta Corrente 

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PESSOA FÍSICA 

18. Identidade 

 

19. Órgão Emissor/UF 20. Data de Nascimento 21. Nacionalidade 22. Estado Civil 

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PESSOA JURÍDICA 

23. Objeto Social 

 

 

 

24. Nome e Cargo dos Representantes 

25. Data da Constituição 

 

26. Arquivamento dos Atos Constitutivos 

 

VALOR DA RESERVA 
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27. Valor da Reserva:  

 

[   ] Cotas  

 

O valor total de R$ [Ï ]  

  

FORMAS DE PAGAMENTO 

28. [   ] Depósito do valor do investimento no ato da reserva 

29.  

[   ] Débito em conta corrente 

[   ] Débito em conta de investimento 

[   ] Débito em conta de depósito 
corretora 

[   ] Débito em conta de investimento 
corretora 

 

N.º Banco / Nome da 
Corretora 

N.º Agência N.º Conta corrente/N.º 
Conta Investimento/Nº 
do código do cliente 
corretora 

30  

[   ] DOC/TED em conta corrente 

[   ] DOC/TED em conta investimento 

 

N.º Banco  N.º Agência N.º Conta corrente/N.º 
Conta Investimento 

31 [   ] Cheque N.º Cheque N.º Banco N.º Agência 

DADOS RELATIVOS À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO 

32  

[   ] Crédito em Conta Corrente 

[   ] Crédito em Conta de 
Investimento 

[   ] Crédito em Conta de Depósito 
na Corretora 

[   ] Crédito em Conta de 
Investimento na Corretora 

N.º Banco / Nome da Corretora N.º Agência N.ºConta 
corrente/N.º Conta 
Investimento 

HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DE COTAS 
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Caso venha a ocorrer a distribuição parcial das cotas do Fundo, é permitido ao INVESTIDOR a subscrição das cotas proporcionais 
ao valor distribuído. Nesta hipótese, eu INVESTIDOR: 

 

33a. [   ]  Decido por manter os número de cotas subscrito neste atual Pedido de Reserva. 

 

33b. [   ]  Decido por diminuir proporcionalmente o número de cotas subscrito neste atual Pedido de Reserva. 

 

33c. [   ]  Decido por cancelar a totalidade da subscrição deste atual Pedido de Reserva, ficando minha adesão ao Fundo 
condicionada à colocação do valor total da Oferta.  

 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS 

34. [   ]  O INVESTIDOR DECLARA SER: (I) CONTROLADOR OU ADMINISTRADOR DO ADMINISTRADOR E/OU DOS 
COORDENADORES; (II) CONTROLADOR OU ADMINISTRADOR DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES; (III) OUTRA PESSOA 
VINCULADA À OFERTA; OU (IV) CÔNJUGE, COMPANHEIRO, ASCENDENTE, DESCENDENTE OU COLATERAL ATÉ O 
SEGUNDO GRAU DE ALGUMA DAS PESSOAS REFERIDAS NOS ITENS “I”, “II” OU “III” ANTERIORES, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 55 DA INSTRUÇÃO CVM 400. 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

1. Nos termos do presente Pedido de Reserva, o Coordenador ou a Instituição Participante 
identificada no campo 36 abaixo, devidamente autorizada pelo Coordenador, obriga-se a vender e 
entregar ao INVESTIDOR, sujeito aos termos e condições deste Pedido de Reserva, as Cotas da 
1ª Distribuição em quantidade e valor a serem apurados nos termos deste Pedido de Reserva, 
limitado ao montante indicado no campo 27 acima. 

 

2. No contexto da Oferta, o valor unitário de subscrição das Cotas será de R$100,00 (cem reais). 

 

3. Nas hipóteses de: (i) suspensão da Oferta, ou (ii) modificação da Oferta, poderá o referido 
INVESTIDOR desistir do Pedido de Reserva após o início da Oferta, sem nenhum ônus para o 
INVESTIDOR. Nestas hipóteses, o INVESTIDOR deverá informar, por escrito, sua decisão de 
desistência do Pedido de Reserva ao Coordenador ou à Instituição Participante (por meio de 
mensagem eletrônica, fax, ou correspondência enviada ao endereço do Coordenador ou da 
Instituição Participante), até às 12 horas do 5º (quinto) dia útil imediatamente posterior à data de 
disponibilização do Anúncio de Início da Oferta no website da CVM (“Anúncio de Início”) ou da 
publicação do comunicado ao mercado informando a divergência relevante ocorrida, bem como da 
divulgação deste informando a suspensão ou modificação da Oferta. Caso o INVESTIDOR não 
informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva até a data e horário 
estipulados, deverá efetuar o pagamento, nos termos previstos abaixo. 
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4. A quantidade de Cotas subscritas e o respectivo valor do investimento do INVESTIDOR serão 
informados ao INVESTIDOR até às 15 horas do dia útil imediatamente posterior à data da 
disponibilização do Anúncio de Início à CVM pelo Administrador do Fundo, por meio de mensagem 
enviada ao endereço eletrônico fornecido no campo 14 acima, ou, na sua ausência, por 
telefone/fax indicado nos campos 12 e 13 acima, ou por meio de correspondência a ser enviada ao 
endereço constante dos campos 3 a 11 acima. 

 

5. O INVESTIDOR deverá efetuar o pagamento do valor de subscrição das Cotas da 1ª Série junto 
à Instituição Participante, em recursos imediatamente disponíveis, até às 12 horas da data de 
liquidação, que está prevista para ocorrer no dia 03 de abril de 2012. Caso opte por efetuar o 
pagamento mediante débito em conta corrente, o INVESTIDOR, por este ato, autoriza a Instituição 
Participante a efetuar o débito do valor do investimento na conta-corrente indicada no campo 29 
acima. 

 

Parágrafo único Não havendo pagamento pontual, nos termos previstos acima, o cotista estará 
sujeito às multas e procedimentos de cobrança previstos no Regulamento do Fundo. 

 

6. Na Data de Liquidação, após verificado que a Administradora efetuou o depósito das Cotas 
objeto da Oferta junto ao serviço de custódia da BM&FBOVESPA, e confirmado o crédito 
correspondente ao produto da distribuição das Cotas  na conta de liquidação da BM&FBOVESPA, 
esta, em nome do Coordenador, informará ao INVESTIDOR o número de Cotas da 1ª Série 
correspondente ao valor do investimento pretendido indicado no campo 27 acima, ressalvadas as 
possibilidades de desistência, cancelamento e alocação previstas abaixo. 

 

7. As Cotas subscritas nos termos deste Pedido de Reserva serão integralizadas à vista.  

 

8. Em caso de cancelamento ou revogação da Oferta, previstos nos artigos 19 e 25 da Instrução 
CVM 400, respectivamente, tal fato será divulgado por meio da divulgação de um comunicado ao 
mercado. Todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e o Coordenador comunicará o 
cancelamento da Oferta a cada investidor que tenha realizado Pedido de Reserva.  

 

9. Na hipótese de haver descumprimento, por qualquer uma das Instituições Participantes, se 
houver, de qualquer das obrigações previstas no respectivo termo 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 
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400, tal Instituição Participante, a critério exclusivo do Coordenador e, sem prejuízo das demais 
medidas julgadas cabíveis por este, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras 
responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, devendo cancelar todos os Pedidos 
de Reserva e todos os Boletins de Subscrição que tenha recebido; e (ii) não poderá, por um 
período de 6 (seis meses) contados da data da comunicação da violação, a critério exclusivo do 
Coordenador, atuar nos novos contratos de distribuição com o Coordenador. A Instituição 
Participante a que se refere esta Cláusula 9 deverá informar imediatamente os INVESTIDORES de 
quem tenha recebido Pedido de Reserva ou Boletim de Subscrição sobre o referido cancelamento.  

 

10. Caso o INVESTIDOR já tenha efetuado o pagamento e venha a desistir do Pedido de Reserva 
nas hipóteses previstas acima ou tenha seu Pedido de Reserva cancelado, conforme mencionado 
acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, no prazo de 3 
(três) dias úteis contados, respectivamente, a partir do pedido de cancelamento do Pedido de 
Reserva ou do cancelamento da Oferta e/ou do Pedido de Reserva. 

 
11. A subscrição das Cotas, nos termos deste Pedido de Reserva, será formalizada mediante o 
pagamento do valor de acordo com a Cláusula 5 e a celebração e assinatura do Boletim de 
Subscrição (“Boletim de Subscrição”), cujo modelo encontra-se anexo a este Pedido de Reserva, 
dele fazendo parte integrante como Anexo I. 

 

Parágrafo único. O INVESTIDOR declara ter conhecimento dos termos e condições do Boletim 
de Subscrição e nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, o Administrador do 
Fundo, o Coordenador e as Instituições Participantes, como seus procuradores, conferindo-lhe 
poderes para celebrar o Boletim de Subscrição, devendo o procurador enviar cópia do 
documento assinado ao INVESTIDOR, no endereço constante dos campos 3 a 11 acima. O 
Boletim de Subscrição será celebrado somente após o registro da Oferta pela CVM. 

 

12. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 20, 26 e 28 da Instrução CVM 400, o 
presente Pedido de Reserva é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, observados os 
termos e condições aqui dispostos e dispostos no Regulamento, exceto pelo disposto nas 
Cláusulas 4, 8 e 10 acima. 

 

13. O INVESTIDOR declara: (i) ter conhecimento da forma de obtenção do Regulamento, 
inclusive por meio eletrônico, através dos websites: do Administrador 
(www.bb.com.br/bbdtvm clicar no nome do Fundo), do Coordenador 
(www.bb.com.br/ofertapublica clicar em “FII Renda de Escritórios” e em seguida em “Leia o 
Prospecto”), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), na 
sede do Administrador, bem como estar ciente de seu inteiro teor, com relação ao qual nada 
tem a opor; (ii) ter conhecimento e ter observado o limite mínimo de investimento por 

http://www.bb.com.br/bbdtvm
http://www.bb.com.br/
http://www.bovespa.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
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investidor; e (iii) ter conhecimento de que o período para formular o presente Pedido de 
Reserva é de 05 de março de 2012 a 29 de março de 2012 (“Período de Reserva”).  

 

Parágrafo único. 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. 

 

14. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as questões 
oriundas deste Pedido de Reserva, com renúncia expressa a qualquer foro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser.  

 

E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, apondo suas 
assinaturas nos campos 35 e 36 abaixo, em três vias de igual teor e para um só efeito, na 
presença de duas testemunhas que também o assinam, no campo 37 abaixo. 
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35 – DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE 
ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 
DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE 
INSTRUMENTO, BEM COMO QUE TENHO 
CONHECIMENTO DA FORMA DE OBTENÇÃO DO 
REGULAMENTO E DO PROSPECTO, E, TENDO 
EFETIVAMENTE RECEBIDO O REGULAMENTO E O 
PROSPECTO, ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM 
SUAS CONDIÇÕES. 

 

 

 

______________________________________________ 

LOCAL       DATA 

 

 

 

______________________________________________ 

INVESTIDOR OU REPRESENTANTE LEGAL 

 

36 – CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR OU 

DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

LOCAL       DATA 

 

 

 

_______________________________________________ 

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

 

37. TESTEMUNHAS  

 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

NOME: 

CPF: 
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Anexo I 

 

Modelo de Boletim de Subscrição 
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13.7. Contrato de Escrituração de Cotas  
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13.8. Contrato de Distribuição de Cotas  
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13.9. Laudo de Avaliação dos Imóveis e Estudo de Viabilidade, 
elaborado pela Avaliadora 
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