
O rb CAPitAL rendA i Fundo de inVestimento imobiLiário – Fii (“Fundo”) e o rb CAPitAL reAL estAte i – Fundo de inVestimento em PArtiCiPAções,
na qualidade de cotista do Fundo (“Cotista Vendedora”), estão realizando uma oferta pública de distribuição de 927.162 (novecentas e vinte e sete mil, cento e
sessenta e duas) cotas (“Cotas”), nominativo-escriturais, que compreendem, simultaneamente, a distribuição pública primária de 853.173 (oitocentas e
cinquenta e três mil, cento e setenta e três) Cotas relativa à 3ª emissão de Cotas do Fundo (“oferta Primária”) e a distribuição pública secundária de 73.989
(setenta e três mil, novecentas e oitenta e nove) Cotas detidas pela Cotista Vendedora (“oferta secundária”), todas com valor unitário de R$ 142,37 (cento e
quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 132.000.053,94 (cento e trinta e dois milhões, cinquenta e três reais e noventa e
quatro centavos) (Oferta Primária e Oferta Secundária, quando referidas em conjunto, “oferta”). O valor de cada Cota será atualizado diariamente pela
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“iPCA”), a partir de 10 de dezembro
de 2009. As Cotas serão integralizadas exclusivamente em moeda corrente nacional, na mesma data de sua subscrição/aquisição. 

O bAnCo brAdesCo bbi s.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, estabelecido na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.450, 8º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.271.464/0073-93 (“Coordenador Líder”) e o 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, nº 105, 36º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 (“Coordenador”) foram contratados para realizar a Oferta das Cotas.

O Fundo foi constituído por meio da “Ata de Reunião de Diretoria” da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81, antiga administradora do Fundo, realizada em 25 de janeiro de 2007, que aprovou também seu regulamento
(“regulamento”). Através da Ata de Assembleia de Cotistas do Fundo, realizada em 30 de abril de 2009, devidamente registrada em 08 de maio de 2009, sob o nº
01272273 perante o 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e da Ata de Assembleia de Cotistas do Fundo,
realizada em 28 de outubro de 2009, devidamente registrada, em 29 de outubro de 2009, sob o nº 797787, perante o 4º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, consolidou-se o Regulamento e aprovou-se a presente Oferta, que compreende a Oferta
Primária e a Oferta Secundária.

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, e é regido pelo Regulamento, pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, pela Instrução CVM nº 472,
de 31 de outubro de 2008 (“instrução CVm nº 472”), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVm”), e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe
forem aplicáveis.

registro da oferta na CVm: (i) a oferta Primária de Cotas do Fundo foi aprovada e registrada na CVm sob o nº CVm/sre/seC/2009/019, em 03 de dezembro
de 2009; (ii) a oferta secundária de Cotas do Fundo foi aprovada e registrada na CVm sob o nº CVm/sre/seC/2009/014, em 03 de dezembro de 2009.

As Cotas serão registradas para negociação no mercado secundário, no mercado de balcão organizado administrado pela bm&FboVesPA s.A. - bolsa de
Valores, mercadorias e Futuros, observado o disposto neste Prospecto e no regulamento. 

O Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos Investidores da Oferta, das Cotas ofertadas, do Fundo, suas atividades, situação
econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, e foi elaborado de acordo com as normas pertinentes.

Os Investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, nas páginas 39 a 46 para avaliação dos riscos que devem ser considerados para
o investimento nas Cotas.

A autorização para o registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a
qualidade do Fundo, de seu Administrador, de sua política de investimentos, dos empreendimentos que constituírem seu objeto, ou, ainda, das Cotas a
serem distribuídas.

A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS COTAS A SEREM
DISTRIBUÍDAS.
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TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE 
ADESÃO, QUE RECEBEU EXEMPLAR DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO, QUE TOMOU 
CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA 
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA, DOS FATORES DE RISCOS AOS QUAIS O FUNDO ESTÁ SUJEITO, 
BEM COMO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA AO ADMINISTRADOR. 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS 
NORMAS EMANADAS PELA CVM. 
 
O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ ENTREGUE AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE 
DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS, OU SEJA, APENAS APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO DEFINITIVO DA 
OFERTA PELA CVM. 
 
NO ÂMBITO DA OFERTA, QUALQUER PESSOA VINCULADA DEVERÁ REALIZAR A SUA OFERTA 
FIRME DE AQUISIÇÃO DE COTAS JUNTO AOS COORDENADORES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 
2009. 
 
O INVESTIMENTO NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA 
RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR MANTENHA SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE 
DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. 
 
O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO 
ADMINISTRADOR DO FUNDO DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO 
GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. 
 
A RENTABILIDADE PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O 
REGULAMENTO DO FUNDO, 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 DE 
INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE 
RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO. 
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DEFINIÇÕES 
 

Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural, 
terão o seguinte significado: 
 

I. Administrador ou Oliveira 
Trust 

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., instituição devidamente autorizada 
para esse fim pelo Banco Central do Brasil, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13 – 
grupo 205, Condomínio Downtown, Barra da Tijuca, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, que 
assumiu a administração do Fundo na data de 01 de 
agosto de 2009, nos termos das Atas de Assembleia 
Geral de Cotistas realizadas em 30.04.2009, 
01.06.2009 e 30.06.2009. 

II. AmBev Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, 
sociedade por ações com sede na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Av. Presidente Getulio Vargas, 
262, Rebouças, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
02.808.708/0069-97, locatária do Empreendimento 
Ambev, nos termos do Contrato de Locação Atípica 
Ambev. 

III. Anúncio de Encerramento Anúncio de encerramento da Oferta de Cotas do 
Fundo elaborado nos termos da Instrução CVM nº 400. 

IV. Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta de Cotas elaborado nos 
termos da Instrução CVM nº 400. 

V. Assembleia Geral de Cotistas Assembleia geral dos cotistas do Fundo. 

VI. Auditor Independente BDO Trevisan Auditores Independentes, sociedade 
com sede na Rua Bela Cintra, 952, 3º andar, 
Cerqueira César, CEP 01415-000, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 52.803.244/0001-06. 

VII. Aviso ao Mercado Aviso que antecede o Anúncio de Início e traz 
informações complementares à Oferta, nos termos do 
artigo 53 da Instrução CVM nº 400. 

VIII. Barry Callebaut Barry Callebaut Brasil S.A., sociedade por ações com 
sede na Avenida Tancredo Neves, 450, sala 1702, 
Edifício Suarez Trade, 17º andar, Caminho das 
Árvores, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 33.163.908/0001-75, locatária 
do Empreendimento Barry Callebaut, nos termos do 
Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut. 

IX. Boletim de Subscrição Documento que formaliza a subscrição das Cotas da 
Oferta Primária pelo Investidor. 

X. BM&FBovespa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros.
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XI. CCI Cédulas de Crédito Imobiliário emitidas nos termos do 
§ 3º do Art. 18 da Lei 10.931/04, combinado com o 
Art. 287 do Código Civil Brasileiro, para representar 
créditos imobiliários.  

XII. C&A C&A MODAS LTDA., com sede em Barueri-SP, na 
Alameda Araguaia, 1222, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
45.242.914/0001-05, locatária do Empreendimento 
C&A, nos termos do Contrato de Locação Atípica C&A.

XIII. Cessão de Direitos Aquisitivos 
sobre Bens Imóveis 

“Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre 
Bens Imóveis Objeto de Propriedade Fiduciária em 
Garantia e Outras Avenças”, celebrada entre Ábaris 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Bellona 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Nótus 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Arges 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Zéfiro 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade de 
cedentes, o Fundo, na qualidade de cessionário, o 
Fundo Patrimonial IV e a RB Capital Securitizadora, os 
dois últimos na qualidade de intervenientes-anuentes. 
Por meio do referido instrumento, o Fundo adquiriu o 
direito aquisitivo da propriedade do solo do 
Empreendimento Danfoss e do Empreendimento 
Telhanorte, bem como da propriedade plena do 
Empreendimento Barry, do Empreendimento Leader e 
do Empreendimento Magazine Luiza, observadas as 
condições suspensivas pactuadas no instrumento em 
questão. Por meio do referido instrumento, o Fundo 
ainda transferiu à RB Commercial Properties S.A. a 
obrigação de proceder à expansão do imóvel do 
Empreendimento Magazine Luiza, caso seja assim 
requerido pela locatária do referido empreendimento, 
nos termos do Contrato de Locação Atípica Magazine 
Luiza. Dessa forma, os eventuais créditos futuros 
referentes à majoração dos aluguéis, decorrentes da 
mencionada expansão, foram igualmente cedidos à RB 
Commercial Properties. 

XIV. Compromisso de Resgate dos 
CRI 

“Instrumento Particular de Compromisso de Resgate 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários, 
Cancelamento de Cédulas de Crédito Imobiliário e 
Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças” 
celebrado entre a RB Capital Securitizadora, o Fundo, 
a Oliveira Trust e a Pavarini, as duas últimas na 
qualidade de agentes fiduciários dos titulares dos CRI. 
Por meio do referido instrumento, a RB Capital 
Securitizadora se comprometeu a resgatar os CRI 
lastreados nos Créditos Imobiliários decorrentes dos 
Contratos de Locação Atípica, cancelar as CCI 
representativas dos Créditos Imobiliários e ceder os 
referidos créditos ao Fundo. 

XV. Consultor Imobiliário ou 
Estruturador 

RB Capital Realty S.A., sociedade com sede na Rua 
Amauri, n.º 255, 5º andar, parte, CEP 01448-000, 
Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
05.809.287/0001-19, NIRE 35.300.196.589. 

XVI. Contrato de Distribuição “Contrato de Prestação de Serviços de Estruturação, 
Coordenação e Distribuição Pública, Sob Regime de 
Melhores Esforços, das Cotas do RB Capital Renda I 
Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, firmado 
entre o Fundo, a Cotista Vendedora, os 
Coordenadores e o Consultor Imobiliário. 
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XVII. Contrato de Compra e Venda 
de Cotas 

Documento que formaliza a aquisição das Cotas da 
Oferta Secundária pelo Investidor. 

XVIII. Contrato de Consultoria 
Imobiliária 

“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria Imobiliária”, firmado em 28 
de outubro de 2009, entre o Fundo e o Consultor 
Imobiliário. 

XIX. Contrato de Escrituração “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de 
Serviços de Custódia, Controladoria e Escrituração de 
Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário, Termo e 
Condições de Uso de Sistema Operacional e Outras 
Avenças”, firmado entre o Administrador, por conta e 
ordem do Fundo, e o Escriturador. 

XX. Contrato de Locação Atípica 
AmBev 

“Instrumento Particular de Contrato de Construção e 
Locação e Outras Avenças – Contrato n.º 0076-3/05”, 
celebrado em 17 de junho de 2005, conforme 
posteriormente aditado em 31 de agosto de 2005, 27 
de julho de 2006, 26 de julho de 2007, 17 de 
setembro de 2007, 31 de julho de 2009 e 19 de outubro 
de 2009, tendo a AmBev como locatária. 

XXI. Contrato de Locação Atípica 
Barry Callebaut 

“Instrumento Particular de Contrato de Locação 
Atípico (Built to Suit) com Condição Suspensiva e 
Outras Avenças”, celebrado em 04 de julho de 2006, 
conforme posteriormente aditado em 13 de outubro 
de 2009, tendo a Barry Callebaut como locatária. 

XXII. Contrato de Locação Atípica 
C&A 

“Contrato de Locação Não Residencial, Loja TAM/nº 
330”, celebrado em 01 de maio de 2007, conforme 
posteriormente aditado em 01 de julho de 2007 e em 
02 de abril de 2008, tendo a C&A como locatária. 

XXIII. Contrato de Locação Atípica 
Danfoss 

“Instrumento Particular de Contrato de Locação Atípico 
(Built to Suit) com Condição Suspensiva e Assunção de 
Obrigações Recíprocas”, celebrado em 09 de janeiro de 
2008, conforme posteriormente aditado em 23 de 
setembro de 2008, 28 de julho de 2009 e 29 de 
setembro de 2009, tendo a Danfoss como locatária. 

XXIV. Contrato de Locação Atípica 
Leader 

“Instrumento Particular de Contrato de Locação 
Atípica e Outras Avenças”, celebrado em 26 de abril 
de 2007, conforme posteriormente aditado em 17 de 
março de 2008, tendo a Leader como Locatária.  

XXV. Contrato de Locação Atípica 
Magazine Luiza 

“Contrato Particular de Locação de Imóvel 
Comercial”, celebrado em 17 de maio de 2005, 
conforme posteriormente aditado em 24 de agosto de 
2005, em 02 de junho de 2008 e em 29 de setembro 
de 2009, tendo o Magazine Luiza como locatário. 

XXVI. Contrato de Locação Atípica 
Telhanorte 

“Instrumento Particular de Contrato de Locação 
Atípica e Outras Avenças”, celebrado em 12 de 
novembro de 2007, conforme posteriormente aditado 
em 27 de dezembro de 2007, tendo a Telhanorte 
como locatária.
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XXVII. Contrato(s) de Locação Atípica Quando mencionados em conjunto, o Contrato de 
Locação Atípica AmBev, o Contrato de Locação 
Atípica Barry Callebaut, o Contrato de Locação 
Atípica C&A, o Contrato de Locação Atípica Danfoss, o 
Contrato de Locação Atípica Leader, o Contrato de 
Locação Atípica Magazine Luiza e o Contrato de 
Locação Atípica Telhanorte. 

XXVIII. Coordenador ou BB BI 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 nº 
24.933.830/0001-30.  

XXIX. Coordenador Líder ou Bradesco 
BBI 

Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira 
integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, estabelecido na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 
1.450, 8º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
06.271.464/0073-93. 

XXX. Coordenadores Quando mencionados em conjunto, o Coordenador 
Líder e o Coordenador. 

XXXI. Cotas A totalidade das cotas emitidas pelo Fundo. 

XXXII. Cotista Vendedora RB Capital Real Estate I – Fundo de Investimento em 
Participações, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.545.169/0001-80, administrado pela RB Capital 
Investimentos Ltda., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.981.934/0001-09, com sede na Rua 
Amauri, 255, 5º andar, parte, Jardim Europa, CEP 
01448-000, na cidade de São Paulo, SP. 

XXXIII. Cotistas Detentores das Cotas.

XXXIV. Créditos Imobiliários Créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de 
Locação Atípica a serem adquiridos pelo Fundo nos 
termos do Compromisso de Resgate dos CRI. 

XXXV. CRI Certificado de Recebíveis Imobiliários: títulos de 
crédito nominativos, de livre negociação, lastreados 
em créditos imobiliários e de emissão exclusiva das 
companhias securitizadoras, considerados como valor 
mobiliário pela Resolução CMN n.º 2.517, de 29 de 
junho de 1998. 

XXXVI. CVM Comissão de Valores Mobiliários.

XXXVII. Danfoss Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda.,
sociedade limitada com sede na cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo, na R. Américo Vespúcio, 85, 
Jardim Platina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
62.158.480/0001-70, locatária do Empreendimento 
Danfoss, nos termos do Contrato de Locação Atípica 
Danfoss.
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XXXVIII. Dia Útil Qualquer dia em que haja expediente bancário na 
cidade de São Paulo-SP. 

XXXIX. Direito Real de Superfície O Código Civil Brasileiro permite que proprietário de 
bem imóvel conceda a terceiro, a título gratuito ou 
oneroso, o direito real de construir ou de plantar em 
seu terreno por tempo determinado, mediante 
lavratura de escritura pública devidamente registrada 
no Cartório de Registro de Imóveis competente. O 
proprietário do bem imóvel, quando da concessão do 
direito real de superfície, pode autorizar ou não a 
realização de obras e/ou o uso do subsolo. Extinta a 
concessão do direito real de superfície, o proprietário 
passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, 
construção ou plantação, independentemente do 
pagamento de qualquer indenização ao superficiário, 
exceto se as partes tiverem estipulado o contrário.  

XL. Empreendimento AmBev O empreendimento imobiliário construído no imóvel 
localizado na Cidade de São José dos Pinhais, Estado 
do Paraná, objeto da matrícula n.º 39.073, do 1º 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São José 
dos Pinhais/PR. 

XLI. Empreendimento Barry 
Callebaut 

O empreendimento imobiliário construído no imóvel 
situado no Distrito Industrial de Ilhéus, Estado da 
Bahia, objeto da matrícula nº 20.822, do Registro de 
Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Ilhéus – BA. 

XLII. Empreendimento C&A O empreendimento imobiliário correspondente à LOJA 
ÂNCORA-2 do “Shopping Metrô Tatuapé”, situado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, objeto da 
Matrícula nº 206.125, do 9º Ofício de Registro de 
Imóvel de São Paulo – SP. 

XLIII. Empreendimento Danfoss O empreendimento imobiliário construído no imóvel 
situado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, objeto 
da matrícula nº 27.358, do Registro de Imóvel do 2° 
Ofício da Comarca de Osasco – SP. 

XLIV. Empreendimento Leader O empreendimento imobiliário construído no imóvel 
situado na Cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de 
Janeiro, objeto da matrícula 42.488, do Registro de 
Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Nova 
Iguaçu – RJ. 

XLV. Empreendimento Magazine 
Luiza 

O empreendimento imobiliário construído no imóvel 
situado na Cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, 
objeto da matrícula nº 13.020, do Registro de Imóvel 
do Ofício da Comarca de Ibiporã - PR. 
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XLVI. Empreendimento Telhanorte O empreendimento imobiliário construído no imóvel 
situado na Cidade de Contagem, Estado de Minas 
Gerais, objeto da matrícula nº 19.479, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Contagem – MG. 

XLVII. Empreendimentos Quando mencionados em conjunto: (i) o 
Empreendimento AmBev; (ii) o Empreendimento Barry 
Callebaut; (iii) o Empreendimento C&A; (iv) o 
Empreendimento Danfoss; (v) o Empreendimento 
Leader; (vi) o Empreendimento Magazine Luiza; e (vii) 
o Empreendimento Telhanorte. 

XLVIII. Escriturador Banco Bradesco S.A., instituição financeira inscrita no 
CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede na  
Cidade de Deus, s/ nº, Vila Yara, Cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo. 

XLIX. Fundo RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário 
– FII, inscrito no CNPJ sob o nº 08.696.175/0001-97, 
administrado pela Oliveira Trust. 

L. Fundo Patrimonial IV Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV, 
inscrito no CNPJ/MF nº 09.150.967/0001-24, 
administrado pela Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, sociedade devidamente 
autorizada pela CVM a administrar carteira de títulos 
e valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Américas, 4200, sala 514, Bloco 04 (Ed. Buenos Aires), 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38. 

LI. IGP-M Índice Geral de Preços - Mercado, apurado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

LII. Imóveis Os imóveis objeto dos Empreendimentos. 

LIII. Investidor(es) Pessoas físicas e jurídicas, que podem ou não ser 
investidores institucionais, residentes e domiciliados 
no Brasil ou no exterior, bem como fundos de 
investimento, que tenham como objetivo 
investimentos de longo prazo. 

LIV. Instrução CVM nº 206 Instrução CVM n° 206, de 14 de janeiro de 1994, 
conforme alterada. 

LV. Instrução CVM nº 400 Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

LVI. Instrução CVM nº 409 Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, 
conforme alterada. 
 

LVII. Instrução CVM n° 472 Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, 
conforme alterada.



13 

LVIII. Instrumento de Liberação de 
Usufruto 

Instrumento Particular de Compromisso de Liberação 
de Usufruto, celebrado pela RB Capital Realty, pela 
Cotista Vendedora, pela RB Capital Securitizadora, 
pelo Fundo, pela Oliveira Trust e pelos 
Coordenadores, por meio do qual a RB Capital Realty 
se comprometeu a aportar recursos em conta 
fiduciária da RB Capital Securitizadora, para que esta 
libere o usufruto constituído sobre as Cotas do Fundo. 

LIX. IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 
apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. 

LX. Laudos de Avaliação Laudos de avaliação de cada um dos 
Empreendimentos preparados pela CB Richard Ellis, 
anexados ao presente Prospecto na página 311. 

LXI. Leader União de Lojas Leader S.A., sociedade com sede na 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Visconde do Rio branco, nº 511, 4º andar, 
complemento 401, Centro, CEP 24020-004, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 30.094.114/0001-09, locatária do 
Empreendimento Leader, nos termos do Contrato de 
Locação Atípica Leader.  

LXII. Magazine Luiza Magazine Luiza S.A., sociedade com sede na Cidade 
de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da 
Franca, 1465, Centro, CEP 14400-660, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 47.960.950/0001-21, locatária do 
Empreendimento Magazine Luiza, nos termos do 
Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza. 

LXIII. Montante Mínimo Montante mínimo de 428.461 (quatrocentas e vinte e 
oito mil, quatrocentas e sessenta e uma) Cotas, 
equivalentes a R$ 60.999.992,57 (sessenta milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e 
noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), a 
serem colocadas no âmbito da Oferta Primária e 
Secundária. 

LXIV. Oferta Oferta Primária e Oferta Secundária, quando referidas 
em conjunto. 

LXV. Oferta Primária Oferta pública de distribuição das Cotas da 3ª Emissão 
de Cotas do Fundo. 

LXVI. Oferta Secundária Oferta pública de distribuição das Cotas decorrentes 
da 1ª e da 2ª emissão de Cotas do Fundo, de 
titularidade da Cotista Vendedora. 

LXVII. Opção de Venda “Instrumento Particular de Opção de Venda”, celebrado 
entre o Fundo, a RB Commercial Properties S.A., o 
Consultor Imobiliário, a Cotista Vendedora e a Oliveira 
Trust, por meio do qual a RB Commercial Properties S.A. 
outorgou ao Fundo o direito de lhe vender o 
Empreendimento Ambev e seus respectivos Créditos 
Imobiliários, em determinadas condições pré-
estabelecidas. 
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LXVIII. Ordem de Aquisição Conforme deliberação constante da Ata de Assembleia 
de Cotistas do Fundo realizada em 28 de outubro de 
2009, caso não haja a distribuição integral das Cotas 
emitidas nos termos da Oferta, mas tenha sido 
atingido o Montante Mínimo, será obedecida a 
seguinte ordem para a aquisição dos 
Empreendimentos: 
 
(i) Caso a Oferta atinja apenas o Montante Mínimo, os 
Empreendimentos que serão adquiridos e/ou terão os 
seus créditos imobiliários adquiridos pelo Fundo, 
conforme o caso, serão os seguintes: a) 
Empreendimento AmBev; b) Empreendimento Barry 
Callebaut; c) Empreendimento C&A; e d) 
Empreendimento Magazine Luiza; e 
 
(ii) Caso a Oferta capte um valor que fique entre o 
Montante Mínimo e o valor máximo da Oferta de R$ 
132.000.053,94 (cento e trinta e dois milhões, 
cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), 
de modo que não seja possível ao Fundo adquirir a 
totalidade dos Empreendimentos, o Administrador 
obedecerá o seguinte critério para a aquisição entre 
os Empreendimentos Leader, Telhanorte e Danfoss:  
 
(a) realizará a análise dos Laudos de Avaliação dos 
Empreendimentos Leader, Telhanorte e Danfoss, de 
forma a verificar o valor de aquisição de cada um 
destes empreendimentos; 
 
(b) analisará a totalidade de custos e despesas que 
deverão ser quitados por ocasião da realização da 
Oferta Primária; e 
 
(c) após a realização das análises previstas nas letras 
(a) e (b) acima, adquirirá os empreendimentos que 
resultem no menor saldo de caixa. 
 
O critério descrito acima, também será utilizado pelo 
Administrador, na hipótese de por qualquer outro 
motivo vir a não ser possível ao Fundo à aquisição 
prioritária dos Empreendimentos AmBev, Barry, C&A e 
Magazine Luiza. 

LXIX. Paraíso Fiscal Conforme determinação da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, são países ou dependências que 
tributam a renda com alíquota inferior a 20%, bem 
como aqueles países cuja legislação protege o sigilo 
relativo à composição societária das empresas e 
listados na Instrução Normativa 188, de 06 de agosto 
de 2002, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
ou outras que venham a substituí-la.  

LXX. Pavarini Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., sociedade limitada, com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de 
Setembro, 99, 24º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 15.227.994/0001-50.
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LXXI. Pessoas Vinculadas Qualquer pessoa que seja: (i) administrador ou 
acionista controlador do Administrador, (ii) 
administrador ou controlador dos Coordenadores, (iii) 
vinculada à Oferta, ou (iv) os respectivos cônjuges ou 
companheiros, ascendentes, descendentes e 
colaterais até o segundo grau de cada uma das 
pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii). 

LXXII. Poder Público Qualquer autoridade, órgão, vara, agência, tribunal, 
árbitro, câmara ou comissão, seja federal, estadual 
ou municipal, nacional, estrangeira ou supranacional, 
governamental, administrativa, regulatória ou auto-
regulatória, incluindo qualquer bolsa de valores 
reconhecida. 

LXXIII. Política de Investimento A política de investimentos do Fundo consiste na 
aplicação de recursos de forma a proporcionar ao 
Cotista uma remuneração para o investimento 
realizado, inclusive por meio do aumento do valor 
patrimonial de suas cotas, advindo da valorização do 
imóvel, e especialmente por meio da locação dos 
imóveis de propriedade do Fundo ou a serem por ele 
adquiridos, não sendo objetivo direto e primordial 
obter ganhos de capital com a compra e venda de 
imóveis, em curto prazo. 

LXXIV. Prestadores de Serviço O Administrador, os Coordenadores, o Consultor 
Imobiliário, o Escriturador, o Auditor Independente, 
bem como qualquer outro eventual prestador de 
serviço que venha a ser contratado pelo Fundo. 

LXXV. Prospecto O presente Prospecto Definitivo de Distribuição 
Pública Primária e Secundária de Cotas de Emissão do 
Fundo. 

LXXVI. Regulamento Instrumento que regula as atividades do Fundo e de 
seus prestadores de serviços, datado de 25/01/2007, 
registrado em 30/01/2007, sob o nº 01123560, 
perante o 5º Oficial de Registro de Títulos e 
Documentos de São Paulo, conforme alterado em 
15/02/2007, registrado em 06/03/2007, sob o nº 
01132472, perante o 5º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos de São Paulo, conforme alterado em 
01/08/2007, registrado em 13/08/2007, sob o nº 
01182511, perante o 5º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos de São Paulo, conforme alterado em 
26/02/2008, registrado em 07/03/2008, sob o nº 
01226531, perante o 5º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos de São Paulo, conforme alterado em 
30/04/2009, registrado em 08/05/2009, sob o nº 
01272273, perante o 5º Oficial de Registro de Títulos 
e Documentos de São Paulo, e em 10/09/2009, sob o 
nº 792103, perante o 4º Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos do Rio de Janeiro, conforme alterado em 
01/08/2009, registrado em 10/08/2009, sob o nº 
788733, perante o 4º Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos do Rio de Janeiro, e em 27/08/2009, sob 
o nº 01280257, perante o 5º Oficial de Registro de 
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Títulos e Documentos de São Paulo e conforme 
alterado em 28/10/2009, sob o nº 797787, perante o 
4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio 
de Janeiro.

LXXVII. RB Capital Securitizadora RB Capital Securitizadora S.A., atual denominação da 
Rio Bravo Crédito Cia de Securitização, sociedade por 
ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, 
Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 03.559.006/0001-91. 
 

LXXVIII. RB Commercial Properties RB Commercial Properties S.A., sociedade por ações, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, Jardim 
Europa, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.272.156/0001-
04. A RB Commercial Properties é a empresa que atua 
como contra-parte da Opção de Venda do 
Empreendimento AmBev. 
 

LXXIX. Seguros As apólices de seguro contratadas nos termos dos 
Contratos de Locação Atípica, conforme descritos na 
Seção 5, item Investimentos a Serem Realizados pelo 
Fundo, no subitem 7 do quadro resumo dos 
Empreendimentos, nas páginas 60, 62, 68, 74, 80, 84, 
90 e 95 deste Prospecto. 
 

LXXX. Taxa de Administração Pela prestação dos serviços de administração do 
Fundo, o Administrador receberá a Taxa de 
Administração prevista no Regulamento e na página 
121 deste Prospecto. 
 

LXXXI. Telhanorte Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda. (nova 
denominação social de Construmega - Megacenter da 
Construção Ltda.), sociedade limitada com sede na 
Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Cica, 
nº 201 – Bloco I, Bairro Francisco Eber, CEP 13206-
000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.840.986/0001-04, 
locatária do Empreendimento Telhanorte, nos termos 
do Contrato de Locação Atípica Telhanorte. 
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1. SUMÁRIO DA OFERTA 
 
Resumo das Características da Oferta  
 
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e as Cotas. Recomenda-se ao 
Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto, 
inclusive seus Anexos, e do Regulamento.  
 
 
Ofertante das Cotas da 
Oferta Primária 

O Fundo.
 
 

Ofertante das Cotas da 
Oferta Secundária 
 

O RB Capital Real Estate I – Fundo de Investimento em Participações.
 

Coordenador Líder  O Bradesco BBI.
 

Coordenador O BB BI.
 

Administrador do Fundo  A Oliveira Trust.
 

Banco Escriturador 
 

O Banco Bradesco S.A.

Quantidade de Cotas da 
Oferta Primária 
 

853.173 (oitocentas e cinuüenta e três mil, cento e setenta e três).
 

Valor Nominal Unitário das 
Cotas da Oferta Primária 

R$ 142,37 (cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), até 10 
de dezembro de 2009.  
 
O valor nominal unitário das Cotas objeto da Oferta Primária será 
atualizado pelo IPCA, a partir de 10 de dezembro de 2009. 
 
 

Valor Total da Oferta 
Primária  

R$ 121.466.240,01 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e sessenta e 
seis mil, duzentos e quarenta reais e um centavo). 
 
 

Quantidade de Cotas da 
Oferta Secundária 

73.989 (setenta e três mil, novecentas e oitenta e nove). 
 
 

Valor Nominal Unitário das 
Cotas da Oferta Secundária 

R$ 142,37 (cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos). 
 
 

Valor Total da Oferta 
Secundária 

R$ 10.533.813,93 (dez milhões, quinhentos e trinta e três mil, oitocentos 
e treze reais e noventa e três centavos). 
 
 

Valor Total da Oferta  R$ 132.000.053,94 (cento e trinta e dois milhões, cinquenta e três reais e 
noventa e quatro centavos). 
 

Montante Mínimo da Oferta 
 

R$ 60.999.992,57 (sessenta milhões, novecentos e noventa e nove mil, 
novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos). 

Valor Patrimonial das Cotas 
 

O Valor Nominal Unitário das Cotas.

Regime de Colocação Melhores Esforços.
 

Local de Admissão e 
Negociação das Cotas 

As Cotas serão negociadas no mercado de balcão organizado da 
BM&FBovespa. 
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2. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 
 
Características da 1ª e da 2ª Emissão de Cotas do Fundo 
 
O montante total da 1ª (Primeira) emissão de cotas do Fundo foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
divididos em 100 (cem) cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, as quais encontram-se 
totalmente subscritas e integralizadas. O montante da 2ª (Segunda) emissão de cotas do Fundo 
foi de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) 
cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma. Nos termos da Ata de Assembleia Geral de 
cotistas do Fundo realizada na data de 30 de abril de 2009, aprovou-se o cancelamento das cotas do 
Fundo não integralizadas, passando o Fundo a ter 73.989 (setenta e três mil, novecentas e oitenta 
e nove) cotas emitidas, as quais encontram-se totalmente subscritas e integralizadas. 
 
Características Básicas da Oferta e Demonstrativos do Custo da Oferta  
 
A presente Oferta se restringe exclusivamente às Cotas da Oferta Primária e às Cotas ofertadas pela 
Cotista Vendedora, no âmbito da Oferta Secundária, e terá as características abaixo descritas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Custos estimados com a publicidade da Oferta. Com exceção da Taxa de Registro da Oferta 
Primária, que será debitada do patrimônio do Fundo após a integralização das Cotas e da Taxa 
de Registro da Oferta Secundária, que foi paga pela Cotista Vendedora, os demais custos 
relacionados com a Oferta serão alocados entre o Fundo e a Cotista Vendedora, na proporção do 
Montante das Ofertas Primária e Secundária, respectivamente, conforme tabela constante do 
item “Divisão dos Custos da Oferta”, na página 23 deste Prospecto. 
 
(**) Nenhuma outra comissão, além das descritas na tabela acima, será devida aos Coordenadores 
da Oferta. 

 
Taxa de Registro da Oferta: A cópia dos comprovantes do recolhimento das Taxas de Registro, 
relativas à Oferta Primária e à Oferta Secundária das Cotas foi apresentada à CVM, quando da 
solicitação de registro da Oferta, nos dias 14 e 23 de julho de 2009, respectivamente. 
 
Divisão dos Custos da Oferta: Todos e quaisquer pagamentos devidos a título de comissionamento e 
reembolso das despesas incorridas aos Coordenadores na execução dos trabalhos previstos no 
Contrato de Distribuição, conforme disposto na cláusula oitava do Contrato de Distribuição, serão 
realizados por ambos os ofertantes, de forma que cada um destes arque com o comissionamento e 
com as despesas proporcionais ao volume de Cotas que serão por estes ofertadas no âmbito da Oferta. 
O Fundo arcará com os comissionamentos e despesas relativos à Oferta Primária, enquanto a 
Cotista Vendedora arcará com os comissionamentos e despesas relativos à Oferta Secundária. 
 
A representatividade da participação da Oferta Primária e da Oferta Secundária em relação à 
Oferta total variará em função do volume de Cotas efetivamente distribuído, conforme abaixo: 

Detalhamento dos Custos com a Oferta

Valor  (R$)

Em Relação ao 

Valor Total da 

Oferta (em %) Valor por Cota (R$)

Em Relação ao 

Valor Total da 

Oferta (em %)

Comissão de Coordenação e Colocação 4.094.119,32            3,102% 4,42                                  3,102%
Taxa de Registro da Oferta Primária 82.870,00                 0,063% 0,09                                  0,063%
Taxa de Registro da Oferta Secundária 31.601,44                 0,024% 0,03                                  0,024%
Taxa de Registro BOVESPA 7.700,00                   0,006% 0,01                                  0,006%
Custos com publicação, prospecto e outros 100.000,00               0,076% 0,11                                  0,076%
Assessoria Legal 90.000,00                 0,068% 0,10                                  0,068%
Total de Comissões e Despesas  4.406.290,76           3,338% 4,75                                  3,338%
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Oferta 
Total 

Volume Mínimo Volume Máximo 
R$ 

60.999.992,57 
428.461
Cotas

Partic. % R$
132.000.053,94

927.162 
Cotas 

Partic. %

Oferta 
Primária 

R$ 
50.466.178,64   

354.472 82,73% R$ 
121.466.240,01

853.173  92,02%

Oferta 
Secundária 

R$ 
10.533.813,93  

73.989 17,27% R$ 
10.533.813,93 

73.989 7,98%

 
Sem prejuízo das comissões estabelecidas no item “Características Básicas da Oferta e Demonstrativos 
do Custo da Oferta” na página 23 deste Prospecto, os Coordenadores poderão contratar instituições 
participantes para participarem da colocação das Cotas (“Instituições Participantes”).  
 
Caso venham a ser contratadas Instituições Participantes, estas (i) serão contratadas diretamente 
pelos Coordenadores, na forma da “Minuta de Termo de Adesão” anexa ao Contrato de 
Distribuição; (ii) receberão remuneração equivalente a 1% (um por cento) do valor efetivamente 
colocado pela respectiva Instituição Participante, a ser paga diretamente pelo Fundo e pela 
Cotista Vendedora, na forma prevista no Termo de Adesão, sendo certo que do montante de 1% 
(um por cento) que será pago às Instituições Participantes, (a) o equivalente a 0,95% (noventa e 
cinco centésimos por cento) será descontado dos montantes a serem pagos aos Coordenadores a 
título de Comissão de Distribuição e (b) o equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) será 
pago diretamente pela Cotista Vendedora; e (iii) estarão sujeitas às mesmas obrigações e 
responsabilidades dos Coordenadores previstas no Contrato de Distribuição, inclusive no que se 
refere às disposições regulamentares e legislação em vigor. 
 
Quantidade e Valor das Cotas 
 
O montante total da Oferta será de até R$ 132.000.053,94 (cento e trinta e dois milhões, 
cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), divididos em 927.162 (novecentas e vinte e 
sete mil, cento e sessenta e duas) Cotas escriturais do Fundo, com valor unitário de R$ 142,37 
(cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) por Cota. 
 
A Oferta é dividida em Oferta Primária e Oferta Secundária de Cotas, sendo que a Oferta Primária 
será de R$ 121.466.240,01 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, 
duzentos e quarenta reais e um centavo), divididos em 853.173 (oitocentas e cinquenta e três 
mil, cento e setenta e três) Cotas, e a Oferta Secundária será de R$ 10.533.813,93 (dez milhões, 
quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), divididos em 
73.989 (setenta e três mil, novecentas e oitenta e nove) Cotas do Fundo. 
 
A presente Oferta, que contempla a Oferta Primária e a Oferta Secundária, foi aprovada pela Ata 
de Assembleia de Cotistas do Fundo, realizada em 30 de abril de 2009, devidamente registrada 
perante o 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na data de 08 de maio de 2009, sob o nº 01272273 e em 10/09/2009, sob o nº 792103, 
perante o 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro, e da Ata de Assembleia 
de Cotistas do Fundo, realizada em 28 de outubro de 2009, devidamente registrada perante o 4º 
Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na data de 29 de outubro de 2009, sob o nº 797787, perfazendo o montante total de até R$ 
132.000.053,94 (cento e trinta e dois milhões, cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), 
podendo ser encerrada pelo Administrador, caso não sejam colocadas Cotas que atinjam o Montante 
Mínimo de Cotas, equivalente ao valor de R$ 60.999.992,57 (sessenta milhões, novecentos e 
noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos). 
 
O patrimônio líquido contábil do Fundo foi objeto de reavaliação, realizada pelo Administrador 
em 26 de outubro de 2009 e aprovada na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 28 de 
outubro de 2009. Através da reavaliação do patrimônio líquido contábil do Fundo, o 
Administrador constatou que o valor (i) do Empreendimento AmBev, conforme calculado no laudo 
de avaliação do Empreendimento AmBev, deduzindo-se o montante necessário para o resgate da 
emissão dos CRI lastreados nos Créditos Imobiliários AmBev, conforme previsto no Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Emissão, 6ª Série da RB Capital Securitizadora S.A. é 
de R$ 5.413.857,60 (cinco milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais 
e sessenta centavos); e (ii) do Empreendimento C&A, conforme calculado no laudo de avaliação 
do Empreendimento C&A, deduzindo-se o montante necessário para o resgate da emissão dos CRI 
lastreados Créditos Imobiliários C&A, conforme previsto no Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da 1ª Emissão, 8ª Série da RB Capital Securitizadora S.A. é de R$ R$ 5.649.015,40 
(cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinze reais e quarenta centavos); e (iii) das 
exigibilidades líquidas do Fundo é de R$ 529.313,77 (quinhentos e vinte nove mil, trezentos e 
treze reais e setenta e sete centavos). Desta forma, o novo patrimônio líquido do Fundo, passou a 
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ser de R$ 10.533.559,23 (dez milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e 
nove reais e vinte e três centavos); 
 
O valor de cada Cota objeto da presente Oferta foi fixado tendo em vista o quociente entre o 
valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo e o número de Cotas existentes antes da 
emissão das Cotas objeto da Oferta Primária.  
 
Prazo da Oferta 
 
O prazo da Oferta, com a devida subscrição pelos Investidores das Cotas ofertadas, será de até 6 
(seis) meses, contados da data de publicação do Anúncio de Início, de acordo com o disposto no 
artigo 10 da Instrução CVM nº 472 e no artigo 18 da Instrução CVM nº 400. 
 
Aquisição, Subscrição e Integralização 
 
Tendo em vista o fato de haver uma Oferta Primária e uma Oferta Secundária de Cotas do Fundo, 
os Coordenadores distribuirão aos Investidores primeiramente as Cotas da Oferta Secundária e, 
quando estas forem totalmente adquiridas, distribuirão as Cotas da Oferta Primária.  
 

Não poderá ser iniciada nova distribuição de Cotas do Fundo antes de totalmente subscrita ou 
cancelada a distribuição das Cotas da presente Oferta. As Cotas objeto da Oferta Secundária 
serão distribuídas primeiramente com o objetivo de minimizar a chance de concentração das 
Cotas em poucos investidores, tendo em vista que as Cotas atuais são detidas integralmente por 
um único investidor, a Cotista Vendedora. 

 
A presente Oferta de Cotas será realizada pelos Coordenadores, instituições intermediárias 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em conformidade com o disposto na 
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 e no presente Prospecto, nos termos do 
Contrato de Distribuição. 
 
A subscrição das Cotas da Oferta Primária será feita mediante assinatura do Boletim de 
Subscrição, e a aquisição das Cotas da Oferta Secundária mediante assinatura do Contrato de 
Compra e Venda de Cotas, que especificarão as condições da subscrição/aquisição e 
integralização e serão autenticados pelo Coordenador Líder ou pelo Coordenador, conforme o 
caso. O Boletim de Subscrição e o Contrato de Compra e Venda de Cotas servirão como título 
executivo extra-judicial para todos os fins e efeitos de direito. 
 
Todas as Cotas serão integralizadas/pagas, em moeda corrente nacional, no ato da sua 
subscrição/aquisição, conforme estabelecido no Boletim de Subscrição ou no Contrato de Compra 
e Venda de Cotas, conforme aplicável. 
 
Caso não seja adquirido/subscrito o Montante Mínimo, que é equivalente a quantidade de 428.461 
(quatrocentas e vinte e oito mil, quatrocentas e sessenta e uma) Cotas, a presente Oferta não 
será efetivada.  
 
A data prevista para a realização da integralização das Cotas é 10 de dezembro de 2009. Caso os 
Coordenadores tenham recebido pedidos de reserva de Cotas equivalentes a, no mínimo, o 
Montante Mínimo, todos os pedidos de reserva realizados até esta data serão acatados e as Cotas 
objeto da Oferta Secundária serão adquiridas e pagas e as Cotas da Oferta Primária serão subscritas 
e integralizadas.  
 
Na hipótese de terem sido adquiridas / subscritas e pagas / integralizadas a totalidade das Cotas 
objeto da Oferta, atingindo o Volume Total da Oferta, a Oferta será encerrada e o Anúncio de 
Encerramento será publicado. No entanto, caso tenham sido subscritas e integralizadas Cotas em 
montante entre o Montante Mínimo e o Volume Total da Oferta, os Coordenadores utilizarão o 
restante do prazo de colocação para distribuir o montante não colocado até então e a Oferta 
somente será encerrada após serem colocadas a totalidade das Cotas remanescentes ou no término 
do prazo de distribuição, o que ocorrer primeiro. 
 
Caso no término do prazo de distribuição não tenha sido atingido o Volume Total da Oferta, as 
Cotas não colocadas serão canceladas.  
 
Não haverá integralização de Cotas, caso o Montante Mínimo não tenha sido atingidoe, nesta 
hipótese, a Oferta será cancelada e os pedidos de reserva não serão atendidos.  
 
Caso sejam captados recursos entre o Volume Mínimo e o Volume Total da Oferta, poderá ocorrer 
evento de amortização antecipada das Cotas, na hipótese de sobrar caixa no Fundo após o 
Administrador realizar a aquisição dos Empreendimentos, de acordo com a Ordem de Aquisição.  
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O Volume Total da Oferta será reduzido caso um ou mais locatários dos Empreendimentos venham 
a exercer o seu respectivo direito de preferência na aquisição de tais Empreendimentos. 
O preço de integralização das Cotas será de R$ 142,37 (cento e quarenta e dois reais e trinta e 
sete centavos), até o dia 10 de dezembro de 2009. A partir do dia 10 de dezembro de 2009, o 
preço de integralização de R$ 142,37 (cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) será 
atualizado pelo IPCA. 
 
Cada Cota terá as características que lhe forem asseguradas no Regulamento do Fundo e nos 
termos da legislação vigente.  
 
A cada Cota corresponderá um voto nas Assembleias Gerais do Fundo. 
 
As cotas objeto de novas emissões assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas 
existentes. 
 
Negociação de Cotas 
 
As Cotas, após sua integralização, poderão ser negociadas secundariamente no mercado de 
balcão organizado administrado pela BM&FBOVESPA. 
 
Público Alvo da Oferta 
 
A Oferta tem como público alvo os Investidores pessoas físicas e jurídicas, que podem ou não 
serem investidores institucionais, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior, bem como 
fundos de investimento.  
 
Não há limitação à subscrição ou aquisição de Cotas do Fundo por quaisquer pessoas físicas e 
jurídicas, investidores institucionais, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior, bem 
como fundos de investimento. 
 
Não obstante o acima exposto, nos termos da Lei nº 9.779/99, nos casos em que o Fundo aplicar 
recursos em empreendimentos imobiliários 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 estará sujeito à tributação normal aplicável a 
pessoa jurídica. 
 
Não será cobrada taxa de ingresso dos Cotistas do Fundo.  
 
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 
 
Os Coordenadores poderão 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, acarretando 
aumento relevante dos riscos por eles assumidos e inerentes à própria Oferta. 
 
Além disso, os Coordenadores e o Administrador poderão modificar a Oferta para melhorá-la em 
favor dos Investidores. 
 
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 jornais utilizados para a divulgação do Anúncio de Início 
(“Anúncio de Retificação”), conforme o disposto no Art. 27 da Instrução CVM nº 400. Após a 
publicação do anúncio de retificação, somente serão aceitas ordens dos Investidores que 
estiverem cientes de que a oferta original foi alterada, e de que tem conhecimento das novas 
condições. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos 
do Anúncio de Retificação quando, passados 5 (cinco) dias úteis de sua publicação, não 
revogarem expressamente suas ordens. Nesta hipótese, os Coordenadores presumirão que os 
investidores pretendem manter a declaração de aceitação. 
 
Em qualquer hipótese, a revogação, nos termos do artigo 26 da Instrução CVM nº 400, torna 
ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos 
integralmente aos Investidores aceitantes, no prazo de 3 (três) dias úteis, os valores, bens ou 
direitos dados em contrapartida à aquisição/integralização das Cotas, sem qualquer dedução dos 
valores inicialmente investidos, incluindo os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em 
fundos de renda fixa com liquidez diária e baixo risco de crédito ou em títulos públicos federais 
realizadas no período. 
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Inadequação da Oferta a Investidores 
 
O investimento em Cotas não é adequado a investidores que necessitem de liquidez, tendo em 
vista que os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, 
a despeito da possibilidade de terem suas Cotas negociadas em mercado de balcão 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, sendo que os seus Cotistas podem ter 
dificuldades em realizar a venda de suas Cotas no mercado secundário. Portanto, os Investidores 
devem ler cuidadosamente a seção “Fatores de Risco” na página 39 deste Prospecto, que contém 
a descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento em Cotas, 
antes da tomada de decisão de investimento. 
 
Suspensão e Cancelamento da Oferta 
 
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400, 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 ou do registro, ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à 
regulamentação da CVM, ou fraudulenta, ainda que após a obtenção do respectivo registro; e (2) 
deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação sanáveis de 
regulamento. 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, no prazo de 3 (três) dias úteis.  
 
Publicação de Informações sobre a Oferta 
 
Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à Oferta serão publicados no jornal “Valor 
Econômico”, de modo a garantir aos Cotistas e demais Investidores acesso às informações que 
possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas. 
 
Órgão Deliberativo da Oferta 
  
A presente Oferta, que compreende a Oferta Primária e a Oferta Secundária, foi deliberada e 
autorizada por meio da Ata de Assembleia de Cotistas do Fundo, realizada em 30 de abril de 
2009, devidamente registrada perante o 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, da data de 08 de maio de 2009, sob o nº 01272273, e da Ata 
de Assembleia de Cotistas do Fundo, realizada em 28 de outubro de 2009, devidamente registrada 
perante o 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na data de 29 de outubro de 2009, sob o nº 797787.  
 
Regime de Colocação 
 
A distribuição das Cotas será realizada pelos Coordenadores da Oferta sob o regime de melhores 
esforços, nos termos do Contrato de Distribuição. 
 
Recebimento de Reservas  
 
No âmbito da Oferta, qualquer Pessoa Vinculada deverá realizar a sua oferta firme de aquisição 
de Cotas junto aos Coordenadores, no dia 17 de novembro de 2009. 
 
Os demais investidores interessados, deverão realizar sua oferta firme no dia 24 de novembro de 2009. 
 
No entanto, conforme o disposto no artigo 55 da Instrução CVM nº 400, no caso da Oferta contar 
com excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Cotas ofertada, será vedada a 
venda das Cotas às Pessoas Vinculadas. 
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Cronograma Estimativo 
 
Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo:  
 

Ordem dos 
Eventos Evento Data Prevista

1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 28/10/09
2 Publicação do Aviso ao Mercado 29/10/09
3 Disponibilização do Prospecto Preliminar 29/10/09
4 Início do Roadshow  29/10/09
5 Encerramento do Roadshow 06/11/09
6 Data de Reserva para as Pessoas Vinculadas 17/11/09
7 Data de Recebimento de Oferta por investidores 24/11/09
8 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 27/11/09
9 Disponibilização do Prospecto Definitivo 27/11/09
10 Publicação do Anúncio de Início da Oferta 06/12/09
11 Data de Liquidação (*) 10/12/09
12 Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento 07/06/10

 
(*) Caso não seja atingido o Volume Total da Oferta, esta data será a primeira data de integralização de 
Cotas, sendo certo que poderão ser integralizadas Cotas até que seja atingido o Volume Total da Oferta ou 
até que seja publicado o Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 
 
As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a 
alterações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Administrador e da CVM. 
 
Informações sobre a Cotista Vendedora 
 
A Cotista Vendedora é um fundo de investimento em participações, constituído nos termos da 
Instrução da CVM nº 391, de 16 de julho de 2003, administrado pela RB Capital Investimentos 
Ltda., cujo regulamento encontra-se registrado sob o nº 1200960, na data de 17 de agosto de 
2009, perante o 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. A Cotista Vendedora é a única cotista do Fundo, sendo a totalidade de suas cotas, por 
sua vez, detida unicamente pelo Consultor Imobiliário.  
 
A RB Capital Holding S.A. (“RB Holding”) é detentora de 99,99% (noventa e nove inteiros e 
noventa e nove centésimos por cento) das ações do Consultor Imobiliário, sendo as demais ações 
do Consultor Imobiliário detidas por pessoas físicas,membros do Conselho de Administração.  
 
O RB Capital Fundo de Investimento em Participações, inscrito no CNPJ sob o nº 10.496.436/0001-
77 (“RB Capital FIP”) é detentor de 95,34% (noventa e cinco inteiros e trinta e quatro centésimos 
por cento) das ações da RB Holding, sendo as demais ações da RB Holding detidas por pessoas 
físicas e pelos conselheiros. 
 
O RB Capital FIP possui 3 (três) cotistas: (i) RB Financial S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
04.063.042/0001-22 (“RB Financial”), detentora de 50% (cinqüenta por cento) das cotas do RB 
Capital FIP; (ii) Lanx Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.569.250/0001-09 (“Lanx 
Participações”), detentora de 10,01% (dez inteiros e um centésimo por cento) das cotas do RB 
Capital FIP; e (iii) Shannon Strategic Investments Funds PLC – Class C - Citibank DTVM S.A., 
inscrito no CNPJ sob o nº 10.910.282/0001-18 (“Shannon Fund”), por sua vez detentor de 39,99% 
(trinta e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) das cotas do RB Capital FIP. O 
Shannon Fund é um fundo de investimento domiciliado na Irlanda, administrado pelo RBC Dexia 
Investor Services Ireland Limited, cuja custódia e responsabilidade fiscal no Brasil é exercida pelo 
Citibank DTVM S.A. e cujos cotistas não interferem nas decisões praticadas pelo administrador, 
uma vez que é vedada a participação destes no órgão de administração. 
 
A RB Financial é controlada pelo RB Crédito FIP, que é detentor de 88,9% (oitenta e oito inteiros 
e nove décimos por cento) de suas ações. O restante das ações da RB Financial, correspondente a 
11,1% (onze inteiros e um décimo por cento) da totalidade de suas ações, estão pulverizadas e 
são detidas por pessoas físicas, sendo que nenhuma destas pessoas físicas é detentora de ações 
que representem 5% (cinco por cento) ou mais da totalidade das ações da RB Financial.  
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A Lanx Participações, possui apenas cotistas pessoas físicas: (i) André Lara Rezende, detentor de 
29,7% (vinte e nove inteiros e sete décimos por cento) de suas cotas; (ii) Marcelo Barbará, 
detentor de 29,7% (vinte e nove inteiros e sete décimos por cento) de suas cotas; (iii) Marcelo 
Medeiros, detentor de 29,7% (vinte e nove inteiros e sete décimos por cento) de suas cotas; (iv) 
Marcelo Peano, detentor de 5% (cinco por cento) de suas cotas; (v) Mário Spinola, detentor de 5% 
(cinco por cento) de suas cotas; e (vi) outros cotistas pessoas físicas, detentores de 0,90% do 
restante das cotas da Lanx Participações. 
 
O RB Crédito FIP possui 3 (três) cotistas: (i) WF Consultores Ltda., detentora de 5,97% (cinco 
inteiros e noventa e sete centésimos por cento) das cotas do RB Crédito FIP, que por sua vez 
possui 2 (dois) cotistas: Winston Fritsch, detentor de 50% (cinqüenta por cento) de suas cotas e 
Maria de Fatima Serro Pombal Fritsch, detentora de 50% (cinquenta por cento) de suas cotas; (ii) 
Financial Investimentos Ltda., detentora de 54,88% (cinqüenta e quatro décimos e oitenta e oito 
centésimos por cento) das cotas do RB Crédito FIP, que por sua vez é controlada por Luis Cláudio 
Garcia de Souza, detentor da totalidade de suas cotas; e (iii) Sagres (LUX) Sarl (”Sagres”), que é 
uma “Societee a Responsabilite Limitee” (sociedade de responsabilidade limitada) sediada em 
Luxemburgo, detentora de 39,15% (trinta e nove inteiros e quinze centésimos por cento) das 
cotas do RB Crédito FIP. O único cotista da Sagres é o Fortress Value Recovery Fund, que é um 
fundo de investimento domiciliado em Luxemburgo (“Fortress Fund”), administrado pela Fortress 
Investment Group LLC. Os cotistas do Fortress Fund não interferem nas decisões praticadas por 
seu administrador, uma vez que é vedada a participação destes no órgão de administração. 
 
Abaixo, segue organograma contemplando a estrutura organizacional da Cotista Vendedora:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fundo domiciliado em Luxemburgo, representado por Fortress Investiments
2 Fundo domiciliado na República da Irlanda, representado por Citibank DTVM S.A.
3 Restante das ações detidas por Membros do Conselho de Administração
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3. VISÃO GERAL DO MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
 
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 8668/93 e da Instrução 205/94 da CVM, esta revogada pela Instrução CVM nº 472, 
que por sua vez foi alterada pela Instrução CVM nº 478. 
 
Essa nova forma de investimento veio viabilizar o acesso de pequenos e médios investidores aos 
investimentos imobiliários. Os fundos 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 ou, quando 
for o caso, na dissolução do fundo com a venda dos seus ativos e distribuição proporcional do 
patrimônio aos cotistas. 
 
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.  
 
O Artigo 45 da Instrução CVM 472 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, 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; 
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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 CVM; 
 

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% (cinqüenta 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, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada.  
 
Diagnóstico do Setor no Brasil 
 
No Brasil, os fundos imobiliários surgiram em junho de 1993, com a Lei 8.668 e foram 
regulamentados, pela CVM, em janeiro do ano seguinte, através das Instruções CVM 205 e 
Instrução CVM nº 206/94. A Instrução CVM 205 foi revogada pela Instrução CVM 472, que por sua 
vez foi alterada recentemente pela Instrução CVM 478.  
 
A partir de 2005 a atividade dos investimentos em fundos imobiliários para pessoas físicas 
aumentou devido à promulgação da Lei n.º 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 70 (setenta) fundos, totalizando 
um patrimônio total em torno de R$ 4 bilhões. (Fonte: www.fundoimobiliario.com.br) 
 
Seguem abaixo dados estatísticos do volume financeiro e do número de negócios das negociações 
de cotas de FII no período de 2005 até setembro de 2009, nos mercados de balcão organizado do 
SOMA e da Bovespa, ambos da BM&F Bovespa: 
 
Volume Financeiro: 

 
 (*) até setembro de 2009  

FII ‐ nº de Negócios ‐ BOVESPA e SOMA

2.307

4.384

6.793 6.793

7.134

5.157

7.134

2005 2006 2007 2008 2009 set/08 set/09(*) 
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Número de negócios: 

FII – Volume Financeiro Negociado – BOVESPA e SOMA (R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) até setembro de 2009  

Fonte: BM&F BOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

72,6

176,2

138,9
143,6

191,2

114,2

191,2

2005 2006 2007 2008 2009 set/08 set/09(*) 
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4. FATORES DE RISCO 
 
 
 
 
 
 
A aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário apresenta riscos que devem ser 
analisados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, mercado, 
rentabilidade, entre outros, relacionados ao respectivo fundo de investimento imobiliário, às 
cotas que serão distribuídas e ao objeto do Fundo. Por esta razão, o Investidor interessado na 
aquisição das Cotas deve ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste 
Prospecto antes de tomar a sua decisão de investimento.  
 
Deve-se frisar que apesar de o Fundo ter sua carteira de investimentos constituída por Imóveis, 
fração de Imóveis ou direitos relacionados a Imóveis, representados pelos Empreendimentos, a 
propriedade de Cotas não confere aos seus titulares propriedade sobre os imóveis integrantes do 
patrimônio do Fundo ou sobre fração ideal específica destes imóveis. Os direitos dos Cotistas são, 
assim, exercidos sobre todos os ativos da carteira de modo uniforme e não individualizado. 
 
Informações Contidas Neste Prospecto 
 
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo e do mercado imobiliário, bem como 
perspectivas de desempenho do Fundo e de desenvolvimento do mercado imobiliário que 
envolvem riscos e incertezas. 
 
Embora as informações constantes deste Prospecto tenham sido obtidas de fontes idôneas e 
confiáveis e as perspectivas do Fundo sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, 
não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com tais perspectivas. Os eventos 
futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas. 
 
Igualmente o laudo de avaliação e o estudo de viabilidade econômico-financeira dos 
Empreendimentos foram elaborados com base em perspectivas acerca do desempenho futuro, 
que podem não se concretizar. 
 
Riscos Relacionados à Liquidez  
 
A aplicação em cotas de um fundo de investimento imobiliário apresenta algumas características 
particulares quanto à realização do investimento. O Investidor deve observar o fato de que os 
fundos de investimento imobiliário são constituídos na forma de condomínios fechados, não 
admitindo o resgate de suas cotas, fator que pode influenciar na liquidez das cotas no momento 
de sua eventual negociação no mercado secundário. 
 
Sendo assim, os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado 
brasileiro, podendo os titulares de cotas de fundos de investimento imobiliário terem dificuldade 
em realizar a negociação de suas cotas no mercado secundário, inclusive correndo o risco de 
permanecer indefinidamente com as cotas adquiridas, mesmo sendo estas objeto de negociação no 
mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o Investidor que adquirir as Cotas deverá 
estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo. 
 
Riscos Relativos à Rentabilidade do Investimento 
 
O investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em valores 
mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade das Cotas dependerá do 
resultado da administração dos investimentos realizados pelo Fundo. No caso em questão, os 
valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão do resultado do Fundo, que por sua vez, 
dependerá preponderantemente das receitas provenientes da exploração comercial dos 
Empreendimentos ou direitos decorrentes de Empreendimentos objeto de investimento do Fundo, 
excluídas as despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo. 
 
Os Cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de resultados que lhes serão pagos a partir da 
percepção pelo Fundo dos valores que lhe forem pagos pelos locatários ou arrendatários dos 
Empreendimentos ou direitos sobre Empreendimentos pertencentes ao Fundo, a título de locação. 

Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os potenciais Investidores 
devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil 
de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis neste Prospecto e no 
Regulamento do Fundo, e, em particular, aquelas relativas à política de investimento e composição 
da carteira do Fundo, e, aos fatores de risco descritos a seguir, relativos ao Fundo. 



 40

Assim, por todo tempo em que os espaços comerciais estiverem locados, o Fundo estará exposto 
aos riscos de crédito dos locatários, que não estão limitados, apenas, à capacidade de pagamento 
de aluguel, como também, ao pagamento de tributos, contas de água e luz, dentre outras 
responsabilidades que, apesar de serem atribuídas aos locatários por força dos Contratos de 
Locação Atípica, na hipótese destes virem a não cumpri-las, poderão vir a serem cobradas do 
Fundo, na qualidade de proprietário de tais Empreendimentos. 
 
Adicionalmente, vale ressaltar que entre a data da integralização das Cotas objeto da Oferta 
Primária e a efetiva data de aquisição dos Empreendimentos, os recursos obtidos com a Oferta 
Primária serão aplicados obedecendo aos critérios de liquidez, segurança e rentabilidade, em 
cotas de fundos de investimento, títulos de renda fixa, públicos ou privados, o que poderá 
impactar negativamente na rentabilidade do Fundo. 
 
Risco Relativo à Concentração e Pulverização 
 
Poderá ocorrer situação em que um único cotista venha a integralizar parcela substancial da 
emissão ou mesmo a totalidade das Cotas do Fundo, passando tal cotista a deter uma posição 
expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais cotistas minoritários. 
 
Nesta hipótese, há possibilidade de: (i) que deliberações sejam tomadas pelo cotista majoritário 
em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos cotistas minoritários; 
e (ii) alteração do tratamento tributário do Fundo e/ou dos Cotistas. 
 
Riscos de o Fundo não Captar a Totalidade dos Recursos 
 
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não sejam subscritas ou 
adquiridas a totalidade das Cotas ofertadas, fazendo com que o Fundo tenha um patrimônio 
inferior ao Volume Total da Oferta, observando-se o Montante Mínimo de 428.461 (quatrocentas e 
vinte e oito mil, quatrocentas e sessenta e uma) de Cotas, no valor total de R$ 60.999.992,57 
(sessenta milhões de reais, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois e 
cinqüenta e sete). 
 
Neste contexto, em razão da possibilidade de não haver a distribuição integral das Cotas objeto 
da Oferta Primária, a destinação dos recursos obtidos mediante a Oferta Primária, no caso de 
distribuição parcial das Cotas, observará a Ordem de Aquisição dos Empreendimentos. 
 
O Investidor deve estar ciente de que, na hipótese do parágrafo anterior, a rentabilidade do 
Fundo estará condicionada aos Empreendimentos que o Fundo conseguirá adquirir com os 
recursos obtidos no âmbito da Oferta Primária, podendo a rentabilidade esperada pelo Investidor 
variar em decorrência da distribuição parcial das Cotas. 
 
Adicionalmente, na hipótese de vir a ser captado volume de recursos que fique entre o Montante 
Mínimo e o Volume Total da Oferta, os empreendimentos que serão adquiridos pelo Fundo 
obedecerão a Ordem de Aquisição.  
 
Caso restem recursos no caixa do Fundo após a aquisição dos Empreendimentos, será realizada 
amortização antecipada das Cotas no montante de tal saldo de caixa e este fato poderá impactar 
negativamente na rentabilidade esperada pelo Investidor, uma vez que não temos como garantir 
que o Investidor conseguirá reinvestir tais recursos à mesma rentabilidade alvo do Fundo. 
 
Risco de Diluição 
 
Na eventualidade de novas emissões do Fundo, os cotistas que adquirirem Cotas no âmbito da 
Oferta que não exercerem o direito de preferência na subscrição das novas cotas, correrão o risco 
de terem a sua participação no capital do Fundo diluída. 
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Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos 
 
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Escriturador ou 
do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda total do capital investido pelos 
cotistas. 
 
O Administrador adota uma metodologia de gestão de risco por meio do sistema Modulo Risk Manager, 
que possibilita a estruturação do gerenciamento dos riscos, através da mensuração e controle dos 
riscos em conformidade aos padrões e regulamentações exigidas, principalmente às Resoluções do 
Banco Central do Brasil nos. 2.554/98 e 3.380/06. Entretanto, não há garantia de completa 
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e, consequentemente, para os Investidores. 
 
Risco de Desapropriação 
 
Por se tratar de investimento em imóveis, há possibilidade de que ocorra a desapropriação, 
parcial ou total, de imóveis que compõem ou comporão a carteira de investimentos do Fundo. Tal 
desapropriação pode acarretar a interrupção, temporária ou definitiva, do pagamento dos 
aluguéis decorrentes da locação dos Empreendimentos, bem como a perda da propriedade. 
 
Em caso de desapropriação, o Poder Público deve pagar ao Fundo, na qualidade de proprietário do 
imóvel desapropriado, uma indenização definida levando em conta os parâmetros do mercado. No 
entanto, não existe garantia que tal indenização seja equivalente ao valor do imóvel desapropriado. 
 
Risco de Sinistro 
 
No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos Imóveis objeto de investimento pelo 
Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da 
companhia seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as indenizações a 
serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, 
observadas as condições gerais das apólices. 
 
Risco de despesas extraordinárias 
 
O Fundo, na qualidade de proprietário dos Empreendimentos, estará eventualmente sujeito ao 
pagamento de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, 
decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, 
bem como quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos 
Empreendimentos. Não obstante o Regulamento prever Reserva de Contingência, o pagamento de 
tais despesas pode ensejar uma redução na rentabilidade das cotas do Fundo.  O Fundo estará 
sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias para a cobrança de 
aluguéis inadimplidos, ações judiciais (despejo, renovatória, revisional, entre outras), bem como 
quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários, tais como tributos, despesas 
condominiais, bem como custos para reforma ou recuperação de lojas. 
 
Riscos relativos à locação dos Empreendimentos 
 
Não obstante os prazos mínimos dos Contratos de Locação Atípica e a indenização por rescisão 
antecipada previstos nos referidos contratos, pode ocorrer de os locatários rescindirem os 
Contratos de Locação Atípica e questionarem judicialmente a atipicidade dos referidos contratos, 
havendo o risco de ocorrer a perda da indenização. 
 
Riscos relativos ao seguro patrimonial Barry Callebaut 
 
Foi apresentada pela Barry Callebaut, apólice de Seguros emitida pela Allianz Seguros S.A. na 
data de 30 de setembro de 2009, certificando que a apólice tem vigência até 31 de agosto de 
2010, porém as condições de cobertura não estão de acordo com as determinações constantes do 
Contrato de Locação Atípica. 
 
 
Risco de Ação Revisional 
 
Não obstante as partes dos Contratos de Locação Atípica terem renunciado expressamente ao 
direito de revisar o aluguel durante o prazo dos contratos, pode ocorrer de os locatários 
questionarem judicialmente referidos contratos e proporem ação revisional de aluguel, o que 
afetará diretamente os rendimentos da locação dos Empreendimentos. 
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Risco das Contingências Ambientais 
 
Por se tratar de investimento em imóveis, eventuais contingências ambientais podem implicar em 
responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por prejuízos causados ao meio ambiente) 
para o Fundo e eventualmente na rescisão dos contratos de locação, circunstâncias que afetam a 
rentabilidade do Fundo. 
 
Riscos Relativos à Atividade Empresarial 
 
É característica das locações sofrerem variações em seus valores em função do comportamento 
da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o 
desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência de crises 
econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexos na redução 
do poder aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na localidade onde se situam 
os Imóveis objeto do Fundo, podendo acarretar redução nos valores das locações, após o término 
da vigência dos Contratos de Locação Atípica.  
 
Risco de Concentração da Carteira do Fundo 
 
O Fundo destinará os recursos provenientes da distribuição das Cotas da Oferta Primária para a 
aquisição dos Empreendimentos e/ou dos créditos imobiliários vinculados a tais 
Empreendimentos, conforme descrito na seção 5 – Política e Estratégia de Investimentos e 
Descrição dos Imóveis deste Prospecto, que integrarão o patrimônio do Fundo, de acordo com a 
sua Política de Investimento, observando-se ainda que a eventual realização de outras emissões 
com colocações sucessivas visa permitir que o Fundo possa adquirir outros bens. 
 
Independentemente da possibilidade de aquisição de diversos imóveis pelo Fundo, inicialmente o 
Fundo irá deter um número limitado de imóveis (até 07 (sete) Empreendimentos), o que poderá 
gerar uma concentração da carteira do Fundo, estando o Fundo exposto aos riscos inerentes a 
essa situação (vacância, risco de crédito dos locatários, desvalorização, etc.). 
 
Risco relativo ao Empreendimento Danfoss 
 
Existe passivo processual de um dos cotistas do antecessor Sol Invest Empreendimentos e 
Participações Ltda. na propriedade do terreno, adquirido pela Bellona Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. para a construção do Empreendimento Danfoss, que supera o patrimônio do 
referido antecessor. Este fato pode acarretar um risco de o Poder Judiciário onerar referido 
imóvel em garantia do passivo processual do antecessor, considerando a situação como fraude a 
credores ou à execução. Nesta hipótese, a aquisição do Empreendimento Danfoss pelo Fundo 
pode ser anulada e o Fundo ser obrigado a exercer seu direito de regresso em face da Bellona. 
 
Risco relativo ao Empreendimento AmBev 
 
Dos documentos relacionados ao Empreendimento AmBev, verifica-se que a área constante no Habite-
se apresentado não compreende a expansão do Empreendimento AmBev (que corresponde a 18% da 
área total do Empreendimento AmBev), pois tal expansão ainda encontra-se em fase de construção e, 
portanto, ainda não possui a certidão negativa de débitos emitida pelo INSS. Diante disso, pode-se 
afirmar que o Habite-se apresentado não atende a toda a área do Empreendimento AmBev. 
 
A inexistência de Auto de Conclusão da Construção desta área em expansão pode acarretar riscos 
e passivos para o imóvel e para o Proprietário do mesmo. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) 
aplicação de multas pela Administração Pública; (ii) impossibilidade da averbação da construção; 
(iii) negativa de expedição da licença de funcionamento; (iv) recusa da contratação ou renovação 
de seguro patrimonial; (v) aplicação de multas estabelecidas no Contrato de Locação Atípica; (vi) 
recusa de pagamento de aluguéis pelo(a) locatário(a); (vii) rescisão do Contrato de Locação 
Atípica, dentre outras situações que não podem ser aqui previstas. 
 
A Licença de Funcionamento do Empreendimento AmBev, que não inclui a área da expansão, foi 
emitida em 19 de abril de 2006. Considerando o art. 100, da Lei Complementar Municipal nº 
001/2003 de 19 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal), referida Licença está 
inválida, pois a mesma se refere apenas ao ano de exercício em que foi concedida. 
 
Foi firmada a Opção de Venda do Empreendimento AmBev, no entanto, caso a Opção de Venda 
venha a ser exercida, as Cotas do Fundo serão amortizadas antecipadamente, proporcionalmente 
ao montante de recursos aportados no Fundo por ocasião da venda do Empreendimento AmBev e 
tal fato pode impactar na rentabilidade-alvo do Fundo. Adicionalmente, não temos como garantir 
que o Investidor conseguirá reinvestir o montante recebido com a amortização antecipada das 
Cotas à mesma taxa-alvo praticada pelo Fundo. 
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Risco de passivo previdenciário do Empreendimento Magazine Luiza 
 
A construtora do Empreendimento Magazine Luiza recebeu uma Notificação Fiscal de Lançamento 
de Débito (NFLD) referente a suposto crédito previdenciário arbitrado pelo Instituto Nacional da 
Seguridade Social (INSS). Referida notificação foi cancelada sem análise do respectivo mérito. A 
CND da obra foi expedida, mas eventuais passivos previdenciários que venham a ser apontados 
em decorrência deste crédito previdenciário poderão incidir sobre a antecessora na propriedade 
do imóvel e impactar a regularidade fiscal do Empreendimento Magazine Luiza e, 
consequentemente, o Fundo ser instado a pagar eventuais valores em aberto junto ao INSS, que 
venham a superar os valores retidos pelo Fundo, no momento da aquisição do empreendimento 
pelo Fundo. 
 
Risco relativo a possíveis débitos de CND/INSS de Telhanorte 
 
A CND/INSS é uma certidão que deve ser obtida após a emissão do Habite-se e certifica o correto 
recolhimento de contribuições previdenciárias devidas àquele órgão em razão da contratação de 
mão-de-obra para a execução das obras de construção do empreendimento, de modo que a 
inexistência deste documento pode acarretar riscos para o imóvel e para o proprietário do 
mesmo. 
 
O Habite-se do Empreendimento Telhanorte foi obtido em 31/ago/2009, tendo sido iniciado o 
processo para emissão da CND/INSS em 04/set/09 de modo que a CND ainda não foi emitida. 
 
Devido ao acima exposto, dentre os riscos que poderão ocorrer, verifica-se: (i) pagamento de 
eventuais débitos e/ou penalidades impostas pelo INSS pelo atual proprietário do imóvel, em 
valores superiores aos retidos na aquisição do imóvel; e (ii) aplicação de multas estabelecidas no 
Contrato de Locação Atípica sem que haja o devido ressarcimento por parte do atual proprietário 
do imóvel. 
 
Risco do passivo processual da C&A não ser analisado 
 
A C&A, locatária do Empreendimento C&A, é antecessora na titularidade do direito real de uso do 
respectivo empreendimento, titularidade esta que deteve de 24 de abril de 1996 a 29 de junho 
de 2007. Pelo fato de representar riscos operacionais e de ser empresa que possui um 
relacionamento direto com os atuais detentores do direito real de uso do empreendimento, 
figurando como locatária do Contrato de Locação Atípica C&A, referida empresa não teve seu 
passivo processual analisado para fins da Oferta. A falta de análise das certidões dos 
distribuidores e dos possíveis apontamentos com relação à C&A pode ser considerado um risco na 
medida em que fica prejudicada a análise das contingências que podem impactar na propriedade 
do direito real de uso do respectivo imóvel. Eventual questionamento do direito real de uso do 
Empreendimento C&A pode frustrar a titularização deste direito pelo Fundo, impactando 
negativamente na rentabilidade almejada pelo Investidor. 
 
Adicionalmente, foram analisados os riscos referentes aos antecessores na propriedade de cada 
um dos Imóveis em que se encontram os Empreendimentos, no prazo de 5 (cinco) anos anteriores 
a 2009.  
 
Risco do passivo processual da Light 
 
A Light – Serviços de Eletricidade S.A. (“Light”), antecessora na propriedade do terreno comprado 
pela Nótus Empreendimentos Imobiliários Ltda. para construção do Empreendimento Leader, não 
teve o seu passivo processual analisado para fins da Oferta. A falta de análise das certidões dos 
distribuidores e dos possíveis apontamentos com relação à Light pode ser considerado um risco na 
medida em que fica prejudicada a análise das contingências que podem impactar na propriedade 
do respectivo imóvel. Eventual questionamento da propriedade do Empreendimento Leader pode 
frustrar a titularização do Empreendimento Leader pelo Fundo, impactando negativamente na 
rentabilidade almejada pelo Investidor. 
 
Risco de exercício do direito de preferência na aquisição dos Empreendimentos 
 
Com exceção do Empreendimento C&A e do Empreendimento AmBev, os demais 
empreendimentos serão objeto de aquisição pelo Fundo. Como todos esses Empreendimentos 
encontram-se locados, os seus locatários detêm o direito de preferência na aquisição do 
respectivo Empreendimento locado. Assim, os locatários serão notificados sobre a aquisição dos 
Empreendimentos pelo Fundo, tendo determinado prazo para se manifestarem sobre o interesse 
em exercer o direito de preferência. Caso algum dos locatários exerça o direito de preferência, o 
respectivo Empreendimento deixará de ser objeto de aquisição pelo Fundo, o que afetará o 
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montante da Oferta Primária. Com relação ao Empreendimento Telhanorte, há o risco adicional 
de a CODEMIG optar pelo exercício do seu direito de preferência na aquisição do imóvel. 
 
Risco de atraso no cronograma de resgate dos CRI e CCI e da aquisição dos ativos 
 
Os Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica foram cedidos à companhia 
securitizadora de créditos imobiliários e vinculados à operação de securitização por meio de 
emissão de CRI lastreados nos referidos créditos. Os recursos captados pelo Fundo por meio da 
Oferta Primária de Cotas serão também utilizados para o resgate antecipado dos CRI emitidos e 
cessão dos Créditos Imobiliários da securitizadora para o Fundo, de modo que o Fundo passe a 
perceber diretamente a renda dos Contratos de Locação Atípica. Há o risco de que, por qualquer 
motivo, o resgate dos CRI e a cessão dos Créditos Imobiliários para o Fundo atrase em relação ao 
cronograma previsto ou não se concretize, impactando na rentabilidade esperada para o Fundo 
ou inviabilizando a aquisição do respectivo Empreendimento, respectivamente. 
 
Adicionalmente, o cronograma de desmonte dos CRIs e aquisição dos ativos relacionados à Oferta 
é estimativo, estando sujeito a eventuais atrasos que podem impactar em alteração da data de 
aquisição dos Empreendimentos pelo Fundo, com a consequente redução da rentabilidade 
esperada das Cotas do Fundo. 
 
Riscos Tributários 
 
A Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de investimento imobiliário são 
isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i) distribuam, 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; e 
(ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, 
incorporador ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele 
ligadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas. 
 
Ainda de acordo com a mesma Lei, os dividendos distribuídos aos cotistas, quando distribuídos, e 
os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento). Não 
obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, alterada 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 sobre o qual dispõe (i) 
será concedido somente nos casos em que o Fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas e 
que (ii) não será concedido ao cotista pessoa física titular de Cotas que representem 10% (dez por 
cento) ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de 
rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo. 
 
Os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo Fundo estarão sujeitas à 
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte a alíquota de 20% (vinte por cento), nos termos 
da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, circunstância que poderá afetar a rentabilidade esperada 
para as Cotas do Fundo. Não estão sujeitos a esta tributação a remuneração produzida por Letras 
Hipotecárias, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Letras de Crédito Imobiliário, nos termos 
da Lei 12.024/09. 
 
Ainda, embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a edição do mencionado 
diploma legal, inclusive por ocasião da instalação de um novo mandato presidencial, existe o 
risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual reforma tributária. 
 
Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrentes da criação de novos tributos ou de 
interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de quaisquer tributos ou a 
revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não 
previstos inicialmente. 
 
A seção “Tributação” estabelecida na página 117 deste Prospecto contém informações adicionais 
sobre a tributação do Fundo e dos Cotistas. 
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Risco Institucional 
 
A economia brasileira apresentou diversas alterações desde a implementação do Plano Real. Tais 
ajustes têm implicado na realização de reformas constitucionais, administrativas, 
previdenciárias, sociais, fiscais, políticas, trabalhistas, e outras, as quais, em princípio têm 
dotado o País de uma estrutura mais moderna, de forma a alcançar os objetivos sociais e 
econômicos capazes de torná-lo mais desenvolvido e competitivo no âmbito da economia 
mundial, atraindo dessa forma os capitais de que necessita para o seu crescimento. 
 
Nesse processo, acredita-se no fortalecimento dos instrumentos existentes no mercado de 
capitais, dentre os quais, destacam-se os fundos de investimento imobiliário. Não obstante, a 
integração das economias acaba gerando riscos inerentes a este processo. Evidentemente, nessas 
circunstâncias, a economia brasileira se vê obrigada a promover os ajustes necessários, tais como 
alteração na taxa básica de juros praticada no País, aumento na carga tributária sobre 
rendimentos e ganhos de capital dos instrumentos utilizados pelos agentes econômicos, e outras 
medidas que podem provocar mudanças nas regras utilizadas no nosso mercado. 
 
O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos 
efeitos da política econômica praticada pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. 
 
Riscos Macroeconômicos Gerais 
 
O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de 
capitais, especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, que são afetados 
principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. 
 
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia 
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, poderá vir a 
causar um efeito adverso relevante que resulte em perdas para os Cotistas. 
 
O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza 
modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal 
para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicaram 
aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização 
cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas, poderão resultar 
em perdas para os Cotistas. As atividades do Fundo, situação financeira, resultados operacionais 
e o preço de mercado das Cotas de nossa emissão podem vir a ser prejudicados de maneira 
relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais 
como: 
 
• política monetária, cambial e taxas de juros; 
 
• políticas governamentais aplicáveis às nossas atividades e ao nosso setor; 
 
• greve de portos, alfândegas e receita federal; 
 
• inflação; 
 
• instabilidade social; 
 
• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 
 
• política fiscal e regime fiscal estadual e municipal;  
 
• racionamento de energia elétrica; e 
 
• outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 
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As políticas futuras do Governo Federal podem contribuir para uma maior volatilidade no 
mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro e dos títulos e valores mobiliários emitidos no 
exterior por empresas brasileiras. Adicionalmente, eventuais crises políticas podem afetar a 
confiança dos investidores e do público consumidor em geral, resultando na desaceleração da 
economia e prejudicando o preço de mercado das ações das companhias listadas para negociação 
no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro. 
 
Considerando que é um investimento longo prazo e voltado à obtenção de renda, pode haver 
alguma oscilação do valor de mercado das Cotas para negociação no mercado secundário no curto 
prazo podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado para o Investidor que 
pretenda negociar sua Cota no mercado secundário no curto prazo. 
 
Riscos do Prazo 
 
Considerando que a aquisição de Cotas do Fundo é um investimento de longo prazo, pode haver 
alguma oscilação do valor da Cota, havendo a possibilidade, inclusive, de acarretar perdas do 
capital aplicado ou ausência de demanda na venda das Cotas em mercado secundário. 
 
Risco Jurídico 
 
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste 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 de estresse, poderá haver perdas por parte dos Investidores 
em razão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual 
estabelecido. 
 
Riscos de Crédito 
 
Os Cotistas do Fundo terão direito ao recebimento de rendimentos que serão, basicamente, 
decorrentes dos valores pagos a título de aluguel dos Empreendimentos objeto de investimento 
pelo Fundo. Dessa forma, o Fundo estará exposto aos riscos de não pagamento por parte dos 
devedores das prestações acima elencadas. 
 
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. 
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5. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 
 

 

 

Características Básicas do Fundo 
 
O Fundo apresenta as seguintes características básicas: 
 
Base Legal 
 
O Fundo tem como base legal a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e as Instruções CVM n° 472 
e nº 206, estando sujeito aos termos e condições do seu Regulamento. 
 
Patrimônio do Fundo 
 
Poderão compor o patrimônio do Fundo os seguintes itens objeto de investimento:  
 
I. prédios de escritórios, lojas comerciais, centros de distribuição, armazéns e imóveis em geral 
destinados à atividade comercial, notadamente empreendimentos imobiliários já entregues, 
construídos e locados preponderantemente na modalidade “build-to-suit”, e outras formas de 
locação atípica;  
 
II. direitos sobre imóveis com as características listadas no inciso I acima; e 
 
III. cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, adquiridos com 
a parcela do patrimônio do Fundo que, temporariamente, não estiver aplicada em imóveis. 
 
A diversificação do patrimônio do Fundo só poderá ser definida em Assembleia Geral de Cotistas 
especialmente convocada para este fim. 
 
Os Imóveis que integrarão o patrimônio do Fundo encontram-se locados, sendo que, de acordo 
com os contratos de locação firmados, caberá ao locatário arcar com todos os impostos, taxas ou 
contribuições que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis locados, tais como despesas 
ordinárias de condomínio, se for o caso, consumo de água, esgoto, luz, gás, entre outras, bem 
como o prêmio de seguro contra incêndio, raio e explosão a ser eventualmente contratado, 
importâncias que deverão ser pagas nas épocas próprias e às repartições competentes, tendo 
ainda, o locatário se obrigado a atender a todas as exigências do Poder Público relativamente aos 
imóveis objeto do Fundo, bem como com relação às benfeitorias ou acessões que neles forem 
realizadas, respondendo em qualquer caso pelas sanções impostas. 
 
Assembleia Geral de Cotistas 
 
À Assembleia Geral de Cotistas compete:  
 

I - Examinar, anualmente, as contas relativas ao Fundo, e deliberar sobre as 
demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador; 
 
II - Alterar o Regulamento do Fundo; 
 
III - Destituir o Administrador e/ou eleger seu substituto, nos casos de renúncia, 
destituição, descredenciamento ou decretação de sua liquidação extrajudicial;  
 
IV - Autorizar a emissão de novas cotas e aprovar os laudos de avaliação de bens e 
direitos emitidos com a finalidade de dar suporte à referida emissão de novas cotas; 
 
V - Determinar ao Administrador a adoção de medidas específicas de política de 
investimentos que não importem em alteração do Regulamento do Fundo; 
 
VI - Deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação do Fundo, 
quando não previstas e disciplinadas no Regulamento;  
 
VII - Eleger e destituir os representantes dos Cotistas; 

As informações contidas nesta seção foram retiradas do Regulamento, o qual se encontra anexo ao 
presente Prospecto. Recomenda-se ao potencial Investidor a leitura cuidadosa do Regulamento 
antes de tomar qualquer decisão de investimento no Fundo.



 50

 
VIII - Destituir e/ou eleger substituto do Consultor Imobiliário; 
 
IX - Aumentar as despesas e encargos do Fundo;  
 
X - Deliberar sobre as situações de conflitos de interesses; e 
 
XI - Autorizar o Administrador a praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros que não 
aqueles necessários à consecução dos objetivos do Fundo: 

 
(a) rescindir ou não renovar o(s) contrato(s) de locação e/ou arrendamento a ser(em) 
celebrado(s);  

 
(b) vender imóveis adquiridos pelo Fundo;  

 
(c) adquirir novos imóveis ou bens e direitos para o patrimônio do Fundo. 

 
XII - Autorizar a alteração da Consult Engenharia de Avaliações Ltda., como a empresa 
independente que reavaliará os ativos objeto do patrimônio do Fundo, na forma do 
Parágrafo Primeiro do Artigo 13 do Regulamento. 

 
 
Forma de Condomínio 
 
O Fundo é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, 
não sendo admitido o resgate de suas Cotas. 
 
Prazo 
 
O Fundo tem prazo de duração indeterminado. 
 
Objeto do Fundo 
 
O Fundo tem por objeto a aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer 
direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e 
locados preponderantemente na modalidade “build-to-suit”, e outras formas de locação atípica, 
com geração de renda para o Fundo, conforme definidos no Regulamento e no presente 
Prospecto. 
 
Os Imóveis a serem explorados pelo Fundo deverão observar critérios estabelecidos em seu 
Regulamento, bem como as demais decisões tomadas em Assembleia Geral de Cotistas, conforme 
ata lavrada em 28 de outubro de 2009, que definiu os Imóveis objeto de investimento pelo Fundo, 
cuja descrição consta da seção “Investimentos a Serem Realizados pelo Fundo” da página 60 
deste Prospecto. 
 
Política de Investimento 
 
A Política de Investimentos do Fundo consiste na aplicação de recursos de forma a proporcionar ao 
Cotista uma remuneração para o investimento realizado, inclusive por meio do aumento do valor 
patrimonial de suas cotas, advindo da valorização do imóvel, e especialmente por meio da locação 
dos imóveis de propriedade do Fundo ou a serem por ele adquiridos, não sendo objetivo direto e 
primordial obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis, em curto prazo. 
 
A Política de Investimentos a ser adotada pelo Administrador consistirá ainda na aplicação de 
recursos do Fundo na aquisição de bens imóveis não residenciais, inclusive bens e direitos a eles 
relacionados, notadamente empreendimentos imobiliários construídos e locados 
preponderantemente na modalidade “build-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com 
imediata geração de renda para o Fundo. 
 
Serão adquiridos pelo Fundo tanto a propriedade plena sobre os imóveis, como também outros 
direitos reais, como o direito real de superfície ou de uso, os quais integrarão o patrimônio do 
Fundo desde que respeite os critérios estabelecidos no Regulamento.  
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Os imóveis, bens e direitos que venham a ser adquiridos pelo Fundo deverão ser objeto de prévio 
laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”), o qual deverá ser elaborado por uma empresa 
especializada e independente, de acordo com o Anexo I à Instrução CVM nº 472, e aprovado em 
Assembleia Geral de cotistas. 
 
Os empreendimentos imobiliários objeto de investimento pelo Fundo se restringem a imóveis já 
performados, ou seja, já com suas obras concluídas, e o “habite-se” expedido pela autoridade 
administrativa competente, exceto pela expansão do Empreendimento AmBev, cujo atendimento 
aos critérios de elegibilidade do Fundo deverão ser plenamente atendidos no prazo de um ano, 
contados a partir da data da conclusão da Oferta, sob pena de exercício, pelo Fundo, da Opção 
de Venda. 
 
Da utilização dos Recursos do Fundo não alocados nos Empreendimentos 
 
Permite a Instrução CVM nº 472 que parcela do patrimônio do Fundo que, temporariamente, não 
estiver aplicada em empreendimentos imobiliários seja investida, obedecendo aos critérios de 
liquidez, segurança e rentabilidade, em cotas de fundos de investimento, títulos de renda fixa, 
públicos ou privados, para atender as necessidades de liquidez do Fundo. 
 
Representação do Fundo 
 
O Fundo poderá ter um ou mais representantes dos Cotistas eleito pela Assembleia Geral para 
exercer as funções de fiscalização dos Empreendimentos ou investimentos do Fundo, com a 
observância dos seguintes requisitos: 
 
 I – ser Cotista, ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos 
Cotistas; 
 
 II – não exercer cargo ou função no Administrador ou no controlador do Administrador, em 
sociedades por ele diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle 
comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza; e 
 
 III – não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento 
imobiliário que constitua objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza. 

 
Taxas e Encargos do Fundo 
 
Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo Administrador: 
 

I - Taxa de Administração devida ao Administrador; 
 
II - Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que 
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; 
 
III - Gastos com correspondência e outros expedientes de interesse do Fundo, inclusive 
comunicações aos cotistas, previstas no Regulamento ou na Instrução CVM n° 472; 
 
IV - Gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação 
em mercado organizado de valores mobiliários; 
 
V - Honorários e despesas do Auditor Independente encarregado da auditoria das 
demonstrações financeiras do Fundo; 
 
VI – Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas 
relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu 
patrimônio; 
 
VII - Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos 
interesses do Fundo, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que 
lhe seja eventualmente imposta; 
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VIII - Honorários e despesas relacionadas às atividades de consultoria especializada, 
envolvendo a análise, seleção e avaliação de empreendimentos imobiliários e demais 
ativos para integrarem a carteira do Fundo, bem como de empresa especializada para 
administrar as locações de empreendimentos integrantes do seu patrimônio, a exploração 
do direito de superfície e a comercialização dos respectivos imóveis; 
 
IX - Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem 
como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra 
diretamente de culpa ou dolo do Administrador no exercício de suas funções; 
 
X - Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou 
liquidação do Fundo e realização de Assembleia Geral; 
 
XI - Taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo; 
 
XII - Gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias, nos termos da Instrução 
CVM n° 472; 
 
XIII - Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do 
patrimônio do Fundo; e 
 
XIV - Taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso. 

 
Correrão por conta do Administrador quaisquer despesas não previstas no rol listado no parágrafo 
acima, bem como, em caso de renúncia, descredenciamento pela CVM, ou caso o Administrador 
entre em processo de liquidação judicial ou extrajudicial, os emolumentos e demais despesas 
relativas à transferência, à sua sucessora, da propriedade fiduciária dos bens imóveis ou de 
direitos sobre imóveis integrantes do patrimônio do Fundo. 
 
Prestadores de Serviço do Fundo 
 
Nos termos do artigo 29 da Instrução CVM n° 472, o Administrador proverá o Fundo dos seguintes 
serviços, quando aplicáveis, prestando-os diretamente, caso seja habilitado para tanto, ou 
mediante terceiros contratados, devidamente habilitados para a prestação dos serviços abaixo 
listados: 
 

i) manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e 
acompanhamento de projetos imobiliários; 
 
ii) atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores 
mobiliários; 
 
iii) escrituração das cotas; 
 
iv) custódia de ativos financeiros; 
 
v) auditoria independente; 
 
vi) gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo; e 
 
vii) Consultor Imobiliário para administrar as locações ou arrendamentos de 
empreendimentos integrantes do seu patrimônio, a exploração do direito de superfície e 
a comercialização dos respectivos imóveis, bem como recomendar ao Administrador 
aquisição de novos imóveis ou bens e direitos. 

 
Sem prejuízo de sua responsabilidade e da responsabilidade do diretor designado, o 
Administrador poderá, em nome do Fundo, contratar junto a terceiros devidamente habilitados a 
prestação dos serviços indicados acima. 
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Do Administrador 
 
O Administrador será nos termos e condições previstas na Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1.993, 
o proprietário fiduciário dos bens imóveis adquiridos com os recursos do Fundo, administrando e 
dispondo dos bens na forma e para os fins estabelecidos na legislação ou no Regulamento do 
Fundo, ou ainda conforme as determinações das Assembleias Gerais de Cotistas. 
 
O Administrador do Fundo tem amplos e gerais poderes para gerir a administração do Fundo, 
podendo inclusive abrir e movimentar contas bancárias, adquirir, alienar direitos inerentes aos 
bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, transigir e praticar todos os atos necessários à 
sua administração, observadas as limitações impostas pelo Regulamento, pelas decisões tomadas 
por Assembleia Geral de Cotistas e pelas demais disposições aplicáveis. 
 
Constituem obrigações e responsabilidades do Administrador do Fundo: 
 
I - Selecionar os bens e direitos que comporão o patrimônio do Fundo, de acordo com a Política 
de Investimento prevista no Regulamento; 
 
II - Providenciar a averbação, junto ao Cartório de Registro de Imóveis onde estiverem 
matriculados os imóveis objeto do Fundo, das restrições dispostas no artigo 7º da Lei 8.668, 
fazendo constar que tais ativos: 
 

a) não integram o ativo do Administrador; 
 
b) não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação do Administrador; 
 
c) não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação 
judicial ou extrajudicial; 
 
d) não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador; 
 
e) não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais 
privilegiados que possam ser; e 
 
f) não podem ser objeto de constituição de ônus reais. 

 
III - Manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: 
 

a) os registros dos cotistas e de transferência de cotas; 
 
b) os livros de presença e atas das Assembleias Gerais; 
 
c) a documentação relativa aos imóveis e às operações e patrimônio do Fundo; 
 
d) os registros contábeis referentes às operações e patrimônio do Fundo; e 
 
e) o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente, do Consultor Imobiliário, e 
se for o caso dos profissionais ou empresa contratados nos termos do parágrafo 3º do artigo 
4º do Regulamento. 

 
IV - Celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da 
política de investimentos do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos 
os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo; 
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V - Receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo; 
 
VI - Custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em 
período de distribuição de cotas que podem ser arcadas pelo Fundo; 
 
VII - Manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente 
autorizada pela CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com recursos do Fundo, nos 
termos da regulamentação vigente; 
 
VIII - No caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, 
manter a documentação referida no inciso III até o término do procedimento; 
 
IX - Dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM 472 e 
no presente Regulamento; 
 
X - Manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo; 
 
XI - Observar as disposições constantes do Regulamento e as deliberações da Assembleia Geral; 
 
XII - Controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, fiscalizando 
os serviços prestados por terceiros contratados, se algum, e o andamento dos empreendimentos 
imobiliários sob sua responsabilidade, se algum. 
 
XIII - Fornecer ao Investidor, obrigatoriamente, no ato de subscrição de cotas, contra recibo: 

 
a) exemplar do Regulamento do Fundo;  
 
b) Prospecto do lançamento de cotas do Fundo; e 
 
c) documento discriminando as despesas com comissões ou taxas de subscrição, distribuição 
e outras que o Investidor tenha que arcar. 
 

Em decorrência de sua obrigação de supervisão e controle da gestão dos ativos do Fundo, prevista 
no inciso XII acima, o Administrador poderá assinar quaisquer instrumentos para alterar o índice de 
indexação dos Contratos de Locação Atípica e/ou de arrendamento de quaisquer dos 
empreendimentos integrantes do seu patrimônio, sempre visando o aumento da rentabilidade do 
Fundo. 
 
Do Consultor Imobiliário 
 
O Administrador, por conta e ordem do Fundo, à luz do disposto no Artigo 31 da Instrução CVM 
nº 472, contratou, através do Contrato de Consultoria Imobiliária, como Consultor Imobiliário, a RB 
Capital Realty S.A., sociedade com sede na Rua Amauri, n.º 255, 5º andar, parte, CEP 01448-000, 
Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.809.287/0001-19, NIRE 35.300.196.589. 
 
O Consultor Imobiliário receberá pelos seus serviços, abaixo especificados, uma remuneração 
mensal de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 
 
Serão de responsabilidade do Consultor Imobiliário as seguintes atividades: 
 

(i) Assessoramento ao Administrador em quaisquer questões relativas aos 
investimentos já realizados pelo Fundo, observadas as disposições e restrições 
contidas no Regulamento; 
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(ii) administração das locações dos empreendimentos integrantes do patrimônio do 
FUNDO, a exploração do direito de superfície e a comercialização dos respectivos 
imóveis; e 

 
(iii) Recomendação ao Administrador, de (i) aquisição de novos imóveis ou bens e 

direitos, quando deverá encaminhar ao Administrador, o(s) respectivo(s) Laudo(s) 
de Avaliação; e (ii) implementação de benfeitorias visando à manutenção do valor 
dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do Fundo, bem como a 
otimização de sua rentabilidade; e 

 
(iv) Entregar para o Administrador, semestralmente, no primeiro dia útil do mês de 

fevereiro e de agosto, o Relatório de Análise, conforme abaixo definido.  
 
A Consultora Imobiliária deverá preparar para o Administrador, relatório contemplando a 
atualização do valor de mercado dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, 
preparado para cada um dos empreendimentos pertencentes ao patrimônio do Fundo (“Relatório 
de Análise”), sendo que tal atualização terá por base o valor de avaliação estabelecido no último 
Laudo de Avaliação.  
 
Das Avaliações Periódicas dos Imóveis 
 
Os Imóveis serão, a cada 2 (dois) anos, contados a partir da data de sua aquisição, avaliados pela 
Consult Engenharia de Avaliações Ltda., empresa independente especializada encarregada de 
elaborar os laudos de avaliação dos Empreendimentos que forem adquiridos pelo Fundo, 
contratada pelo Administrador em nome do Fundo. O Consultor Imobiliário deverá, a cada 6 (seis) 
meses, analisar e, se for o caso, ratificar o Laudo de Avaliação preparado por referida empresa 
independente e atestar que o valor dos Imóveis permanece o mesmo, através da emissão do 
Relatório de Análise referido no item “Do Consultor Imobiliário” referido nesta página 54 deste 
Prospecto. 
 
Características das Cotas 
 
As Cotas objeto da presente Oferta apresentam as seguintes características principais: 
 

(i) as Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, não serão 
resgatáveis e terão a forma escritural; 
 

(ii) a cada Cota corresponderá um voto nas Assembleias Gerais do Fundo; 
 

(iii) de acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1.993, 
o Cotista não poderá requerer o resgate de suas Cotas; e 
 

(iv) o Administrador poderá determinar a suspensão do serviço de transferência de 
Cotas até, no máximo, 3 (três) Dias Úteis antes da data de realização de 
Assembleia Geral, com o objetivo de facilitar o controle de votantes. O prazo de 
suspensão do serviço de cessão e transferência de Cotas, se houver, será 
comunicado aos Cotistas no mesmo edital de convocação da Assembleia Geral. 
 

O Fundo deverá distribuir a seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos 
resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em 
balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a ser pago na forma 
do Regulamento, cabendo à Assembleia Geral de Cotistas, decidir sobre o destino a ser dado à 
eventual parcela remanescente.  
 
Para arcar com as despesas extraordinárias dos imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, se 
houver, poderá ser formada uma reserva de contingência (“Reserva de Contingência”) pelo 
Administrador, uma vez, mediante comunicação prévia aos cotistas do Fundo, por meio da 
retenção de até 5% (cinco por cento) ao mês do valor a ser distribuído aos cotistas, conforme 
previsto no Regulamento.  
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Os rendimentos auferidos pelo Fundo (já descontados das despesas ordinárias do Fundo) serão 
distribuídos aos cotistas, mensalmente, sempre no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao 
do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a 
serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será 
pago no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 
cotistas, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia de Geral Ordinária de 
cotistas, com base em eventual proposta e justificativa apresentada pelo Administrador. 
 
Farão jus aos rendimentos de que trata o parágrafo anterior os titulares de Cotas do Fundo no 
fechamento do último dia de cada mês, de acordo com as contas de depósito mantidas pelo 
Escriturador, responsável pela prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo. 
 
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, a ser realizada anualmente até 120 (cento e vinte) dias 
meses após o término do exercício social, conforme dispõe o artigo 26 do Regulamento, 
deliberará sobre o tratamento a ser dado aos resultados apurados no exercício social findo. A 
Assembleia Geral Ordinária somente pode ser realizada no mínimo 30 (trinta) dias após estarem 
disponíveis aos cotistas as demonstrações contábeis auditadas relativas ao exercício encerrado. 
 
Entende-se por resultado do Fundo, o produto do recebimento da locação ou arrendamento dos 
Imóveis, ou da sua cessão a terceiros, excluídos os valores da depreciação dos imóveis e as 
demais despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo, não cobertos pelos 
recursos arrecadados por ocasião da Oferta das Cotas, de conformidade com o disposto na 
Instrução CVM nº 472. 
 
O Fundo manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a 
demonstrar aos Cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento. 
 
Aos Cotistas em dia com suas obrigações para com o Fundo, fica assegurado o direito de 
subscrição de novas Cotas, na proporção do número de Cotas que possuírem, por prazo não 
inferior a 05 (cinco) dias, contados da publicação e aviso específico. 
 
Nas novas Emissões, os Cotistas não poderão ceder seu direito de preferência. 
 
As Cotas objeto de novas emissões assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas 
existentes. 
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6. POLÍTICA E ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 
 

Política e Estratégia de Investimento 
 
O Fundo tem por política básica a realização de investimentos de longo prazo, objetivando auferir 
renda por meio da locação dos Imóveis integrantes de seu patrimônio imobiliário. A carteira de 
ativos do Fundo é pré-determinada, focada exclusivamente nos Empreendimentos descritos ao 
longo deste Prospecto, que consistem em imóveis comerciais, gerando renda, alugados com base 
em contratos atípicos de locação de longo prazo celebrados com empresas nacionais e 
multinacionais. 
 
A forma de construção e locação dos Imóveis integrantes de seu patrimônio imobiliário e dos 
Imóveis a serem adquiridos por meio dos recursos captados por meio da presente Oferta Primária é, 
preponderantemente, a modalidade de “build-to-suit”, e outras formas de locação atípica. Por esta 
forma de contrato de locação atípico, os alugueres a serem pagos pelos locatários representam a 
remuneração do locador não só pela transferência do uso, gozo e fruição de cada um dos 
Empreendimentos, mas também pela realização dos valores investidos na aquisição dos terrenos e 
construção dos imóveis nos terrenos por encomenda do locatário, em atendimento das necessidades 
específicas destes. 
 
Os contratos de locação atípicos têm um prazo de locação de longo prazo, variando, em sua 
maioria, entre 10 (dez) e 20 (vinte) anos, sendo a conclusão da obra uma condição suspensiva 
para a vigência da relação locatícia. Em geral, o termo inicial da locação dá-se com o “habite-se” 
concedido ao Empreendimento pela autoridade competente, contudo, o contrato tem eficácia a 
partir da data de sua assinatura. 
 
Neste sentido, os Empreendimentos que serão adquiridos com os recursos captados no âmbito da 
Oferta Primária são pré-determinados e restringem-se, com exceção do Empreendimento AmBev, 
a Empreendimentos já performados, ou seja, já com suas obras concluídas, e o “habite-se” 
expedido pela autoridade administrativa competente, conforme descrito no item “Investimentos 
e Potenciais Investimentos a Serem Realizados pelo Fundo” a seguir. 
 
O Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza prevê a possibilidade de expansão do respectivo 
imóvel em até 7.000 m2 (sete mil metros quadrados), a pedido da Magazine Luiza. Dessa forma, 
por meio da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, o Fundo transferiu à RB 
Commercial Properties S.A. a obrigação de proceder à referida expansão, caso seja assim 
requerido pela locatária do referido empreendimento, nos termos do Contrato de Locação Atípica 
Magazine Luiza. Dessa forma, os eventuais créditos futuros referentes à majoração dos aluguéis, 
decorrentes da mencionada expansão, foram igualmente cedidos à RB Commercial Properties S.A. 
A RB Commercial Properties, por sua vez, comprometeu-se a manter um patrimônio líquido 
mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a fim de fazer frente à expansão do imóvel 
objeto do Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza, caso seja assim requerido por sua 
locatária, ou a transferir referida obrigação à empresa de seu grupo econômico que mantenha um 
patrimônio líquido mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
 
Pela natureza jurídica do negócio, de caráter “intuito personae”, isto é, especialmente para 
atender as necessidades de uso dos locatários e segundo suas especificações, visando os aspectos 
de funcionalidade e desenvolvimento específico de suas atividades, os contratos de locação 
atípicos não estão sujeitos ao regime da Lei do Inquilinato, não sendo, neste caso, aplicável a 
ação revisional de aluguel por parte dos locatários, e possibilitando a previsão de multa 
indenizatória em valor que corresponde, geralmente, aos investimentos ainda não amortizados do 
locador, mais o lucro por ele esperado (ou seja, o valor dos aluguéis vincendos). 
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Investimentos a Serem Realizados pelo Fundo 
 
O Fundo já possui em seu portfólio a propriedade, o direito de uso ou o Direito Real de Superfície 
dos seguintes Empreendimentos adquiridos com os recursos obtidos através da 1ª e da 2ª Emissão 
de Cotas: (i) Empreendimento AmBev; (ii) Empreendimento Danfoss; (iii) Empreendimento C&A; e 
(iv) Empreendimento Leader (neste último caso, por meio do Instrumento Particular de 
Compromisso de Outorga de Escritura Pública de Direito Real de Superfície e Outras Avenças), 
descritos e caracterizados no item “Imóveis Detidos pelo Fundo” previsto nas páginas 61 a 82 
abaixo. 
 
Quanto aos Empreendimentos acima mencionados, os recursos oriundos da captação do Fundo por 
meio da Oferta Primária serão utilizados para (i) a aquisição dos Créditos Imobiliários 
correspondentes, que foram cedidos à RB Capital Securitizadora para fins de sua securitização ou 
de emissão de CCI, de forma que o Fundo possa explorar diretamente a locação dos referidos 
Empreendimentos, bem como (ii) o resgate dos CRI e/ou a aquisição das CCI, conforme o caso, 
emitidos com lastro em tais Créditos Imobiliários. 
 
Não obstante o acima exposto, os recursos captados pelo Fundo por meio da Oferta Primária de 
Cotas serão também utilizados para a aquisição dos seguintes Empreendimentos: (i) 
Empreendimento Barry Callebaut; (ii) Empreendimento Magazine Luiza; e (iii) Empreendimento 
Telhanorte, descritos e caracterizados no item “Imóveis a serem Adquiridos pelo Fundo” previsto 
nas páginas 83 e seguintes abaixo.  
 
Com isso, uma vez realizada a captação integral das Cotas objeto da Oferta Primária, o Fundo 
deterá a propriedade plena sobre os Empreendimentos e fará jus à renda oriunda dos pagamentos 
dos aluguéis decorrentes dos Contratos de Locação Atípica, exceto por eventuais créditos futuros 
decorrentes da expansão do imóvel objeto do Empreendimento Magazine Luiza, os quais foram 
cedidos à RB Commercial Properties S.A., em conjunto com a obrigação de proceder à referida 
expansão, caso seja assim requerido pela Magazine Luiza, nos termos de Contrato de Locação 
Atípica Magazine Luiza, conforme prevê Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis. 
 
Nos termos da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, a averbação da construção dos 
Empreendimentos Barry Callebaut, Danfoss, Leader e TelhaNorte, perante o competente Cartório 
de Registro de Imóveis, será realizada pelo próprio Fundo, observando-se, contudo, que, caso os 
custos para averbação das referidas construções ultrapassem o valor de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais), o montante que ultrapassar referido valor será arcado pelas vendedoras dos 
respectivos Imóveis, proporcionalmente ao valor de venda de cada Imóvel. 
 
O Administrador declara, nos termos do item 1.4 do Anexo III-B da Instrução CVM nº 400 e quanto 
aos Empreendimentos acima mencionados, que as aquisições terão por objetivo principal a 
obtenção de renda por meio da exploração da locação dos Empreendimentos. 
 
Ainda, o Administrador entende que os Seguros contratados são necessários e suficientes para a 
preservação dos Empreendimentos, nos termos do item 2.6 do Anexo III-B da Instrução CVM nº 
400, esse entendimento não representando, contudo, qualquer obrigação, co-obrigação ou 
responsabilidade por parte do Administrador quanto à suficiência dos Seguros contratados. Ainda, 
recomenda o Administrador que os Investidores leiam atentamente o item “Fatores de Risco” 
estabelecido na página 39 deste Prospecto, bem como o Estudo de Viabilidade Econômico 
Financeira estabelecido na página 98.  
 



61 

IMÓVEIS DETIDOS PELO FUNDO 

 

Características do Empreendimento Leader 
 

  

 

1. PROPRIETÁRIO 

1.1. SUPERFICIE (por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Outorga de Escritura 
Pública de Direito Real de Superfície e Outras Avenças)  
RAZÃO SOCIAL: RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário – FII, administrado pela Oliveira 

Trust 

CNPJ/MF FUNDO: 08.696.175/0001-97 

ADMINISTRADOR: 36.113.876/0001-91 

ENDEREÇO: Avenida das Américas, nº 500, Condomínio Downtown, Barra da Tijuca 

COMPLEMENTO Bloco 13 – 

grupo 205 

CIDADE Nova Iguaçu UF RJ CEP  

1.2. SOLO 

RAZÃO SOCIAL: Nótus Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

CNPJ/MF: 09.285.226/0001-50 

ENDEREÇO: Rua Amauri, nº 255 

COMPLEMENTO 5º andar, 

parte 

CIDADE São Paulo UF SP CEP 01448-000 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O Empreendimento Leader encontra-se localizado na Rua Treze de Maio, atual Rua Dr. Luis Guimarães, 

Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Possui uma área construída de 2.957,44 (dois mil, 

novecentos e cinquenta e sete vírgula quarenta e quatro) metros quadrados, implantada em um terreno 

de 2.369,51 (dois mil, trezentos e sessenta e nove vírgula cinquenta e um) metros quadrados. 

ENDEREÇO: Rua Treze de Maio, atual Rua Dr. Luis Guimarães

COMPLEMENTO - CIDADE Nova Iguaçu UF RJ CEP  

CARTÓRIO 1ª Circunscrição da Comarca de Nova Iguaçu – RJ–

Nº MATRÍCULA Matrícula nº 42.488 Regime de Condomínio Não 
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3. TÍTULO AQUISITIVO 

Em razão da celebração de Instrumento Particular de Compromisso de Outorga de Escritura Pública de 

Direito Real de Superfície e Outras Avenças, firmado em 10 de março de 2008, por meio do qual a Nótus 

comprometeu-se, de forma irretratável e irrevogável, uma vez cumpridas todas as condições 

estabelecidas no referido instrumento, a outorgar ao Fundo o direito real de superfície de parte do 

terreno, por meio da celebração da Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície do 

terreno objeto da Matrícula nº 42.488. O compromisso de outorga do direito real de superfície será 

substituído pela aquisição da propriedade plena do Imóvel objeto do Empreendimento Leader, nos termos 

previstos na Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis. 

 

4. TAXA PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO (2004/2008):  

Imóvel construído em 2008, tendo 100% de ocupação desde então. 

 

5. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:  

O imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades comerciais inerentes 

ao objeto social da Leader. 

 

6. ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:  

Alienação fiduciária de uma área de 2.245,00 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco) metros quadrados, 

que assim se descreve, caracteriza e confronta: “área de formato irregular, medindo 20,00 (vinte) 

metros de frente para a atual Rua Dr. Luis Guimarães; 122,00 metros na lateral direita; 31,37 metros em 

quatro segmentos de 10,94 metros; 4,51 metros; 12,17 metros e 3,75 metros, pela Avenida Nilo Peçanha; 

e, finalmente, 98,50 metros de lateral esquerda, por onde confronta com a área remanescente, onde 

deverá ser constituída servidão de passagem”, parte integrante da Matrícula nº 42.488, pela Nótus em 

favor da RB Capital Securitizadora, nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 

Imóvel em Garantia sob Condição Suspensiva firmado em 10 de março de 2008, sendo o Fundo 

interveniente-anuente do referido instrumento. Referida garantia será liberada nos temos do 

Compromisso de Resgate dos CRI. 
 

 

7. SEGURO:  

Nos termos da cláusula 11 do Contrato de Locação Atípica Leader, conforme abaixo definido, a Leader 

encontra-se obrigada a contratar uma apólice de seguro patrimonial relativo ao Empreendimento Leader, 

emitida por empresa de seguro de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil, que 

deverá estipular o locador como beneficiário da indenização, garantindo as perdas e danos materiais 

decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão, ciclone, 

tornado, granizo, fumaça, impactos de veículo terrestre e quedas de aeronaves, em valor equivalente ao 

valor de reconstrução do Imóvel, devendo o seguro vigorar durante todo o prazo da locação e quaisquer 

prorrogações.  

 

8. LOCAÇÃO 

8.1. INSTRUMENTO  Instrumento Particular de Contrato de Locação Atípica e Outras 

Avenças, firmado em 26 de abril de 2007, conforme aditado em 

17 de março de 2008. 



63 

8.2. LOCATÁRIA União de Lojas Leader S.A., sociedade com sede na cidade de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde do Rio 
Branco, nº 511, 4º andar, complemento 401, Centro, CEP 
24020-004, inscrita no CNPJ nº 30.094.114/0001-09. 

   8.2.1. PAÍS DE ORIGEM DA LOCATÁRIA Brasil. 

8.3. PRAZO 181 (cento e oitenta e um) meses, contados da data de início 
do prazo locatício, que se iniciou em dezembro de 2008, 
quando da entrega do laudo definitivo, considerado, nos termos 
do Contrato de Locação Atípica Leader, como termo de entrega 
e aceitação do imóvel. 
 
O prazo remanescente é de 173 (cento e setenta e três) meses 
contados da data base de 31 de julho de 2009. 

8.4. VALOR DO ALUGUEL R$182.092,22 (dezembro de 2008). 

8.5. FORMA DE REAJUSTE  Pelo menor período legalmente permitido por lei, pela variação 
do IPCA/IBGE. 

8.6. DATA DE VENCIMENTO DO 
PRIMEIRO ALUGUEL 

Janeiro de 2009 (referente ao aluguel de dezembro de 2008). 

8.7. DATA DE VENCIMENTO DO ÚLTIMO 
ALUGUEL 

Janeiro de 2024 (referente ao aluguel de dezembro de 2023). 

8.8. MULTA Para infração de qualquer cláusula do Contrato de Locação 
Atípica Leader, o infrator ficará sujeito a uma multa 
equivalente a 1 (um) aluguel em vigor à época da infração, se 
outra penalidade específica não for prevista. 
 
Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a multa por inadimplemento de 2% (dois por cento) 
sobre o valor total do pagamento em atraso. 
 

8.9. ENCARGOS MORATÓRIOS:  Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária mensal pelo mesmo índice de reajuste do 
aluguel. 

8.10. INDENIZAÇÃO Indenização devida pela Leader ao Fundo, nos termos da 
clausula 17 do Contrato de Locação Atípica Leader, a título de 
perdas e danos, caso a Leader rescinda voluntariamente o 
Contrato de Locação Atípica Leader a partir da data de sua 
assinatura e antes de findo o prazo de locação, ou caso o 
Contrato de Locação Atípica Leader seja rescindido pelo Fundo 
em virtude de descumprimento de quaisquer obrigações 
contratuais da Leader. Tal indenização será equivalente ao 
valor correspondente ao resultado da multiplicação do número 
de meses remanescentes para o término do Contrato de 
Locação Atípica Leader, pelo valor do aluguel em vigor à época 
da ocorrência do fato que deu origem à rescisão antecipada, 
corrigido monetariamente na forma do Contrato de Locação 
Atípica Leader, pro rata temporis desde a data da última 
correção do aluguel até a data de rescisão do Contrato de 
Locação Atípica Leader. 
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8.11. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Mensal 

8.12. GARANTIAS Fiança bancária, emitida por instituição financeira brasileira de 

primeira linha, aceita pelo Fundo, sendo que referida carta 

fiança deverá ser renovada a cada 12 (doze) meses pela 

Leader, em até 15 (quinze) dias antes da expiração do prazo da 

fiança em vigência, sempre em montante equivalente a 80% 

(oitenta por cento) do remanescente das contraprestações 

devidas pela Leader ao Fundo, calculadas a valor presente com 

uma taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano.  

Atualmente, a fiança bancária em vigor é a n.º 2.028.824-8, 

emitida pelo Banco Bradesco em 29 de janeiro de 2008 e 

aditada em 01 de agosto de 2008, em 4 de março de 2009 e em 

16 de setembro de 2009, no valor de R$ 12.355.718,00, com 

validade até 1 de outubro de 2010. 
 
Informações Adicionais sobre o Empreendimento Leader 
 
Em razão da participação relevante do Empreendimento Leader no patrimônio líquido do Fundo, 
ou na receita bruta do Fundo, nos termos do item 2.2 do Anexo III-B da Instrução CVM n° 400, 
seguem informações adicionais em relação a este empreendimento que devem ser consideradas 
pelos Investidores. 
 
O Empreendimento Leader encontra-se localizado na Rua Treze de Maio, atual Rua Dr. Luis 
Guimarães, Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Possui uma área construída de 
2.957,44 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete vírgula quarenta e quatro) metros quadrados, 
implantada em um terreno de 2.369,51 (dois mil, trezentos e sessenta e nove vírgula cinquenta e 
um) metros quadrados. 
 
Nova Iguaçu situa-se na Baixada Fluminense, região integrada por 13 municípios na Área 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Limita-se com Miguel Pereira (ao norte), Duque de Caxias 
(nordeste), Japeri (noroeste), Rio de Janeiro (sul), Mesquita (sudeste), Seropédica (sudoeste). 
Belford Roxo (leste) e Queimados (oeste). 
 
A região tem uma ocupação mista, com diversas residências e comércio local com agências 
bancárias, restaurantes, postos de gasolina, lojas de serviço, lojas de varejo, etc., ao longo da 
Avenida Nilo Peçanha. Esta mesma avenida é também conhecida como “calçadão” de Nova 
Iguaçu, pois concentra grande quantidade e variedade de lojas, sendo considerada um shopping a 
céu aberto. 
 
A região é amplamente servida por linhas de ônibus regulares que transitam pela Via Light e 
imediações, ligando o local aos mais diversos pontos da cidade. A Via Light, que faz testada de 
mais de 100,00 m com o terreno, constitui-se em uma das principais vias de ligação entre o 
centro de Nova Iguaçu e as demais regiões da cidade. Possui cerca de 10 metros de largura em 
cada uma das duas vias duplas, com pavimentação em asfalto, guias e sarjetas, além de serem 
separadas por um canteiro central. 
 
O Aeroporto de Santos Dumont localiza-se a cerca de 40 Km do terreno, no centro da cidade do 
Rio de Janeiro, operando com vôos regionais e aeronaves de pequeno e médio porte, além, é 
claro, da ponte aérea Rio - São Paulo, sendo atingível em cerca de 1 hora de automóvel.  
 
O Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim localiza-se a cerca de 35 Km do terreno, na Ilha 
do Governador, operando com vôos internacionais e regionais sendo atingível em cerca de 45 
minutos de automóvel. 
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Edificações: 
 
A composição da construção pode ser assim descrita: pavimento térreo com ampla loja e segundo 
piso (mezanino) com dependências da loja.  
 
Pavimento Térreo: Amplo Salão da Loja, Crediário e SAC, Apoio e Setor de carga e descarga. 
 
Mezanino: Hall de escada, Circulação, Administração e Gerência, Estoque e Refeitório. 
 
O pavimento térreo é composto por salão de vendas, serviços ao cliente “Leader Card”, 
provadores, Vitrines, Doca e recepção de mercadorias, área de circulação horizontal e vertical 
(escadas fixas e monta cargas). O primeiro pavimento é composto por sala de gerente, sala de 
supervisores, tesouraria, CPD, CFTV, almoxarifado, display, sala de treinamento on-line, 
manutenção e limpeza, sanitários e vestiários de funcionários, refeitório, áreas de circulação 
horizontal e vertical (escadas fixas e monta cargas) e casa de máquinas do ar-condicionado. 
 
A construção foi concluída no mês de dezembro de 2008, estando com as obras estruturais e de 
acabamento plenamente concluídos, e com os equipamentos, e demais dispositivos instalados.  
 
A Leader utiliza o imóvel no desenvolvimento de suas atividades comerciais, tendo destinado o 
Empreendimento Leader para a instalação de uma loja voltada para o comércio varejista. 
 
O Empreendimento Leader foi objeto de laudo de avaliação realizado por empresa independente 
especializada constante do anexo Laudo de Avaliação dos Empreendimentos constante da página 
311 deste Prospecto. 
 
Contratos Relacionados ao Empreendimento Leader 
 
Abaixo segue uma relação, com breve descrição, dos principais instrumentos contratuais 
relacionados ao Empreendimento Leader, a saber: (i) Instrumento Particular de Compromisso de 
Outorga de Escritura Pública de Direito Real de Superfície e Outras Avenças; (ii) Contrato de 
Locação Atípica Leader; (iii) Fiança Leader; (iv) Compromisso de Resgate dos CRI; (v) Cessão de 
Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis: 
 
Promessa de Outorga de Superfície Leader 
 
O Instrumento Particular de Compromisso de Outorga de Escritura Pública de Direito Real de 
Superfície e Outras Avenças firmado entre a Nótus, na qualidade de cessionária dos direitos 
aquisitivos do imóvel, e o Fundo, na qualidade de promissário superficiário, firmado em 10 de 
março de 2008 e conforme aditado em 16 de setembro de 2008, que regula a relação existente 
entre estas partes e garante ao Fundo, uma vez cumpridas todas as condições estabelecidas no 
referido instrumento, a outorga do direito real de superfície de parte do terreno, por meio da 
celebração da Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície do terreno objeto da 
Matrícula nº 42.488, ou seja, o direito de explorar economicamente o imóvel na forma de 
superfície. O compromisso de outorga do direito real de superfície será substituído pela aquisição 
da propriedade plena do Imóvel objeto do Empreendimento Leader, nos termos previstos na 
Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis. 
 
Contrato de Locação Atípica Leader 
 
O Contrato de Locação Atípica Leader, celebrado em 26 de abril de 2007, conforme alterado na 
data de 17 de março de 2008, entre o Fundo, a Nótus e a Leader, formaliza e dispõe sobre os 
termos e condições vigentes em relação à locação atípica do Empreendimento Leader, na 
modalidade de Build to Suit. 
 
Estabelece este instrumento as disposições referentes à construção do Empreendimento Leader 
pelo Fundo, bem como a posterior locação do bem pela Leader, com a consequente obrigação 
desta em realizar o pagamento dos aluguéis na forma e sob os termos no Contrato de Locação 
Atípica Leader. 
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Sem prejuízo das informações contidas no quadro-resumo acima, a locação tem prazo inicial de 
181 (cento e oitenta e um) meses, contados da data de dezembro de 2008, outorgando-se ainda à 
Leader o direito de renovar a locação, por outro período correspondente ou mesmo inferior ao 
prazo do contrato vigente, mediante comunicação ao Fundo, com antecedência mínima de 180 
(cento e oitenta) dias da data de término do prazo locatício.  
 
A Leader, em garantia do pagamento de suas obrigações em relação ao Contrato de Locação 
Atípica Leader, comprometeu-se a apresentar a Fiança Leader, conforme descrita abaixo, pelo 
prazo correspondente a todo período em que viger a locação. 
 
Fiança Leader 
 
Fiança bancária, emitida por instituição financeira brasileira de primeira linha, aceita pelo 
Fundo, sendo que referida carta fiança deverá ser renovada a cada 12 (doze) mês pela Leader, 
em até 15 (quinze) dias antes da expiração do prazo da fiança em vigência, sempre em montante 
equivalente a 80% (oitenta por cento) do remanescente das contraprestações devidas pela Leader 
ao Fundo, calculadas a valor presente com uma taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano.  
 
Atualmente, a fiança bancária em vigor é a n.º 2.028.824-8, emitida pelo Banco Bradesco em 29 
de janeiro de 2008 e aditada em 01 de agosto de 2008, em 4 de março de 2009 e em 16 de 
setembro de 2009, no valor de R$ 12.355.718,00, com validade até 1 de outubro de 2010. 
Compromisso de Resgate dos CRI 
 
Os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação Atípica Leader foram cedidos à RB 
Capital Securitizadora. A RB Capital, por sua vez, emitiu CCI representativas de 87,6471% da 
totalidade de tais créditos, as quais, posteriormente, foram vinculadas à emissão de CRI da 11ª 
Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora. 
 
Posteriormente, a RB Capital Securitizadora emitiu 4 (quatro) CCI representativas de 12,3529 % 
da totalidade dos créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação Atípica Leader por ela 
detidos. Em 14/04/2009, tais CCI foram canceladas e desdobradas em 13 CCI fracionárias. Tais 
CCI foram adquiridos por determinado investidor. 
 
O Fundo tem interesse em readquirir os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação 
Atípica Leader com os recursos captados por meio da Oferta Primária, com o intuito de explorar 
a locação do Empreendimento Leader diretamente, por meio do recebimento da renda 
decorrente dos aluguéis. Para tanto, o Fundo celebrou com a RB Capital Securitizadora o 
Compromisso de Resgate dos CRI, por meio do qual a RB Capital Securitizadora comprometeu-se a 
resgatar os CRI e adquirir as CCI lastreados nos créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de 
Locação Atípica Leader, cancelar as CCI representativas dos créditos imobiliários e ceder os 
referidos créditos ao Fundo, observando-se a condição suspensiva estabelecida no próprio 
Compromisso de Resgate dos CRI. 
 
Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis 
 
Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis Objeto de Propriedade Fiduciária 
em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre Ábaris Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
Bellona Empreendimentos Imobiliários Ltda., Nótus Empreendimentos Imobiliários Ltda., Arges 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade 
de cedentes, o Fundo, na qualidade de cessionário, o Fundo Patrimonial IV e a RB Capital 
Securitizadora, os dois últimos na qualidade de intervenientes-anuentes. Por meio do referido 
instrumento, o Fundo adquiriu o direito aquisitivo da propriedade do solo do Empreendimento 
Danfoss e do Empreendimento Telhanorte, bem como da propriedade plena do Empreendimento 
Barry, do Empreendimento Leader e do Empreendimento Magazine Luiza, observada as condições 
suspensivas pactuadas no instrumento em questão. 
 
Nos termos da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, a averbação da construção dos 
Empreendimentos Barry Callebaut, Danfoss, Leader e TelhaNorte, perante o competente Cartório 
de Registro de Imóveis, será realizada pelo próprio Fundo, observando-se, contudo, que, caso os 
custos para averbação das referidas construções ultrapassem o valor de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais), o montante que ultrapassar referido valor será arcado pelas vendedoras dos 
respectivos Imóveis, proporcionalmente ao valor de venda de cada Imóvel. 
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Características do Empreendimento Danfoss 
 

  

 
1. PROPRIETÁRIO 
1.1. SUPERFÍCIE 
RAZÃO SOCIAL: RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII, administrado pela Oliveira 
Trust 
CNPJ/MF: FUNDO: 08.696.175/0001-97

ADMINISTRADOR: 36.113.876/0001-91
ENDEREÇO: Avenida das Américas, nº 500, Condomínio Downtown, Barra da Tijuca
COMPLEMENTO Bloco 13 – 

grupo 205 
CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP 22640-904 

1.2. SOLO 
RAZÃO SOCIAL: Bellona Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 09.259.351/0001-96 
ENDEREÇO: Rua Amauri,  n° 255  
COMPLEMENTO 5º andar, 

parte 
CIDADE São Paulo UF SP CEP 01448-000 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
“Uma Unidade Autônoma, designada como “Galpão 02”, do Condomínio Jaraguá, situada no loteamento 
denominado Sítio Moinho Velho, na Cidade, Município, Comarca e 2º Oficial de Registro de Imóveis de 
Osasco, deste Estado, junto à Rodovia Anhanguera e às Ruas João Furlan e Estrada do Moinho Velho, 
possuindo a área privativa de 20.040,27 m², sendo 10.853,29 m² de área privativa coberta, 9.186,980 m² 
de área privativa descoberta, área comum descoberta de 358,543 m², 18.001,90 m² de área de terreno 
exclusivo e 18.360,443m² de área total, com a fração ideal no solo de 0,200903%.”
ENDEREÇO: Rua Américo Vespúcio, s/ n.º.
COMPLEMENTO  CIDADE Osasco UF SP CEP 06273-070
CARTÓRIO Registro de Imóvel do 2° Ofício da Comarca de Osasco – SP.
Nº MATRÍCULA 27.358 Regime de Condomínio Sim 

 
3. TÍTULO AQUISITIVO 
Em razão da celebração, em 9 de janeiro de 2008, de um Instrumento Particular de Compromisso de 
Constituição de Direito Real de Superfície e Outras Avenças (“Compromisso de Superfície Danfoss”) que 
precedeu a Escritura Pública Concessão de Direito de Superfície, lavrada em 19 de dezembro de 2008, 
perante o 16º Cartório de Notas de São Paulo/SP, livro nº 3536, fls. 239/246, entre a Bellona e o Fundo 
(“Escritura de Superfície Danfoss”), este detém o direito de superfície sobre o Empreendimento Danfoss.
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4. TAXA PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO (2004/2008): 
Construção concluída em 2009, tendo 100% de ocupação desde então.

 
5. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:  
O imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades comerciais inerentes 
ao objeto social da Danfoss, sendo explorado, neste caso, na forma de um centro de distribuição. 

 
6. ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:  
Alienação fiduciária do Empreendimento Danfoss à RB Capital Securitizadora, como garantia do 
adimplemento dos créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação Atípica Danfoss. Esta 
garantia será liberada nos termos do Compromisso de Resgate dos CRI. 

 
7. SEGURO:  
Nos termos da cláusula 14 do Contrato de Locação Atípica Danfoss, conforme abaixo definido, a Danfoss 
encontra-se obrigada a contratar seguro patrimonial relativo ao Empreendimento Danfoss, desde o início 
do prazo de locação, até a data de restituição do Imóvel Danfoss, com o objetivo de segurar o prédio, 
seus pertences e acessórios contra os riscos de fogo, raio, explosão, pelo valor correspondente a 70 
(setenta) vezes o valor do aluguel mensal, conforme abaixo descrito, indicando a proprietária do imóvel 
ou quem esta indicar como única beneficiária da indenização. Seguradora: SulAmerica, vigência: 
31/12/2008 até 31/12/2009, Apólice n.º 223.986-8, no valor de R$ 12.600.000,00.

 
8. LOCAÇÃO 
8.1. INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO  Instrumento Particular de Contrato de Locação Atípico (Built to 

Suit) com Condição Suspensiva e Assunção de Obrigações 
Recíprocas, celebrado em 09 de janeiro de 2008, conforme 
aditado em 23 de setembro de 2008, 28 de julho de 2009 e 29 de 
setembro de 2009.

8.2. LOCATÁRIA Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
   8.2.1. PAÍS DE ORIGEM DA LOCATÁRIA Dinamarca.
8.3. PRAZO 120 (cento e vinte) meses, contados da data de início do prazo 

locatício, que se iniciou em 18 de dezembro de 2008 
considerado, nos termos do Contrato de Locação Atípica 
Danfoss, como termo de entrega e aceitação do 
Empreendimento Danfoss. 
  
O prazo remanescente é de 113 (cento e treze) meses contados 
da data base de julho de 2009.

8.4. VALOR DO ALUGUEL R$ 190.043,90 ao mês, na data base de 18 de dezembro de 
2008, para os aluguéis vigentes nos dois primeiros anos de 
locação (“Primeiro Período”) e 216.523,02 (data base de 18 de 
dezembro de 2008), para os aluguéis a serem pagos nos anos 
subseqüentes (“Segundo Período”).1

8.5. FORMA DE REAJUSTE  Os aluguéis referentes ao Primeiro Período não serão 
reajustados. Os aluguéis referentes ao Segundo Período serão 
reajustados anualmente: (i), pela variação acumulada do pelo 
IGP-M de 18 de dezembro de 2008 até 31 de agosto de 2009; e 
(ii) a partir de 1º de setembro de 2009, pela variação 
acumulada do IPCA.

                                             
1
 A fim de manter o mesmo valor de aluguel entre o Primeiro Período e o Segundo Período, o Fundo descontará, do preço de aquisição 

do Empreendimento Danfoss, o montante equivalente ao valor do aluguel do Primeiro Período, multiplicado pelo número de meses 

entre a data de  integralização das Cotas objeto da Oferta e o  final do Primeiro Período, e distribuirá tal diferença mensalmente aos 

cotistas, como complementação do aluguel. 
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8.6. DATA DE VENCIMENTO DO 
PRIMEIRO ALUGUEL 

Janeiro de 2009 (referente ao aluguel de dezembro de 2008) 

8.7. DATA DE VENCIMENTO DO ÚLTIMO 
ALUGUEL 

Janeiro de 2019 (referente ao aluguel que se encerrará em 16 
de dezembro de 2018). 

8.8. MULTA Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a multa por inadimplemento de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do pagamento em atraso. 
Multa compensatória equivalente a 3 (três) aluguéis mensais 
vigentes à época da infração, não se aplicando na hipótese de: 
(i) inadimplemento no pagamento dos aluguéis pela Danfoss; 
(ii) rescisão do Contrato de Locação Atípica Danfoss por culpa 
do Fundo ou por vontade e/ou culpa da Danfoss; 
Multa moratória no caso de a infração não ser sanada pela 
parte faltosa, equivalente a: (i) 1/90 do valor do aluguel 
vigente, no período entre o 31° e o 60° dia de mora; (ii) 1/60 
do valor do aluguel vigente, no período entre o 61° e o 90° dia 
de mora; (iii) 1/30 do valor do aluguel vigente, no período 
entre o 91°e o 120° dia de mora. 
 

8.9. ENCARGOS MORATÓRIOS:  Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária mensal pelo mesmo índice de reajuste do 
aluguel. 

8.10. INDENIZAÇÃO Indenização correspondente ao valor total dos aluguéis 
vincendos, nos termos do item 25.1 do Contrato de Locação 
Atípica, na hipótese de rescisão do mesmo, não sendo devida 
tal indenização caso a Danfoss encontre novo locatário disposto 
a assumir e dar continuidade à locação, pelo prazo 
remanescente, e desde que tal locatário seja previamente 
aprovado pelo locador. 

8.11. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Mensal. 

8.12 GARANTIAS Fiança bancária emitida pelo Banco Citibank S.A., ou outro 
banco, desde que aprovado pela Locadora, por todo o período 
de locação, devendo ser renovada anualmente, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão 
do Contrato de Locação Atípico, e pagamento pela Danfoss das 
penalidades previstas no referido contrato. 
 
A Fiança terá o valor de R$ 4.000.000,00 durante o período de 
construção e os primeiros cinco anos da vigência do prazo 
locatício e de R$ 2.500.000,00 para o período dos cinco anos 
subsequentes. 
 
Atualmente, a fiança bancária em vigor é a n.º 88507/08, 
emitida pelo Citibank, em 8 de fevereiro de 2008 e aditada em 
12 de janeiro de 2009, no valor de R$ 4.000.000,00, com 
validade até 7 de fevereiro de 2010. 
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Informações Adicionais sobre o Empreendimento Danfoss 
 
Em razão da participação relevante do Empreendimento Danfoss no patrimônio líquido do Fundo, 
ou na receita bruta do Fundo, nos termos do item 2.2 do Anexo III-B da Instrução CVM n° 400, 
seguem informações adicionais em relação a este empreendimento que devem ser consideradas 
pelos Investidores. 
 
O Empreendimento Danfoss localiza-se na Rua Américo Vespúcio, s/n junto à Rodovia Anhanguera 
e às Ruas João Furlan e Estrada do Moinho Velho,  Bairro Platina, município de Osasco, SP. Possui 
uma área construída de 10.843,00m² implantada em um terreno de 18.001,90 m², representando 
uma unidade autônoma de um condomínio industrial com área total de 101.544,05 m².  
 
A região do município de Osasco adjacente à Rodovia Anhanguera possui localização geográfica 
privilegiada, compreendendo um dos principais centros de logística do Estado de São Paulo. Além 
do fácil acesso às marginais dos rios Pinheiros e Tietê, o município é cortado por quatro 
importantes rodovias: a SP-280 - Rodovia Castelo Branco, a SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, a 
SP- 330 – Rodovia Anhanguera e por grande parte da extensão da SP-021 – Rodoanel Mário Covas. 
 
A construção do trecho sul do Rodoanel facilitará o acesso ao sistema Anchieta-Imigrantes, ao 
porto de Santos, à região do ABC Paulista e à zona Leste da Capital. 
 
Quanto à malha ferroviária, a cidade é composta por cinco estações e duas linhas de trem. Estes 
ramais são responsáveis pelo transporte de 15 milhões de passageiros por ano, entre a região e a 
Capital. Com a revitalização das ferrovias em todo o País, a infra-estrutura de trilhos disponível 
em Osasco permite criar novas soluções para o transporte de cargas, ampliando as opções de 
logística para as empresas. 
 
O bairro Platina é uma região com vocação industrial, faz divisa com outro bairro de Osasco, a 
Vila Menk, e com distritos da cidade vizinha de São Paulo, como Jaguará e São Domingos. Quanto 
ao transporte, nota-se a presença de linhas de ônibus que interligam o local aos bairros 
residenciais vizinhos. 
 
Edificações: 
 
Recém construído, o imóvel é constituído por um único edifício feito sob medida para as 
instalações da Danfoss do Brasil Ind. e Com. Ltda., possuindo área operacional (principalmente 
para armazenagem) e de escritório. 
 
A área operacional é composta por um único galpão com estrutura pré-moldada em concreto 
armado, paredes em sistema tiltup. Janelas de alumínio com vidros lisos e/ou venezianas 
metálicas. 
 
O escritório acomoda a sede administrativa da Danfoss para a América Latina e possui padrão de 
acabamento similar àqueles verificados em escritórios de empresas multinacionais instaladas na 
cidade de São Paulo, contando, entre outros com os seguintes itens de acabamento: piso elevado 
sobre contrapiso e revestido de carpete, paredes de alvenaria revestida com pintura, gesso 
acartonado revestido com pintura e divisórias modulares, sanitários com piso cerâmico, paredes 
de alvenaria revestida com azulejos. 
 
O imóvel ainda possui as seguintes benfeitorias: 
 

 Cabine primária de energia elétrica com tensão de 13.800 V e entrada de 500 kVA; 
 Grupo motor gerador de emergência (pertencente à Danfoss); 
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 Sistema de combate a incêndio com hidrantes, sprinklers (com sistema de bombas de 75 cv), 
extintores e reservatório de água de 560.000 litros (sendo 500.000 litros destinados a 
combate a incêndio); 

 Unidades condensadoras e evaporadores para o sistema de condicionamento de ar da área 
de escritório, com capacidade total de 60 TR; 

 Pátio de estacionamento para 100 vagas de automóveis e vias pavimentadas em asfalto; 
 Sistema de tratamento de efluentes com capacidade para 15.000 litros; 
 Quatro docas para caminhões com quatro plataformas 
 Iluminação externa com luminárias tipo projetores com alojamento e postes, ambos para 

lâmpadas de descarga de vapor metálico; 
 Fechamento de alambrado, arame farpado e gradil com altura de 2,20 m; e 
 Portaria com guarita blindada, com W.C e ar condicionado e controle de acesso, com cancelas e 

portões de ferro para automóveis, além de pulmão de identificação para pedestres. 
 
A Danfoss utiliza o imóvel no desenvolvimento de suas atividades comerciais, tendo destinado o 
Empreendimento Danfoss para o aproveitamento na forma de um centro de distribuição, onde 
armazena e despacha componentes mecânicos e eletrônicos de vários segmentos da indústria que 
desenvolve e fabrica, além de acomodar a sede administrativa do grupo para a América Latina, 
conforme descrito acima. 
 
O Empreendimento Danfoss foi objeto de laudo de avaliação realizado por empresa independente 
especializada constante do anexo Laudo de Avaliação dos Empreendimentos constante da página 
311 deste Prospecto. 
 
Contratos Relacionados ao Empreendimento Danfoss 
 
Abaixo segue uma relação, com breve descrição, dos principais instrumentos contratuais 
relacionados ao Empreendimento Danfoss, a saber: (i) Escritura Pública de Superfície Danfoss; (ii) 
Contrato de Locação Atípica Danfoss; (iii) Fiança Danfoss; (iv) Compromisso de Resgate dos CRI; 
(v) Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis: 
 
Escritura de Superfície Danfoss 
 
O Compromisso de Superfície Danfoss foi firmado em 9 de janeiro de 2008 entre a Bellona e o 
Fundo, sendo que tal compromisso vinculou as partes para uma futura concessão de direito real 
de superfície. 
 
A Escritura de Superfície Danfoss firmada entre a Bellona, na qualidade de proprietária do 
imóvel, e o Fundo, na qualidade de superficiário, lavrada em 19 de dezembro de 2008, que regula 
a relação existente entre estas partes e garante ao Fundo o direito de explorar economicamente 
o imóvel na forma de superfície. 
 
A Escritura de Superfície Danfoss vigorará até 30 de janeiro de 2019, renováveis de acordo com o 
Contrato de Locação Atípica Danfoss, porém, caso a renovação ultrapasse o prazo de vigência 
citado acima, a Escritura de Superfície Danfoss poderá ser prorrogada por igual período ao do 
Contrato de Locação Atípica Danfoss, independentemente de qualquer anuência ou concordância 
da proprietária. 
 
Contrato de Locação Atípica Danfoss 
 
O Contrato de Locação Atípica Danfoss, celebrado em 09 de janeiro de 2008, conforme aditado 
em 23 de setembro de 2008, 28 de julho de 2009 e 29 de setembro de 2009, entre o Fundo, a 
Bellona, a Danfoss, contando ainda com interveniência da Diase Construtora Ltda., formaliza e 
dispõe sobre os termos e condições vigentes em relação à locação atípica do Empreendimento 
Danfoss, na modalidade de Build to Suit. 
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Estabelece este instrumento as disposições referentes à construção do Empreendimento Danfoss 
pelo Fundo, bem como a posterior locação do bem pela Danfoss, com a consequente obrigação 
desta em realizar o pagamento dos aluguéis na forma e sob os termos estabelecidos no Contrato 
de Locação Atípica Danfoss. 
 
Sem prejuízo das informações contidas no quadro-resumo acima, a locação tem prazo inicial de 
10 (dez) anos, outorgando-se ainda à Danfoss o direito de renovar a locação, por outro período de 
10 (dez) anos, mediante simples encaminhamento de notificação ao Fundo, com antecedência de 
210 (duzentos e dez) dias da data de término do prazo locatício. 
 
A Danfoss, em garantia do pagamento de suas obrigações em relação ao Contrato de Locação 
Atípica Danfoss, comprometeu-se a apresentar a Fiança Danfoss, conforme descrita abaixo, pelo 
prazo correspondente a todo período em que viger a locação. 
 
Fiança Danfoss 
 
Atualmente, a fiança bancária em vigor é a n.º 88507/08, emitida pelo Citibank, em 8 de 
fevereiro de 2008 e aditada em 12 de janeiro de 2009, no valor de R$ 4.000.000,00, com validade 
até 7 de fevereiro de 2010. 
 
Compromisso de Resgate dos CRI 
 
Os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação Atípica Danfoss foram cedidos pelo 
Fundo à RB Capital Securitizadora, e esta, por sua vez, emitiu CCI representativas de tais 
créditos, as quais, posteriormente, foram integralmente vinculadas à emissão de CRI da 22ª Série 
da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora. 
 
O Fundo tem interesse em readquirir os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação 
Atípica Danfoss com os recursos captados por meio da Oferta Primária, com o intuito de explorar 
a locação do Empreendimento Danfoss diretamente, por meio do recebimento da renda 
decorrente dos aluguéis. Para tanto, o Fundo celebrou com a RB Capital Securitizadora o 
Compromisso de Resgate dos CRI, por meio do qual a RB Capital Securitizadora comprometeu-se a 
resgatar os CRI lastreados nos créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica 
Danfoss, cancelar as CCI representativas dos créditos imobiliários e ceder os referidos créditos ao 
Fundo, observando-se a condição suspensiva estabelecida no próprio Compromisso de Resgate dos 
CRI. 
 
Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis 
 
Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis Objeto de Propriedade Fiduciária 
em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre Ábaris Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
Bellona Empreendimentos Imobiliários Ltda., Nótus Empreendimentos Imobiliários Ltda., Arges 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade 
de cedentes, o Fundo na qualidade de cessionário, o Fundo Patrimonial IV e a RB Capital 
Securitizadora, os dois últimos na qualidade de intervenientes-anuentes. Por meio do referido 
instrumento, o Fundo adquiriu o direito aquisitivo da propriedade do solo do Empreendimento 
Danfoss e do Empreendimento Telhanorte, bem como da propriedade plena do Empreendimento 
Barry, do Empreendimento Leader e do Empreendimento Magazine Luiza, observada as condições 
suspensivas pactuadas no instrumento em questão. 
 
Nos termos da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, a averbação da construção dos 
Empreendimentos Barry Callebaut, Danfoss, Leader e TelhaNorte, perante o competente Cartório 
de Registro de Imóveis, será realizada pelo próprio Fundo, observando-se, contudo, que, caso os 
custos para averbação das referidas construções ultrapassem o valor de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais), o montante que ultrapassar referido valor será arcado pelas vendedoras dos 
respectivos Imóveis, proporcionalmente ao valor de venda de cada Imóvel. 
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Características do Empreendimento AmBev 
 

  

 

1. PROPRIETÁRIO 

RAZÃO SOCIAL: RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII, administrado pela Oliveira 

Trust. 

CNPJ/MF: Fundo: 08.696.175/0001-97

Administrador: 36.113.876/0001-91

ENDEREÇO: Av. das Américas, nº 500, Downtown, Barra da Tijuca
 

COMPLEMENTO grupo 205, 

Bloco 13 

CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP 22640-100

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
O imóvel é composto por três edificações que formam um Centro de Distribuição, contendo uma portaria 
de 225,64m² e amarração de 186,00m², um prédio administrativo de 824,76m² e um prédio armazém de 
8.509,93m² incluindo sua ampliação. Assim, a área total construída é de 11.473m² em um terreno de 
área total 51.838,55m². 
ENDEREÇO: Rua Alfredo Pinto, da Colônia Afonso Pena, nº 91 
COMPLEMENTO Lote C CIDADE São José dos 

Pinhais 
UF PR CEP 83050-320 

CARTÓRIO Registro de Imóveis – 1ª Circunscrição de São José dos Pinhais. 
Nº MATRÍCULA 39.073 Regime de Condomínio Não 

 
3. TÍTULO AQUISITIVO 
O Empreendimento AmBev, atualmente, sob a propriedade do Fundo. 

 
4. TAXA PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO (2004/2008):  
Construção concluída em 2007, tendo 100% de ocupação desde então. 

 
5. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:  
O imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades comerciais inerentes 
ao objeto social da AmBev, sendo explorado, neste caso, na forma de um centro de distribuição. 

 
6. ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:  
Não há.  



 74

7. SEGURO:  
Nos termos da cláusula 11.2. do Contrato de Locação Atípica AmBev, conforme abaixo definido, a AmBev  
encontra-se obrigada a contratar seguro patrimonial relativo ao Empreendimento AmBev, desde o início 
do prazo de locação, até a data de restituição do imóvel da AmBev, com o objetivo de segurar o prédio, 
seus pertences e acessórios contra os riscos de fogo, raio, explosão, pelo valor correspondente ao valor 
da total reconstrução do imóvel, indicando a proprietária do imóvel como única beneficiária da 
indenização. Seguradora: AIU Seguros S.A., vigência: até 01.04.2010, no valor de R$ 5.501.061,00. 

 
8. LOCAÇÃO 
8.1. INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO  Instrumento Particular de Contrato de Construção e Locação e 

Outras Avenças – Contrato nº 0076-3/05, celebrado em 17 de 
junho de 2005, conforme aditado em 31 de agosto de 2005, 27 
de julho de 2006, 26 de julho de 2007, 17 de setembro de 
2007, 31 de julho de 2009 e 19 de outubro de 2009. 

8.2. LOCATÁRIA AmBev. 

   8.2.1. PAÍS DE ORIGEM DA LOCATÁRIA Brasil. 

8.3. PRAZO 180 (cento e oitenta) meses, contados da data de início do 
prazo locatício, que se iniciou em 15 de dezembro de 2005, 
conforme cláusula 5.2 do Contrato de Locação Atípica AmBev, 
prorrogáveis por mais 5 (cinco) anos, no mínimo. 
  
O prazo remanescente é de 141 (cento e quarenta e um) meses 
contados de março de 2009, conforme anexo II ao Contrato de 
Locação Atípica AmBev.

8.4. VALOR DO ALUGUEL R$ 1.508.792,14 por ano, na data base de agosto de 2009. 

8.5. FORMA DE REAJUSTE  Anualmente, pela variação apurada pelo IGP-M até 31 de 
dezembro de 2009, e pela variação apurada pelo IPCA, a partir 
de 31 de dezembro de 2009 (incluindo a variação de 31 de 
dezembro de 2009).

8.6. DATA DE VENCIMENTO DO 
PRIMEIRO ALUGUEL 

Janeiro de 2006 (referente ao aluguel do ano de 2006) 

8.7. DATA DE VENCIMENTO DO 
PRIMEIRO ALUGUEL 

Janeiro de 2020 (referente ao aluguel do ano de 2020). 

8.8. MULTA Inadimplemento: 2% (dois por cento), acrescentando-se os juros 
e correção monetária sobre o valor total do pagamento em 
atraso, no caso de securitização dos créditos, a multa poderá 
ser elevada para até 10%;  
Descumprimento obrigacional: ¼ (um quarto) do valor do aluguel 
anual em vigor à época da infração, no caso de descumprimento 
a qualquer cláusula, desde que não especificada outra 
penalidade no Contrato de Locação Atípica AmBev; 
Descumprimento do prazo de construção: 0,05% do atual valor 
da obra, a partir do 10º dia de atraso, até serem sanadas as 
pendências descritas no laudo de inspeção. 

8.9. ENCARGOS MORATÓRIOS:  Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção 
monetária mensal pelo IPCA.

8.10. INDENIZAÇÃO Indenização por rescisão que obriga a AmBev ao pagamento do 
valor correspondente ao período remanescente para o término 
do Contrato de Locação Atípica AmBev, considerando o valor do 
aluguel vigente à época da rescisão. No caso de rescisão após a 
renovação do prazo de locação, a AmBev ficará obrigada a 
pagar o equivalente a 3/12 (três doze avos) do valor do novo 
aluguel, corrigido monetariamente pelo IGP-M até a data do 
efetivo pagamento.
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8.11. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Anual. 
8.12 GARANTIAS Usufruto sobre a totalidade das cotas emitidas pelo Fundo, com 

início em 26 de setembro de 2007 e vigência atrelada à 
liquidação integral das CCI que lastreiam a Emissão de CRI 
AmBev.  
 
O Usufruto foi outorgado pela RB Capital Securitizadora na 
Escritura de Emissão de CCI AmBev, que na época da emissão 
das CCI AmBev era a única cotista do Fundo. Atualmente, a 
única cotista do Fundo é a Cotista Vendedora, que por sua vez, 
assumiu todas as obrigações relacionadas ao Usufruto, quando 
da aquisição das Cotas. 
 
A fim de viabilizar a Oferta, a RB Capital Realty, na qualidade 
de única cotista da Cotista Vendedora, celebrou o Instrumento 
de Liberação do Usufruto, por meio do qual concordou em 
depositar (ou fazer com que seja depositado) o valor 
equivalente ao saldo devedor do CRI Ambev em conta fiduciária 
da respectiva operação, a fim de substituir o usufruto sobre as 
Cotas do Fundo, que será liberado pela RB Capital 
Securitizadora na data em que o saldo devedor do CRI AmBev 
for depositado na referida conta fiduciária, tornando as Cotas 
totalmente desoneradas. A liberação do Usufruto ocorrerá com, 
no mínimo, 2 (dois) dias úteis da data da primeira liquidação 
financeira de Cotas objeto da Oferta, sendo certo que tal 
liberação consiste em uma das condições precedentes para a 
colocação das Cotas pelos Coordenadores, conforme previsão 
do Contrato de Distribuição. 

 
Informações Adicionais sobre o Empreendimento AmBev 
 
O terreno localiza-se na Rua Alfredo Pinto n.°91, com frente também a Rodovia BR-277, Jardim 
Leocádia, na cidade de São José dos Pinhais/PR. Possui uma área construída de 11.473 m² 
implantada em terreno com 51.838,55 m². 
 
Situa-se próximo à área urbana de São José dos Pinhais e do Aeroporto Internacional Afonso Pena, 
na saída para o porto de Paranaguá. A proximidade do Contorno Sul de Curitiba é outro fator 
favorável, permitindo fácil ligação a diversos pontos da Região Metropolitana e à saída para São 
Paulo. Tal região corresponde ao principal pólo logístico do Estado do Paraná.. 
 
Destacam-se as instalações do Expresso Mercúrio, ao lado do imóvel, formado por amplo 
pavilhão, construções auxiliares, além de prédio administrativo de excelente aspecto. 
 
Em termos de transporte urbano, é possível afirmar que o local é satisfatoriamente servido por 
linhas de ônibus regulares, que trafegam na Rua Rui Barbosa e pelo logradouro, que fazem a 
ligação com o centro e diversos bairros de São José dos Pinhais e de Curitiba, contando com um 
ponto de parada em frente ao imóvel. 
 
Edificações: 
 
O conjunto é composto basicamente por um galpão e um escritório administrativo, cujas 
principais características são as seguintes: 
 
O prédio apresenta vedações em alvenaria e chapas onduladas de alumínio, com cobertura de 
telhas de alumínio e zinco Isoste, com placas de isopor de 3 cm para conforto térmico, sobre 
estrutura metálica.  
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O pavilhão principal possui 8 m de pé direito, amplo beiral ao longo de toda a extensão da divisa 
direita, que abriga os caminhões que são descarregados por empilhadeiras. Possui pequena ala 
em dois pavimentos, ligados por escada interna de concreto armado, formado diversas salas e 
sanitários. O piso do pavilhão é de concreto reforçado (2.500 kg/m²), alisado a laser.  
 
Além do galpão, o imóvel possui um escritório construído em concreto armado de alvenaria, 
cobertura de telhas de alumínio apoiada em estrutura metálica. É formada por diversas salas, 
refeitórios, sanitários e vestiários e depósito de materiais diversos. 
 
Outras benfeitorias: 
 

 Pátio pavimentado, com boa capacidade de carga, com cerca de 9.600 m². Atualmente 
encontra-se em construção uma expansão do pátio pavimentado para ampliar a área 
destinada ao estacionamento dos caminhões; 

 Guarita de concreto e alvenaria; 
 Dependências de apoio a motoristas, compreendo saleta, vestiários e sanitários; 
 Caixa d’água metálica com capacidade de armazenamento estimada em 50 m³; 
 Cerco do terreno em muros de alvenaria na porção ocupada e com cerca de arame 

farpado na área livre; e 
 Portaria, composta por uma sala ampla e uma pequena e W.C. 

 
O Empreendimento Ambev foi objeto de laudo de avaliação realizado por empresa independente 
especializada constante do anexo Laudo de Avaliação dos Empreendimentos constante da página 
311 deste Prospecto. 
 
Contratos Relacionados ao Empreendimento AmBev 
 
Abaixo segue uma relação, com breve descrição, dos principais instrumentos contratuais 
relacionados ao Empreendimento AmBev, a saber: (i) Contrato de Locação Atípica AmBev; (ii) 
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bem Imóvel Objeto de Propriedade 
Fiduciária em Garantia e Outras Avenças; (iii) Contrato Particular para Execução de Serviços e 
Obras de Engenharia, conforme aditado; e (iv) Compromisso de Resgate dos CRI. 
 
Contrato de Locação Atípica AmBev 
 
O Contrato de Locação Atípica AmBev, celebrado em 17 de junho de 2005, conforme posteriores 
alterações, que formaliza e dispõe sobre os termos e condições vigentes em relação à locação 
atípica do Empreendimento AmBev, na modalidade de Build to Suit. 
 
Estabelece este instrumento as disposições referentes à construção do Empreendimento AmBev 
pela Vesta, bem como a posterior locação do bem pela AmBev, com a consequente obrigação 
desta em realizar o pagamento dos aluguéis na forma e sob os termos no Contrato de Locação 
Atípica AmBev. 
 
Sem prejuízo das informações contidas no quadro-resumo acima, a locação tem prazo inicial de 
15 (quinze) anos, outorgando-se ainda à AmBev o direito de renovar a locação por 5 (cinco) anos 
no mínimo, mediante simples encaminhamento de notificação ao Fundo, com antecedência de 
180 (cento e oitenta) dias da data de término do prazo locatício. 
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Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bem Imóvel Objeto de 
Propriedade Fiduciária em Garantia e Outras Avenças 
 
Instrumento por meio do qual o Fundo adquiriu os direitos aquisitivos sobre o Empreendimento 
AmBev. 
 
Contrato Particular para Execução de Serviços e Obras de Engenharia  
 
A Cia. Securitizadora Vesttas (antiga locadora do Imóvel AmBev) e a Ponto Civil Engenharia Ltda. 
celebraram, em 26 de julho de 2007, com a interveniência-anuência da AmBev, o Contrato 
Particular para Execução de Serviços e Obras de Engenharia, conforme alterado em 17 de 
setembro de 2007 (“Contrato de Construção da Ampliação”), por meio do qual estabeleceram os 
termos e condições para a execução, em regime de empreitada global, de uma ampliação no 
Centro de Distribuição da AmBev localizado em São José dos Pinhais.  
 
Posteriormente, em razão da celebração do Instrumento Particular de Cessão de Direitos 
Aquisitivos sobre Bem Imóvel Objeto de Propriedade Fiduciária em Garantia e Outras Avenças 
descrito no item acima, a Cia. Securitizadora Vesttas, a Ponto Civil Engenharia Ltda. e a Rio 
Bravo Investimentos S/A DTVM, então administradora do Fundo, celebraram, em 17 de julho de 
2007, com a interveniência-anuência da AmBev, o Instrumento Particular de Aditamento ao 
Contrato de Construção da Ampliação, com o objetivo de fazer constar o Fundo como novo 
locador do Empreendimento Ambev.  
 
Compromisso de Resgate dos CRI 
 
Foram cedidos pelo Fundo à RB Capital Securitizadora, 99,0851% dos créditos imobiliários 
decorrentes do Contrato de Locação Atípica AmBev, e esta, por sua vez, emitiu CCI 
representativas de tais créditos, as quais, posteriormente, foram integralmente vinculadas à 
emissão de CRIs da 6ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora. 
 
O Fundo tem interesse em readquirir os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação 
Atípica AmBev com os recursos captados por meio da Oferta Primária, com o intuito de explorar a 
locação do Empreendimento AmBev diretamente, por meio do recebimento da renda decorrente 
dos aluguéis. Para tanto, o Fundo celebrou com a RB Capital Securitizadora, o Compromisso de 
Resgate dos CRI, por meio do qual a RB Capital Securitizadora comprometeu-se a resgatar os CRI 
lastreados nos créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica AmBev, 
cancelar as CCI representativas dos créditos imobiliários e ceder os referidos créditos ao Fundo, 
observando-se a condição suspensiva estabelecida no próprio Compromisso de Resgate dos CRI. 
 
Opção de Venda 
 
O Empreendimento Ambev não se encontra integralmente concluído, uma vez que foi acordado, 
por meio do 3º aditamento ao Contrato de Locação Atípica AmBev, que seria construída uma 
expansão, composta por um galpão de 1.474 m² (“Galpão Adicional”) e pela ampliação de um 
pátio de estacionamento de caminhões com uma área adicional de 4.750 m² (“Estacionamento”), 
além de benfeitorias gerais no referido imóvel e área de pavimentação de 6.578,25 m². Vale 
ressaltar que o valor residual de R$ 244.212,27 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e 
doze reais e vinte e sete centavos) é o montante total que deverá ser pago para a conclusão da 
obra do Estacionamento e que tal montante equivale a menos de 10% (dez por cento) do valor 
total da obra da expansão. 
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A obra do Galpão Adicional foi concluída, conforme estabelecido no “Termo de Recebimento 
Parcial” celebrado entre o Fundo e a AmBev em 31 de julho de 2009. No entanto, ainda resta-se 
pendente a conclusão do Estacionamento. 
 
A fim de viabilizar a aquisição do Empreendimento Ambev pelo Fundo, o Fundo, a RB Commercial 
Properties S.A., o Consultor Imobiliário, a Cotista Vendedora e a Oliveira Trust firmaram a Opção 
de Venda, por meio do qual a RB Commercial Properties S.A. outorgou ao Fundo a opção de lhe 
comprar o Empreendimento Ambev e os respectivos créditos imobiliários, na ocorrência dos 
seguintes eventos: 
 

(i) caso, após decorrido 1 (um) ano a contar da data da conclusão da Oferta, as seguintes 
pendências ainda ainda não tenham sido solucionadas: (a) conclusão da expansão, (b) “habite-se” 
referente à expansão; (c) vistoria do corpo de bombeiros referente à expansão; e (d) expedição 
da certidão negativa de débitos a ser expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS 
(“CND”) (esta pendência será considerada resolvida e não será motivo da celebração da opção de 
Venda do Empreendimento Ambev caso empresa do Grupo RB Capital deposite recursos, em 
conta-corrente do FUNDO, em montante suficiente para a expedição da CND, sendo certo que tal 
montante será calculado pela Emergency Documentação Imobiliária Ltda., ou por outra empresa 
especializada na realização de tal cálculo);  

 
(ii) caso os custos para a conclusão das obras de expansão do Empreendimento AmBev 

venham a ser superiores ao montante de R$ 244.212,27 (duzentos e quarenta e quatro mil, 
duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), que já foi considerado para fins de 
determinação do patrimônio líquido do FUNDO, nos termos da deliberação (i) acima, e empresa 
do Grupo RB Capital não arque diretamente com tais sobrecustos em no máximo 30 (trinta) dias, 
contados da data em que o consultor imobiliário tiver conhecimento de tal sobrecusto. Tal 
montante de R$ 244.212,27 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e vinte 
e sete centavos) será, posteriormente, provisionado pelo Fundo;  

 
(iii) caso ocorram atrasos no cronograma de conclusão das obras de expansão do 

Empreendimento AmBev, desde que tal atraso gere redução do aluguel anual devido pela AmBev 
ao Fundo e tal valor reduzido do aluguel não seja pago ao Fundo diretamente por empresa do 
Grupo RB Capital em no máximo 30 (trinta) dias, contados da data em que a AmBev efetuar o 
pagamento do valor locatício reduzido; e/ou  

 
(iv) caso venham a ser imputados quaisquer multas, penalidades, indenizações e/ou 

tributos ao Fundo por ocasião de atrasos no cronograma de obras da expansão do 
Empreendimento AmBev, que não tenham sido ressarcidos e/ou arcados diretamente por empresa 
do Grupo RB Capital. 
 
Caso a Opção da Venda pelo Fundo venha a ser exercida, será realizada pelo Administrador a 
amortização antecipada das Cotas do Fundo, em montante equivalente ao valor recebido pelo 
Fundo por ocasião da execução da Opção de Venda. 
 
Como garantia do pagamento do preço de venda do Empreendimento Ambev e dos respectivos 
Créditos Imobiliários, a RB Commercial Properties comprometeu-se a aplicar o valor de 
R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais), em títulos públicos federais, 
certificados de depósito bancário de instituições financeiras de primeira linha (previamente 
aprovadas pelos Coordenadores) ou cotas de fundo de investimento aberto, de liquidez diária, 
que investe preponderantemente em títulos públicos federais, administrado por instituição 
financeira de primeira (previamente aprovada pelos Coordenadores). 
 
Adicionalmente, a RB Commercial Properties se comprometeu a ceder fiduciariamente em favor 
do Fundo os títulos públicos federais, os certificados de depósito bancário e/ou as cotas do fundo 
de investimento aberto supra referido, que serão por ela adquiridos, nos termos do parágrafo 
acima, em garantia de que cumprirá o exercício da Opção de Venda na ocorrência de quaisquer 
dos eventos listados acima, conforme previsto na Opção de Venda. 
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Características do Empreendimento C&A 
 

  

 
1. PROPRIETÁRIO 
1.1. PROPRIETÁRIO 
RAZÃO SOCIAL: Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô
CNPJ/MF: 62.070.362/0001-06 

ENDEREÇO: Rua Augusta, nº 1.626 
COMPLEMENTO CIDADE São Paulo UF SP CEP  
1.2. DIREITO REAL DE USO 
RAZÃO SOCIAL: RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII, administrado pela Oliveira 
Trust 
CNPJ/MF:  FUNDO: 08.696.175/0001-97

ADMINISTRADOR: 36.113.876/0001-91
ENDEREÇO: Avenida das Américas, nº 500, Condomínio Downtown, Barra da Tijuca
COMPLEMENTO Bloco 13 – 

grupo 205 
CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP  

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
LOJA ÂNCORA-2 do “Shopping Metrô Tatuapé”, contendo a área privativa de 4.103,94000m2; área comum 
de 9.972,48492m2; área total de 14.076,42492m2; e a fração ideal no terreno de 2.065,716m2 ou 8,3904%.
ENDEREÇO: Rua Domingos Agostim, nº 91
COMPLEMENTO 27º Subdistrito - 

Tatuapé 
CIDADE São Paulo UF SP CEP 03306-010 

CARTÓRIO 9º Ofício de Registro de Imóvel de São Paulo - SP
Nº MATRÍCULA Matrículas nº 206.125 Regime de Condomínio Sim 

 
3. TÍTULO AQUISITIVO 
Em razão da celebração do Contrato de Cessão de Direito e Obrigações oriundos de Contrato de Cessão de 
Direito Real de Uso, firmado em 29 de junho de 2007, aditado em 30 de junho de 2007 pelo seu primeiro 
aditamento, em 10 de julho de 2007 pelo seu segundo aditamento, e em 03 de outubro de 2007 pelo seu 
terceiro aditamento, entre a REDEVCO DO BRASIL LTDA., atual denominação social de MONDIAL DO 
BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 43.712.967/0001-09, estabelecida na Alameda Rio 
Negro, 1105 - 3° andar - Alphaville - Barueri (SP) (“Redevco”), na qualidade de cedente, o Fundo, na 
qualidade de cessionário, e a C&A, na qualidade de Interveniente-Anuente, a Redevco cedeu ao Fundo o 
direito real de uso do Empreendimento C&A, por um período remanescente d o “Contrato de Cessão de 
Direito Real de Uso de Área Determinada em Imóvel em Construção e Outras Avenças”, a expirar em 
outubro de 2047.   
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4. TAXA PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO (2004/2008): 
100% 

 
5. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:  
O imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades comerciais inerentes 
ao objeto social da C&A. 

 
6. ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:  
Não há.  

 
7. SEGURO:  
Nos termos do capítulo sétimo do Contrato de Locação Atípica C&A, conforme abaixo definido, a C&A 
manterá o imóvel, assim como os seis demais pertences, equipamentos e acessórios, devidamente 
segurados contra riscos de incêndio, explosão, de responsabilidade civil contra terceiros, danos 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devendo respectivos seguros abranger todo o prazo de 
vigência do Contrato de Locação Atípica C&A, correndo por única responsabilidade da C&A o pagamento 
dos prêmios de seguro. A apólice de seguro é para todas as lojas da C&A e em nome desta, porém com 
cláusula informando que o beneficiário em caso de sinistro é o locatário. Seguradora: Itaú Seguros, 
vigência: 28/02/2009 até 28/02/2010, Apólice n.º 30.96.4100923, emitida em São Paulo aos 06 de abril 
de 2009, com valor segurado de R$ 2.375.000,00

 
8. LOCAÇÃO 
8.1. INSTRUMENTO  Contrato de Locação Não Residencial, Loja TAM/nº 330, 

firmado em 01 de maio de 2007, conforme aditado em 01 de 
julho de 2007 e em 02 de abril de 2008.

8.2. LOCATÁRIA C&A MODAS LTDA., com sede em Barueri-SP, na Alameda 
Araguaia, 1222, inscrita no CNPJ sob o n. 45.242.914/0001-05.

   8.2.1. PAÍS DE ORIGEM DA LOCATÁRIA Holanda.
8.3. PRAZO 10 (dez) anos, contados da data de 01 de julho de 2007 e 

término em 30 de junho de 2017. 
O prazo remanescente é de 95 (noventa e cinco) meses 
contados da data base de 31 de julho de 2009. 

8.4. VALOR DO ALUGUEL R$ 63.557,32 (sessenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e 
sete reais e trinta e dois centavos), na data base de 30 de 
junho de 2009.

8.5. FORMA DE REAJUSTE  IPCA
8.6. DATA DE VENCIMENTO DO 
PRIMEIRO ALUGUEL 

Agosto de 2007 (referente ao aluguel de julho de 2007). 

8.7. DATA DE VENCIMENTO FINAL Julho de 2017 (referente ao aluguel de junho de 2017). 
8.8. MULTA multa de 10% (dez por cento) sobre o respectivo débito 

8.9. ENCARGOS MORATÓRIOS:  Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária mensal pelo mesmo índice de reajuste do 
aluguel

8.10. INDENIZAÇÃO Na eventualidade da C&A vir a desocupar o imóvel antes do 
término do prazo inicial dos 10 (dez) primeiros anos, será 
devido ao locador, no ato de entrega das chaves, o 
recebimento integral do valor de aluguel mensal multiplicado 
pelo número de meses faltantes para que se complete os 10 
(dez) anos mínimos requeridos.

8.11. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Mensal
8.12. GARANTIAS Fiança da COFRA LATIN AMÉRICA LTDA., com sede na Cidade de 

Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, 5º 
andar - Edifício Padauiri, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.236.528/0001-88 (“Cofra Latin”).
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Informações adicionais sobre o Empreendimento C&A 
 
Localizado no Shopping Metro Tatuapé à Rua Domingos Agostín, n.° 91 – Loja Âncora 02 – bairro 
de Tatuapé, cidade e estado de São Paulo. Possui uma área privativa (ABL) de  4.103,94 m², área 
comum de 9.972,48 m², perfazendo área total de 14.076,42 m²; 
 
Atualmente, a região do Tatuapé passa por um processo de transformação demográfica e grande 
atração imobiliária. Sua expansão está sendo gerada tanto pela nova legislação – que transformou 
a área na Operação Urbana Celso Garcia, quanto também pelos investimentos públicos em 
transporte e investimentos privados de incorporadores e prestadores de serviço na região. 
 
O Shopping Metrô Tatuapé é um dos principais centros de consumo da classe C do país e, assim 
como o seu vizinho, o Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, são conceitos de centros de vendas 
interligados à malha viária da cidade, principalmente devido à sua comunicação direta com as 
estações da CPTM e do Metrô. Além disso, os shoppings estão de frente ao sistema Radial Leste-
Oeste, com avenidas de trânsito intenso e bem providas de linhas de ônibus que interligam 
diversos pontos da cidade aos bairros da zona leste. 
 
Edificações: 
 
Trata-se de um Salão de Uso Comercial (SUC), parte integrante do empreendimento comercial do 
tipo shopping center. 
 
Dentro do empreendimento, a loja recebe a denominação de Âncora 02 e se desenvolve em dois 
pavimentos: Piso Tatuapé e Piso Metrô, cada um com área de 1.526,83 m². Além disso, há um 
mezanino com área de 298,77 m² onde funciona a área administrativa. 
 
Atualmente ocupada pela locatária C&A Modas Ltda., a loja possui mobiliário e acabamentos 
definidos de acordo com as necessidades da locatária, estando ambos em perfeito estado de 
conservação.  
 
A loja possui acesso em ambos os pisos – Tatuapé e Metrô – interligados por escadas rolantes 
internas, além de um elevador de serviço e duas escadas de emergência nas extremidades da 
loja.  
 
Há também acessos externos diretos para a Rua Domingos Agostín: um acesso de pedestres, 
através de escadarias para o Piso Tatuapé, um para a saída de emergência e outro para a Doca. 
 
O Empreendimento C&A foi objeto de laudo de avaliação realizado por empresa independente 
especializada constante do anexo Laudo de Avaliação dos Empreendimentos constante da página 
311 deste Prospecto. 
 
Contratos Relacionados ao Empreendimento C&A 
 
Abaixo segue uma relação, com breve descrição, dos principais instrumentos contratuais 
relacionados ao Empreendimento C&A, a saber: (i) Contrato de Cessão de Direito e Obrigações 
oriundos de Contrato de Cessão de Direito Real de Uso; (ii) Contrato de Locação Atípica C&A; (iii) 
Compromisso de Resgate dos CRI: 
 
Contrato de Cessão de Direito e Obrigações oriundos de Contrato de Cessão de Direito Real de 
Uso  
 
Em razão da celebração do Contrato de Cessão de Direito e Obrigações oriundos de Contrato de 
Cessão de Direito Real de Uso, firmado em 29 de junho de 2007, aditado em 30 de junho de 2007 
pelo seu primeiro aditamento, em 10 de julho de 2007 pelo seu segundo aditamento, e em 03 de 
outubro de 2007 pelo seu terceiro aditamento, entre a Redevco, na qualidade de cedente, o 
Fundo, na qualidade de cessionário, e a C&A, na qualidade de Interveniente-Anuente, a Redevco 
cedeu ao Fundo o direito real de uso do Empreendimento C&A, por pelo prazo de 50 (cinquenta) 
anos contados da inauguração do Shopping Center Metrô Tatuapé, pelo valor de R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais). 
 
Por meio desse instrumento, a Redevco e a C&A manifestaram ciência de que a aluguel mensal a 
ser percebido pelo Fundo não pode ser considerado tão somente como contraprestação pelo uso e 
gozo Empreendimento C&A, sendo essencial que o Fundo receba a integralidade dos valores 
devidos a título de locação durante todo o período contratado. 
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A Redevco e a C&A reconheceram também que a locação, dadas as suas peculiaridades, não se 
submete às disposições especiais aplicáveis às locações de imóveis urbanos, disciplinadas pela Lei 
8.245/91 e legislação correlata, no que se refere à aplicação de multa por rescisão unilateral do 
locador, as quais não se aplicam ao referido negócio jurídico. 
 
Contrato de Locação Atípica C&A 
 
Contrato de Locação Não Residencial, Loja TAM/nº 330, firmado em 01 de maio de 2007, aditado 
em 01 de julho de 2007 pelo Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de 
Locação Não Residencial e em 02 de abril de 2008 pelo Instrumento Particular de Segundo 
Aditamento ao Contrato de Locação Não Residencial. 
 
O Contrato de Locação Atípica C&A, celebrado em 01 de maio de 2007, entre a Redevco, a C&A e 
a Cofra Latin que formaliza e dispõe sobre os termos e condições vigentes em relação à locação 
do Empreendimento C&A. Referido contrato foi aditado em 01 de julho de 2007 pelo Instrumento 
Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Locação Não Comercial, em que o Fundo 
constou como o novo locador do Empreendimento C&A, por conta da aquisição do seu direito real 
de uso, sendo que por meio deste aditamento a C&A reconheceu o caráter de atipicidade 
Contrato de Locação Atípica C&A. 
 
Sem prejuízo das informações contidas no quadro-resumo acima, a locação tem prazo inicial de 
10 (dez) anos, contados da data de 01 de julho de 2007, outorgando-se ainda à C&A o direito de 
renovar a locação, por igual período, mediante notificação Fundo, com antecedência mínima de 
240 (duzentos e quarenta) dias da data de término do prazo locatício.  
 
A Cofra Latin, em garantia do pagamento de suas obrigações em relação ao Contrato de Locação 
Atípica C&A, se obrigou como fiadora e principal pagadora da C&A e com ela solidariamente 
responsável pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais e regulamentares, 
inclusive aumento de aluguéis até a rescisão da locação, aceitação do imóvel e respectivo 
recebimento das chaves. 
 
Compromisso de Resgate dos CRI 
 
85,42% (oitenta e cinco vírgula quarenta e dois por cento) dos créditos imobiliários decorrentes 
do Contrato de Locação Atípica C&A foram cedidos à RB Capital Securitizadora, e esta, por sua 
vez, emitiu CCI representativas de tais créditos, as quais, posteriormente, foram vinculadas à 
emissão de CRI da 8ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora. 
 
 
O Fundo tem interesse em readquirir os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação 
Atípica C&A com os recursos captados por meio da Oferta Primária, com o intuito de explorar a 
locação do Empreendimento C&A diretamente, por meio do recebimento da renda decorrente dos 
aluguéis. Para tanto, o Fundo celebrou com a RB Capital Securitizadora o Compromisso de Resgate 
dos CRI, por meio do qual a RB Capital Securitizadora comprometeu-se a resgatar os CRI 
lastreados nos créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica C&A, cancelar 
as CCI representativas dos créditos imobiliários e ceder os referidos créditos ao Fundo, 
observando-se a condição suspensiva estabelecida no próprio Compromisso de Resgate dos CRI. 
 
Mandado de Segurança 
 
Há um mandado de segurança de nº 583.53.2008.100509-7, impetrado por Rio Bravo Investimentos 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em 08 de janeiro de 2008, então 
administradora do Fundo, em face da Secretaria da Fazenda Municipal de São Paulo, perante o 
Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo – SP, que discute a 
legalidade do valor venal de referência imposto pela autoridade demandada para fins de cálculo 
do ITBI na aquisição do direito real de uso do Empreendimento C&A pelo Fundo. Referida demanda 
se encontra em fase de apelação e o valor integral do ITBI calculado com base no valor venal de 
referência imposto pela autoridade demandada encontra-se integralmente depositado em juízo. 
Em caso de êxito no mandado de segurança acima, do valor depositado em juízo, a parcela 
relativa à diferença entre o valor venal de referência imposto pela autoridade demandada e o 
valor assumido pelas partes no negócio, quando liberado, será integralmente levantado e devido à 
RB Capital Securitizadora, que era a única cotista do Fundo à época em que foi realizado o 
depósito em juízo do valor discutido. Caso, a impetrante não tenha êxito na ação a integralidade 
do valor depositado será convertido em renda para o Município de São Paulo.   
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IMÓVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PELO FUNDO 

 

Características do Empreendimento Magazine Luiza 
 

  

 

1. PROPRIETÁRIO 
RAZÃO SOCIAL: Arges Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 09.259.327/0001-57 
ENDEREÇO: Rua Amauri, n° 255 
COMPLEMENTO 5º andar, 

parte 
CIDADE São Paulo UF SP CEP 01448-000

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
O terreno localiza-se na Av. Ronat Walter Sodré nº 2800, altura do km 141,4 da Rodovia BR-369, Ibiporã, 
PR. Possui um edifício com 22.534,34 m² de área construída implantado em terreno com 66.439,38 m².
ENDEREÇO: Avenida Ronat Walter Sodré nº 2800, altura do quilômetro 141,4 da Rodovia BR-369 
COMPLEMENTO  CIDADE Ibiporã UF PR CEP 86200-000
CARTÓRIO Registro de Imóvel do Ofício da Comarca de Ibiporã - PR.
Nº MATRÍCULA 13.020 Regime de Condomínio Não 

 
3. TÍTULO AQUISITIVO 
O Empreendimento Magazine Luiza, atualmente, sob a propriedade da Arges, será objeto de aquisição 
pelo Fundo, mediante a celebração da Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis, com condições 
suspensivas, desde que observada a implementação das condições suspensivas estabelecidas no referido 
instrumento. O Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza prevê a possibilidade de expansão 
do respectivo imóvel em até 7.000 m2 (sete mil metros quadrados), a pedido da Magazine 
Luiza. Dessa forma, por meio da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, o Fundo 
transferiu à RB Commercial Properties S.A. a obrigação de proceder à referida expansão, caso 
seja assim requerido pela locatária do referido empreendimento, nos termos do Contrato de 
Locação Atípica Magazine Luiza. Dessa forma, os eventuais créditos futuros referentes à 
majoração dos aluguéis, decorrentes da mencionada expansão, foram igualmente cedidos à RB 
Commercial Properties S.A. 

 
4. TAXA PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO (2004/2008): 
Imóvel construído em 2005, tendo 100% de ocupação desde então.

 
5. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:  
O imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades comerciais inerentes 
ao objeto social do Magazine Luiza, sendo explorado, neste caso, na forma de um centro de distribuição.

 
6. ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:  
O imóvel encontra-se alienado fiduciariamente em garantia, sendo que tal gravame será liberado tão logo 
seja observada a condição suspensiva estabelecida no Compromisso de Resgate dos CRI, conforme abaixo 
definido, ficando, a partir de então, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
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7. SEGURO:  
Nos termos da cláusula 12.1 do Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza, conforme abaixo definido, o 
Magazine Luiza encontra-se obrigado a contratar seguro patrimonial relativo ao Empreendimento 
Magazine Luiza, com o objetivo de segurar o prédio, seus pertences e acessórios contra os riscos de 
incêndio, vendaval, raios e danos elétricos, indicando a proprietária do imóvel como beneficiária da 
apólice de seguro, cujo valor deva garantir a efetiva reconstrução da edificação em caso de destruição 
parcial ou total. Seguradora: Tokio Marine Seguradora, vigência: 10/02/2009 até 10/02/2010, apólice nº 
05.18.025585, no valor segurado de R$ 40.000.000,00 

 
8. LOCAÇÃO 
8.1. INSTRUMENTO Contrato Particular de Locação de Imóvel Comercial, celebrado 

em 17 de maio de 2005, conforme aditado em 24 de agosto de 
2005, em 02 de junho de 2008 e em 29 de setembro de 2009. 

8.2. LOCATÁRIA Magazine Luiza S.A. 
   8.2.1. PAÍS DE ORIGEM DA LOCATÁRIA Brasil. 
8.3. PRAZO 12 (doze) anos, contados de janeiro de 2006 a dezembro de 

2017, nos termos do Contrato de Locação Atípica Magazine 
Luiza. 
  
O prazo remanescente é de 101 (cento e um) meses contados 
da data base de 31 de julho de 2009. 

8.4. VALOR DO ALUGUEL R$ 147.120,30, na data base de 31 de dezembro de 2008. 

8.5. FORMA DE REAJUSTE  Anualmente, pela variação apurada pelo IGP-M, até 31 de 
dezembro de 2009 e pela variação apurada pelo IPCA a partir 
de 1º de janeiro de 2010. 

8.6. DATA DE VENCIMENTO DO 
PRIMEIRO ALUGUEL 

Fevereiro de 2006 (referente ao aluguel de janeiro de 2006). 

8.7. DATA DE VENCIMENTO FINAL Janeiro de 2018 (referente ao aluguel de dezembro de 2017). 
8.8. MULTA 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total inadimplido, 

em caso de aluguéis atrasados; 

8.9. ENCARGOS MORATÓRIOS:  Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária mensal pelo mesmo índice de reajuste do 
aluguel. 

8.10. INDENIZAÇÃO Indenização correspondente ao valor total dos aluguéis 
vincendos, nos termos do item 1.7 do Contrato de Locação 
Atípica Magazine Luiza, na hipótese de rescisão do mesmo, 
devendo o Magazine Luiza efetuar os pagamentos mês a mês, 
nas datas estabelecidas para o pagamento dos aluguéis, sendo 
mantidas todos os critérios de reajuste avençados no referido 
contrato. 

8.11. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Mensal. 
8.12 GARANTIAS Fiança prestada por Wagner Garcia da Silva Júnior, brasileiro, 

empresário, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 5.711.454 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 
549.855.368-49, obrigando-se como principal pagador e 
devedor solidário do Magazine Luiza, até a efetiva desocupação 
do Empreendimento Magazine Luiza, em garantia de todas as 
obrigações legais e contratuais decorrentes do Contrato de 
Locação Atípica Magazine Luiza. 
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Informações Adicionais sobre o Empreendimento Magazine Luiza 
 
Em razão da participação relevante do Empreendimento Magazine Luiza no patrimônio líquido do 
Fundo, ou na receita bruta do Fundo, nos termos do item 2.2 do Anexo III-B da Instrução CVM n° 
400, seguem informações adicionais em relação a este empreendimento que devem ser 
consideradas pelos Investidores. 
 
O Empreendimento Magazine Luiza encontra-se localizado na Avenida Ronat Walter Sodré nº 
2800, altura do km 141,4 da Rodovia BR-369, no Município de Ibiporã – PR., tendo sido erguido 
sobre o terreno uma edificação com área total construída de 22.534,34m², implantado em 
terreno com 66.439,38 m², formado por um amplo pavilhão, com 12 (doze) metros de pé direito, 
amplo beiral ao longo de toda a extensão da divisa leste, que abriga caminhões que são 
descarregados em 38 docas, recepção, vestiários, sanitário e algumas salas sob o mezanino. O 
mezanino, atingido por duas escadas de concreto armado, independentes, é basicamente 
constituído por amplo salão com divisórias, que formam diversas salas, de tamanhos vários, além 
de sanitários. 
 
O imóvel dista, cerca, de 3 km do centro da cidade de Ibiporã, e menos de 9 km da cidade de 
Londrina, sendo um importante centro logístico da região oeste do estado do Paraná.. 
 
O Imóvel situa-se na entrada da cidade de Ibiporã (saída para Londrina), em um distrito 
industrial, ocupado por indústrias leves, galpões de armazenamento, empresas de transporte (que 
aproveitam da proximidade de Londrina). O Imóvel está de frente para a fábrica e centro de 
distribuição da AmBev, responsável pelo atendimento da região Oeste do Paraná. 
 
Em termos de transporte urbano, o local é servido por linhas de ônibus regulares que trafegam na 
rodovia, com ponto de parada defronte ao imóvel, que fazem a ligação com o centro de Ibiporã e 
a diversos bairros e ao centro de Londrina. 
 
O Aeroporto de Londrina, a apenas 9 km da propriedade, sendo atingível em aproximadamente 10 
minutos, em condições normais de tráfego, oferece vôos para Curitiba, São Paulo e às principais 
cidades do país. 
 
Edificações: 
 
Galpão: 
 
Construído em estrutura de concreto armado pré moldado, vedações em painéis de concreto e 
chapas onduladas de alumínio e cobertura de chapas zinco, com elementos translúcidos para 
proporcionar iluminação natural, sobre estrutura metálica. 
  
É formado por amplo Pavilhão, com 12m de pé direito, amplo beiral ao longo de toda a extensão 
da divisa leste, que abriga os caminhões que são descarregados em 38 docas, recepção, 
vestiários, sanitário e algumas salas sob o mezanino. O mezanino, atingido por duas escadas de 
concreto armado, independentes, é basicamente constituído por amplo salão com divisórias, que 
formam diversas salas, de tamanhos vários, além de sanitários. 
 
Outras benfeitorias: 
 

 Caixa d’água metálica com capacidade de armazenamento estimada em 50 m³; 
 Iluminação externa; 
 Rede de hidrantes e extintores; 
 Fecho do terreno em alambrado ou cerca de arame farpado, apoiado em mourões de 

concreto. 
 Pátios; 
 Apoio a motoristas; 
 Portaria/Controle; 
 Cabine de força; e 
 Refeitório. 
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O Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza prevê a possibilidade de expansão do respectivo 
imóvel em até 7.000 m2 (sete mil metros quadrados), a pedido da Magazine Luiza. Dessa forma, 
por meio da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, o Fundo transferiu à RB 
Commercial Properties S.A. a obrigação de proceder à referida expansão, caso seja assim 
requerido pela locatária do referido empreendimento, nos termos do Contrato de Locação Atípica 
Magazine Luiza. Dessa forma, os eventuais créditos futuros referentes à majoração dos aluguéis, 
decorrentes da mencionada expansão, foram igualmente cedidos à RB Commercial Properties 
S.A.. A RB Commercial Properties, por sua vez, comprometeu-se a manter um patrimônio líquido 
mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a fim de fazer frente à expansão do imóvel 
objeto do Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza, caso seja assim requerido por sua 
locatária, ou a transferir referida obrigação à empresa de seu grupo econômico que mantenha um 
patrimônio líquido mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
 
O Magazine Luiza utiliza o imóvel no desenvolvimento de suas atividades comerciais, tendo 
destinado o Empreendimento Magazine Luiza para o aproveitamento na forma de um centro de 
distribuição, onde armazena e despacha os bens móveis, eletrônicos e eletrodomésticos que 
comercializa em sua rede de varejo. 
 
Em mais de 50 (cinquenta) anos de história, o Magazine Luiza tem se firmado como umas das 
maiores redes de varejo do Brasil, contando com lojas em mais de 300 (trezentas) cidades, 
localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Mato Grosso do Sul e Goiás, sendo considerada, por diversas vezes, uma das melhores empresas 
para se trabalhar no Brasil. 
 
O Empreendimento Magazine Luiza foi objeto de laudo de avaliação realizado por empresa 
independente especializada constante do anexo Laudo de Avaliação dos Empreendimentos 
constante da página 385 deste Prospecto. 
 
Contratos Relacionados ao Empreendimento Magazine Luiza 
 
Abaixo segue uma relação, com breve descrição, dos principais instrumentos contratuais 
relacionados ao Empreendimento Magazine Luiza, a saber: (i) Contrato de Locação Atípica 
Magazine Luiza; (ii) Compromisso de Resgate dos CRI; (iii) Cessão de Direitos Aquisitivos sobre 
Bens Imóveis: 
 
Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza 
 
O Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza, celebrado em 17 de maio de 2005, entre Brazilian Real 
Estate Securitizadora de Créditos Imobiliários Ltda., Magazine Luiza S.A., Luiza Helena Trajano Inácio 
Rodrigues e CRE Participações e Empreendimentos Ltda., conforme aditado em 24 de agosto de 2005 
e 02 de junho de 2008, formaliza e dispõe sobre os termos e condições vigentes em relação à locação 
atípica do Empreendimento Magazine Luiza, na modalidade de Build to Suit. 
 
Estabelece este instrumento as disposições referentes à construção do Empreendimento Magazine 
Luiza pela CRE Participações e Empreendimentos Ltda. conforme contratada pela Brazilian Real 
Estate Securitizadora de Créditos Imobiliários Ltda. , bem como a posterior locação do bem pelo 
Magazine Luiza, com a consequente obrigação desta em realizar o pagamento dos aluguéis na 
forma e sob os termos estabelecidos no Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza. 
 
Sem prejuízo das informações contidas no quadro-resumo acima, a locação tem prazo inicial de 
12 (doze) anos, outorgando-se ainda ao Magazine Luiza o direito de renovar a locação, por igual 
período, mediante simples encaminhamento de notificação ao Fundo, com antecedência de 6 
(seis) meses da data de término do prazo locatício. 
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O Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza conta com garantia fidejussória, prestada na forma 
de fiança, por Wagner Garcia da Silva Júnior, pelo prazo correspondente a todo período em que 
viger a locação, até a efetiva desocupação do imóvel pelo Magazine Luiza. 
 
O Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza prevê a possibilidade de expansão do respectivo 
imóvel em até 7.000 m2 (sete mil metros quadrados), a pedido da Magazine Luiza. Dessa forma, 
por meio da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, o Fundo transferiu à RB 
Commercial Properties S.A. a obrigação de proceder à referida expansão, caso seja assim 
requerido pela locatária do referido empreendimento, nos termos do Contrato de Locação Atípica 
Magazine Luiza. Dessa forma, os eventuais créditos futuros referentes à majoração dos aluguéis, 
decorrentes da mencionada expansão, foram igualmente cedidos à RB Commercial Properties 
S.A.. A RB Commercial Properties, por sua vez, comprometeu-se a manter um patrimônio líquido 
mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a fim de fazer frente à expansão do imóvel 
objeto do Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza, caso seja assim requerido por sua 
locatária, ou a transferir referida obrigação à empresa de seu grupo econômico que mantenha um 
patrimônio líquido mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
 
Compromisso de Resgate dos CRI 
 
Os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação Magazine Luiza foram cedidos 
fiduciariamente pela Ceres Securitizadora S.A. (anteriormente denominada Ceres Investimento e 
Incorporação Imobiliária Ltda. – “Ceres”), sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
07.395.352/0001-32, à Bravo Securitizadora S.A. (anteriormente denominada Ágora Senior 
Securitizadora S.A. – “Bravo” – sociedade incorporada pela RB Capital Securitizadora em 29 de 
novembro de 2008), em garantia do crédito da Bravo em face da Ceres, constituído para viabilizar 
a operação com a Magazine Luiza (“Recebíveis Viabilizadores da Operação Magazine Luiza”). 
 
A Bravo, por sua vez, vinculou os Recebíveis Viabilizadores da Operação Magazine Luiza à emissão 
de CRI da 2ª Emissão, 1ª e 2ª Séries da Bravo. 
 
O Fundo tem interesse em desonerar os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação 
Magazine Luiza com os recursos captados por meio da Oferta Primária, com o intuito de explorar a 
locação do Empreendimento Magazine Luiza diretamente, por meio do recebimento da renda 
decorrente dos aluguéis. Para tanto, o Fundo celebrou com a RB Capital Securitizadora o 
Compromisso de Resgate dos CRI, por meio do qual a RB Capital Securitizadora comprometeu-se a 
resgatar os CRI lastreados nos Recebíveis Viabilizadores da Operação Magazine Luiza garantidos 
pelos créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica Magazine Luiza, e ceder 
os referidos créditos ao Fundo, observando-se a condição suspensiva estabelecida no próprio 
Compromisso de Resgate dos CRI. 
 
Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis 
 
Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis Objeto de Propriedade Fiduciária 
em Garantia e Outras Avenças, celebrada entre Ábaris Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
Bellona Empreendimentos Imobiliários Ltda., Nótus Empreendimentos Imobiliários Ltda., Arges 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade 
de cedentes, o Fundo, na qualidade de cessionário, o Fundo Patrimonial IV e a RB Capital 
Securitizadora, os dois últimos na qualidade de intervenientes-anuentes. Por meio do referido 
instrumento, o Fundo adquiriu o direito aquisitivo da propriedade do solo do Empreendimento 
Danfoss e do Empreendimento Telhanorte, bem como da propriedade plena do Empreendimento 
Barry, do Empreendimento Leader e do Empreendimento Magazine Luiza, observada as condições 
suspensivas pactuadas no instrumento em questão. 
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O Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza prevê a possibilidade de expansão do respectivo 
imóvel em até 7.000 m2 (sete mil metros quadrados), a pedido da Magazine Luiza. Dessa forma, 
por meio da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, o Fundo transferiu à RB 
Commercial Properties S.A. a obrigação de proceder à referida expansão, caso seja assim 
requerido pela locatária do referido empreendimento, nos termos do Contrato de Locação Atípica 
Magazine Luiza. Dessa forma, os eventuais créditos futuros referentes à majoração dos aluguéis, 
decorrentes da mencionada expansão, foram igualmente cedidos à RB Commercial Properties 
S.A.. A RB Commercial Properties, por sua vez, comprometeu-se a manter um patrimônio líquido 
mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a fim de fazer frente à expansão do imóvel 
objeto do Contrato de Locação Atípica Magazine Luiza, caso seja assim requerido por sua 
locatária, ou a transferir referida obrigação à empresa de seu grupo econômico que mantenha um 
patrimônio líquido mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
 
A fim de assegurar eventual risco de passivo previdenciário do Empreendimento Magazine Luiza 
(decorrente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) referente a suposto crédito 
previdenciário arbitrado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), recebido pela 
construtora do referido empreendimento, mas já cancelada sem análise do respectivo mérito,), o 
Fundo reterá, do preço de cessão dos direitos aquisitivos do Empreendimento Magazine Luiza, o 
valor equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Referido valor deverá permanecer retido 
pelo Fundo e aplicado nos mesmos ativos em que fiquem aplicados o caixa do Fundo até o dia 30 
de março de 2011, sendo que: (i) se até referida data, não ocorrer nenhum evento de exigência 
do todo ou de parte do valor retido ou (ii) se, eventualmente, houver discussão administrativa ou 
judicial acerca de tal suposto passivo e houver êxito do Fundo, referido valor, acrescido da 
remuneração líquida decorrente de sua aplicação, nos termos acima definidos,  deverá ser pago à 
Arges Empreendimentos Imobiliários Ltda., na forma prevista na Cessão de Direitos Aquisitivos 
Sobre Bens Imóveis. 
 
Vale ressaltar que a exigibilidade referida acima prescreverá no prazo de 5 anos a contar do 
término da construção do Empreendimento Magazine Luiza, que, por sua vez, foi averbada em 30 
de março de 2006. 
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Características do Empreendimento Telhanorte 
 

  

 
1. PROPRIETÁRIO ATUAL 
1.1. SUPERFICIE 
RAZÃO SOCIAL: Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV (“Fundo Patrimonial IV”), administrado 
pela Rio Bravo Investimentos  Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..
CNPJ/MF FUNDO: 09.150.967/0001-24

ADMINISTRADOR: 72.600.026/0001-81
ENDEREÇO: Rua Amauri, n° 255 
COMPLEMENTO 5º andar, 

parte 
CIDADE São Paulo UF SP CEP 01448-000

1.2. SOLO 
RAZÃO SOCIAL: Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 09.247.242/0001-59 
ENDEREÇO: Rua Amauri, n° 255 
COMPLEMENTO 5º andar, 

parte 
CIDADE São Paulo UF SP CEP 01448-000

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
“Terreno com área de 7.328,00m² (sete mil, trezentos e vinte e oito metros quadrados), correspondente 
ao lote nº 04 (quatro) e parte dos lotes nº 03 (três) e 05 (cinco), do quarteirão nº 63 (sessenta e três) da 
CIDADE INDUSTRIAL DE CONTAGEM, e que assim se descreve: Inicia-se no ponto A, na confluência da 
Praça I com a Avenida IV; segue o alinhamento da Avenida IV numa extensão de 100,00 m até alcançar o 
ponto B; daí fazendo uma deflexão à esquerda de 90o, segue até o ponto C numa extensão de 60,00m; 
daí fazendo uma deflexão à esquerda de 90o, segue até o ponto D, numa extensão de 128,90m; daí 
fazendo uma deflexão à esquerda de 90o segue até o ponto E, pelo alinhamento da Avenida VI, numa 
extensão de 31,50m; daí fazendo uma deflexão à esquerda de 135o, segue até o ponto A inicial, numa 
extensão de 40,71m, fechando assim o polígono considerado”.
ENDEREÇO: Avenida General David Sarnoff
COMPLEMENTO Quadra 063, lote 

n.º 04, e parte 
dos lotes n.ºs 03 e 
05 

CIDADE Contagem UF MG CEP 32210-110

CARTÓRIO Cartório de Registro de Imóveis de Contagem – MG
Nº MATRÍCULA Matrículas nº 19.479 Regime de Condomínio Não 

 
3. TÍTULO AQUISITIVO  
O Fundo adquirirá a propriedade plena sobre o Empreendimento Telhanorte mediante a celebração da 
Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis, observando-se à necessidade da implementação das 
condições suspensivas estabelecidas no referido instrumento.

 
4. TAXA PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO (2004/2008): 
Imóvel construído em 2008, tendo 100% de ocupação desde então.
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5. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:  
O imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades comerciais, na cidade 
de Contagem, Estado de Minas Gerais, inerentes ao objeto social da Telhanorte, que tem por atividade: 
(a) a exploração de atividade do comércio e distribuição, no varejo e no atacado, de materiais para 
construção civil e decoração em geral; (b) a prestação de serviços; (c) bem como a importação e 
exportação de tais mercadorias e produtos.

 
6. ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:  
Alienação fiduciária do solo do Imóvel, feita pela Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Zéfiro”) 
em favor da RB Capital Securitizadora, nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Imóveis em Garantia firmado em 23 de janeiro de 2008, sendo o Fundo Patrimonial IV e a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (“CODEMIG”) intervenientes-anuentes do referido 
instrumento. Referida garantia será liberado nos temos do Compromisso de Resgate dos CRI. 

 
7. SEGURO:  
Nos termos da cláusula 12 do Contrato de Locação Atípica Telhanorte, conforme abaixo definido, após a 
conclusão das obras do Empreendimento Telhanorte, a Telhanorte contratará uma apólice de seguro 
patrimonial para o imóvel, emitida, por uma dentre as 10 (dez) primeiras seguradoras indicadas no 
ranking de capital social da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, regularmente estabelecida no 
Brasil, aprovada por escrito pelo Fundo Patrimonial IV. Alternativamente, faculta-se à Telhanorte incluir 
o imóvel em Apólice de Seguro Geral já em vigor, desde que respeitadas as premissas constantes da 
cláusula 12 do Contrato de Locação Atípica Telhanorte, particularmente no que se refere a riscos 
cobertos e respectivos valores e critérios de cobertura. 
 
A referida apólice de seguros deverá estipular o Fundo Patrimonial IV como único beneficiário da 
indenização, relacionada com o imóvel e suas instalações, garantindo as perdas e danos materiais 
decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão, ciclone, 
tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor equivalente ao 
valor da reconstrução do prédio comercial, com valor de cobertura equivalente a R$ 9.600.000,00 (nove 
milhões e seiscentos mil reais). 
 
Seguradora: Allianz Seguros, vigência: 30/06/2009 até 30/06/2009, Apólice n.º 5796000367, no valor 
segurado de R$ 9.600.000,00. 

 

8. LOCAÇÃO 

8.1. INSTRUMENTO  Instrumento Particular de Contrato de Locação Atípica e Outras 

Avenças, firmado em 12 de novembro de 2007, conforme 

aditado em 20 de dezembro de 2007. 

8.2. LOCATÁRIA SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA atual denominação 

da CONSTRUMEGA - MEGACENTER DA CONSTRUÇÃO LTDA., 

sociedade limitada com sede na cidade de Jundiaí, Estado de 

São Paulo, na Rua Cica, nº 201 – Bloco I, Bairro Francisco Eber, 

CEP 13206-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.840.986/0001-

04, Inscrição Estadual nº 407.377.975.119. 

   8.2.1. PAÍS DE ORIGEM DA LOCATÁRIA França. 

8.3. PRAZO 10 (dez) anos, a iniciar em 30 (trinta) dias contados da data de 

entrega provisória do imóvel, após expedido o alvará de licença 

de funcionamento da loja, que se iniciou em 19 de junho de 

2008.  

 

O prazo remanescente é de 107 (cento e sete) meses contados 

da data base de 31 de julho de 2009. 
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8.4. VALOR DO ALUGUEL R$ 127.691,44, na data base de 31 de outubro de 2008 (data do 

último reajuste).. 

8.5. FORMA DE REAJUSTE  Anualmente, pela variação do IPCA/IBGE.  

8.6. DATA DE VENCIMENTO DO 

PRIMEIRO ALUGUEL: 

Julho de 2008 (referente ao aluguel do mês de Junho de 2008) 

8.7. DATA DE VENCIMENTO FINAL: Julho de 2018 (referente ao aluguel até o dia 18 de julho de 

2018). 
8.8. MULTA Salvo se prevista penalidade específica no Contrato de Locação 

Atípica Telhanorte, a infração de qualquer cláusula do referido 
instrumento sujeitará o infrator à multa diária de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), sem prejuízo de a parte inocente, 
independente e simultaneamente, dar por rescindido de pleno 
direito à locação, desde que a parte infratora tenha sido 
devidamente notificada e não tenha tomado as providências 
necessárias para sanar eventual problema, ou que as 
providências para sua solução não tenham sido iniciadas em até 
15 (quinze) dias contados da notificação que receber nesse 
sentido e concluídas em prazo razoável em vista da natureza do 
problema. A referida multa prevista acima não será aplicada 
cumulativamente com o pagamento da indenização prevista no 
item 8.10 deste quadro-resumo. 
 
Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a multa por inadimplemento de 2% (dois por cento) 
sobre o valor do aluguel.

8.9. ENCARGOS MORATÓRIOS:  Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a juros de mora diários de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária mensal pelo IPCA/FGV. 

8.10. INDENIZAÇÃO Caso a Telhanorte durante o primeiro decênio de vigência do 
Contrato de Locação Atípica Telhanorte denuncie 
voluntariamente o referido contrato antes de seu término, ou a 
locação seja rescindida pelo locador em virtude de 
descumprimento de quaisquer obrigações contratuais da 
Telhanorte que dê causa à sua rescisão, observadas as regras 
procedimentais constantes da cláusula 19 do Contrato de 
Locação Atípica Telhanorte, a Telhanorte pagará ao locador o 
valor referente a perdas e danos desde logo pré-fixados, 
correspondente ao resultado da multiplicação dos meses 
remanescentes até o término do Contrato de Locação Atípica 
Telhanorte, pelo valor do aluguel em vigor à época da 
ocorrência do fato, corrigido monetariamente na forma aqui 
ajustada, pro-rata-die, observado o envio de notificação prévia 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de 
pagamento da indenização e desocupação do Imóvel. 

8.11. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Mensal
8.12. GARANTIAS A SAINT-GOBAIN VIDROS S.A., sociedade anônima com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Marina, 
482, 3º andar, Bairro Água Branca, CEP: 05036-903, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 60.853.942/0001-44 (“Saint-Gobain”), 
outorgou, no Contrato de Locação Atípica Telhanorte, fiança 
em benefício da Telhanorte, relativamente a toda e qualquer 
obrigação desta, assumida no referido contrato. 
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Informações Adicionais sobre o Empreendimento Telhanorte 
 
Em razão da participação relevante do Empreendimento Telhanorte no patrimônio líquido do 
Fundo, ou na receita bruta do Fundo, nos termos do item 2.2 do Anexo III-B da Instrução CVM n° 
400, seguem informações adicionais em relação a este empreendimento que devem ser 
consideradas pelos Investidores. 
 
O Empreendimento Telhanorte encontra-se localizado na Avenida General David Sarnoff, nº 4.840, 
bairro Cidade Industrial, na Cidade de Contagem - MG, correspondente ao lote nº 04, e parte dos 
lotes nºs 03 e 05, do quarteirão nº 63. Possui uma área construída de 8.515 m², sendo a área de 
venda de 3.700 m², implantada em um terreno de 7.328,00 m², localizada próxima de varejistas 
como Wal-mart e Leroy Merlin, bem como o centro de compras Itaú Power Shopping, entre outros. 
 
Contagem é um município situado na região central do estado de Minas Gerais, é atualmente a 
segunda maior cidade do estado com 608.650 habitantes (IBGE est.2007). Criada em 1941, em pouco 
tempo a Cidade Industrial tornou-se o maior núcleo industrial do Estado, abrigando significativo 
número de indústrias metalúrgicas, alimentícias, mecânicas, químicas e eletroeletrônicas.  
 
A região é servida por várias linhas regulares de ônibus que transitam pelo próprio logradouro de 
situação e logradouros vizinhos.  
 
A Avenida David Sarnoff constitui-se num dos principais logradouros da região, uma vez que contorna 
todo o perímetro da área central da Cidade Industrial, fazendo comunicação direta com a Av. 
Amazonas que corta todo o distrito, comunicando-se diretamente com o centro de Belo Horizonte.  
 
Edificações: 
 
A loja possui 8.515 m² de área total, distribuída em 3 pavimentos e subsolo. A área de venda é de 3.700 m².  
 
Subsolo: Garagens, com acesso através de rampa que parte do logradouro, circulação, serviços, 
área de estoque, setor coberto de movimentação de cargas voltado para a Rua Seis (Lateral); 
 
- Térreo: Amplo salão da loja, ala de exposições ao fundo, hall de escada, SAC, gerência, 
conjunto de sanitários, retaguarda; 
 
- Mezanino: Hall de escada, circulação, sala de cursos, vestiários, refeitório; e 
 
- Terraço: Central do ar condicionado com acesso por escada marinheiro. 
 
A Telhanorte utiliza o imóvel no desenvolvimento de suas atividades, quais sejam: (a) a 
exploração da atividade do comércio e distribuição, no varejo e no atacado, de materiais para a 
construção civil e decoração em geral; (b) a prestação de serviços, e; (c) a importação e 
exportação de tais mercadorias e produtos. 
 
O Empreendimento Telhanorte foi objeto de laudo de avaliação realizado por empresa 
independente especializada constante do anexo Laudo de Avaliação dos Empreendimentos 
constante da página 311 deste Prospecto. 
 
Contratos Relacionados ao Empreendimento Telhanorte 
 
Abaixo segue uma relação, com breve descrição, dos principais instrumentos contratuais relacionados 
ao Empreendimento Telhanorte, a saber: (i) Instrumento Particular de Cessão de Cotas com Condições 
Suspensivas e Outras Avenças; (ii) Escritura de Superfície Telhanorte; (iii) Re-Ratificações da Escritura 
de Superfície Telhanorte; (iv) Contrato de Locação Atípica Telhanorte; (iv) Compromisso de Resgate 
dos CRI; (v) Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis: 
 
Escritura de Superfície Telhanorte 
 
A Escritura de Superfície Telhanorte firmada entre a Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., na 
qualidade de proprietária do solo, e o Fundo Patrimonial IV, na qualidade de superficiário, lavrada em 
02 de janeiro de 2008, que regula a relação existente entre estas partes e garante ao Fundo 
Patrimonial IV, a título oneroso, o direito de explorar economicamente o imóvel na forma de 
superfície. 
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A Escritura de Superfície Telhanorte tem prazo de vigência correspondente aos primeiros 10 (dez) 
anos da locação, conforme disposto no Contrato de Locação Atípica Telhanorte, renováveis 
automaticamente por outros 10 (dez) anos, caso a Telhanorte exerça seu direito de renovação 
que lhe é conferido no Contrato de Locação Atípica Telhanorte, independentemente de qualquer 
anuência ou concordância da proprietária, bastando para tanto a simples notificação pelo Fundo 
Patrimonial IV. Caso ocorra o término antecipado do Contrato de Locação Atípica Telhanorte, o 
prazo de vigência citado acima será considerado antecipadamente vencido.  
 
Re-Ratificações da Escritura de Superfície Telhanorte 
 
A Escritura de Superfície Telhanorte teve duas re-ratificações, a primeira lavrada em 19 de março 
de 2008, que retificou o item 4.1 da Escritura de Superfície Telhanorte, alterando o preço para o 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A segunda re-ratificação foi lavrada em 16 de 
junho de 2008 e retificou a Escritura de Superfície Telhanorte ao fazer constar o artigo sétimo da 
Lei 8.668/93 e seus incisos I e IV. 
 
Contrato de Locação Atípica Telhanorte 
 
O Contrato de Locação Atípica Telhanorte, celebrado em 12 de novembro de 2007, conforme 
alterado na data de 27 de dezembro de 2007, entre o Fundo Patrimonial IV, a Telhanorte, a 
Saint-Gobain, formaliza e dispõe sobre os termos e condições vigentes em relação à locação 
atípica do Empreendimento Telhanorte, na modalidade de Build to Suit. 
 
Estabelece este instrumento as disposições referentes à construção do Empreendimento 
Telhanorte pelo Fundo, bem como a posterior locação do bem pela Telhanorte, com a 
consequente obrigação desta em realizar o pagamento dos aluguéis na forma e sob os termos no 
Contrato de Locação Atípica Telhanorte. 
 
Sem prejuízo das informações contidas no quadro-resumo acima, a locação tem prazo inicial de 
10 (dez) anos, contados da data de julho de 2008, sendo que ao seu final, a locação será 
automaticamente prorrogada por mais 10 (dez) anos, salvo se a Telhanorte manifestar o seu 
desinteresse pela referida prorrogação, por escrito, mediante o encaminhamento de notificação 
escrita a esse respeito, a ser remetida em até 6 (seis) meses antes do termo final do contrato. 
 
A Saint-Gobain outorgou, no Contrato de Locação Atípica Telhanorte, fiança em benefício da 
Telhanorte, relativamente a toda e qualquer obrigação desta, assumida no referido contrato. 
 
A fiança prestada pela Saint-Gobain abrange todas as obrigações assumidas pela Telhanorte, 
tanto principal, quanto acessórias, assim compreendidas, entre outras, juros, correção monetária 
e demais encargos nele previstos e, se for o caso, custas, despesas judiciais e honorários 
advocatícios. 
 
Compromisso de Resgate dos CRI 
 
Os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação Atípica Telhanorte foram cedidos à 
RB Capital Securitizadora, e esta, por sua vez, emitiu CCI representativas de tais créditos, as 
quais, posteriormente, foram vinculadas à emissão de CRI da 9ª Série da 1ª Emissão da RB Capital 
Securitizadora. 
 
O Fundo tem interesse em readquirir os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação 
Atípica Telhanorte com os recursos captados por meio da Oferta Primária, com o intuito de 
explorar a locação do Empreendimento Telhanorte diretamente, por meio do recebimento da 
renda decorrente dos aluguéis. Para tanto, o Fundo celebrou com a RB Capital Securitizadora o 
Compromisso de Resgate dos CRI, por meio do qual a RB Capital Securitizadora comprometeu-se a 
resgatar os CRI lastreados nos créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica 
Telhanorte, cancelar as CCI representativas dos créditos imobiliários e ceder os referidos créditos 
ao Fundo, observando-se a condição suspensiva estabelecida no próprio Compromisso de Resgate 
dos CRI. 
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Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis 
 
Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis Objeto de Propriedade Fiduciária 
em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre Ábaris Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
Bellona Empreendimentos Imobiliários Ltda., Nótus Empreendimentos Imobiliários Ltda., Arges 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade 
de cedentes, o Fundo na qualidade de cessionário, o Fundo Patrimonial IV e a RB Capital 
Securitizadora, os dois últimos na qualidade de intervenientes-anuentes. Por meio do referido 
instrumento, o Fundo adquiriu o direito aquisitivo da propriedade do solo do Empreendimento 
Danfoss e do Empreendimento Telhanorte, bem como a propriedade plena do Empreendimento 
Barry, do Empreendimento Leader e do Empreendimento Magazine Luiza, observada as condições 
suspensivas pactuadas no instrumento em questão. 
 
Nos termos da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, a averbação da construção dos 
Empreendimentos Barry Callebaut, Danfoss, Leader e TelhaNorte, perante o competente Cartório 
de Registro de Imóveis, será realizada pelo próprio Fundo, observando-se, contudo, que, caso os 
custos para averbação das referidas construções ultrapassem o valor de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais), o montante que ultrapassar referido valor será arcado pelas vendedoras dos 
respectivos Imóveis, proporcionalmente ao valor de venda de cada Imóvel. 
 
Características do Empreendimento Barry Callebaut 
 

  

 

1. PROPRIETÁRIO 
RAZÃO SOCIAL: Ábaris Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
CNPJ/MF: 09.278.533/0001-04 
ENDEREÇO: Rua Amauri, 255 
COMPLEMENTO 5° andar, 

parte 
CIDADE São Paulo UF SP CEP 01448-000

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
A área total do terreno onde se encontra o imóvel é de 16.174,78m², em que foi construído um galpão, 
um prédio administrativo e uma guarita, resultando numa área total de 9.866,4m².
ENDEREÇO: Distrito Industrial de Ilhéus – Rodovia Ilhéus – Uruçuca, Quilômetro 03, Rua A, Quadra D
COMPLEMENTO Lotes 11, 12 e 13 CIDADE Ilhéus UF BA CEP - 
CARTÓRIO Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Ilhéus – BA.
Nº MATRÍCULA 20.822 Regime de Condomínio Não 

 
3. TÍTULO AQUISITIVO 
O Empreendimento Barry Callebaut será adquirido pelo Fundo mediante a celebração da Cessão de 
Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis, observando-se a necessidade de implementação das condições 
suspensivas estabelecidas no referido instrumento.

 
4. TAXA PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO (2004/2008): 
Imóvel construído em 2007, tendo 100% de ocupação desde então.
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5. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:  
O imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento e exercício das atividades comerciais inerentes 
ao objeto social da Barry Callebaut, sendo explorado, neste caso, na forma de um centro de 
armazenagem e escritório administrativo.

 
6. ÔNUS SOBRE O IMÓVEL:  
Alienação fiduciária do solo do Imóvel, feita pela Ábaris em favor da RB Capital Securitizadora, nos 
termos do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, firmado em 25 de março de 
2009. Referida garantia será liberado nos temos do Compromisso de Resgate dos CRI. 

 
7. SEGURO:  
Nos termos da cláusula 10.1 do Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut, conforme abaixo definido, a 
Barry Callebaut encontra-se obrigada a contratar seguro patrimonial relativo ao Empreendimento Barry 
Callebaut, desde o início do prazo de locação, até a data de restituição do imóvel Barry Callebaut, com o 
objetivo de segurar o prédio, seus pertences e acessórios contra os riscos de fogo, raio, explosão, pelo 
valor correspondente a 70 (setenta) vezes o valor do aluguel mensal, indicando a proprietária do imóvel 
ou quem esta indicar como única beneficiária da indenização. Seguradora: Allianz, vigência: 31/08/2009 
até 31/08/2010, Apólice n.º 03.18. 0359098, no valor segurado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais).  

 
8. LOCAÇÃO  
8.1. INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO  Instrumento Particular de Contrato de Locação Atípico (Built to 

Suit) com Condição Suspensiva e Outras Avenças, celebrado em 
04 de julho de 2006, conforme aditado em 13 de outubro de 
2009.

8.2. LOCATÁRIA Barry Callebaut Brasil S.A.
   8.2.1. PAÍS DE ORIGEM DA LOCATÁRIA Bélgica-Suiça.
8.3. PRAZO 120 (cento e vinte) meses, contados da data de início do prazo 

locatício, que se iniciou em dezembro de 2006, considerado, 
nos termos do Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut, 
como termo de entrega e aceitação do Empreendimento Barry 
Callebaut. 
  
O prazo remanescente é de 88 (oitenta e oito) meses contados 
da data base de 31 de julho de 2009.

8.4. VALOR DO ALUGUEL R$ 124.756,85, na data base de 31 de dezembro de 2008. 

8.5. FORMA DE REAJUSTE  O Contrato de Locação Atípica Barry foi aditado em 13 de 
outubro de 2009 e prevê o quanto segue: 
(i) do mês de janeiro a dezembro de 2010 será devido o aluguel 
mensal de R$ 124.756,85, que equivale ao aluguel devido entre 
os meses de janeiro e dezembro de 2009; e 
(ii) a partir de janeiro de 2011, o aluguel passará a ser 
corrigido pelo IPCA.

8.6. DATA DE VENCIMENTO INICIAL: Janeiro de 2007 (referente ao aluguel do mês de dezembro de 
2006).

8.7. DATA DE VENCIMENTO FINAL: Dezembro de 2016 (referente ao aluguel do mês de novembro 
de 2016.  
 
No entanto, foi previsto no aditamento ao Contrato de Locação 
Atípica Barry datado de 13 de outubro de 2009 que a Barry 
poderá permanecer no Empreendimento Barry durante o mês 
de dezembro de 2016 (ou seja, após o término do prazo de 
locação), sem que seja devido o valor locatício correspondente 
ao referido mês , na hipótese de as partes (Fundo e Barry) 
virem a concordar em prorrogar o prazo locatício, 
independentemente de qualquer ajuste e/ou condição relativa 
à prorrogação do prazo do Contrato de Locação Atípica Barry.



 96

8.8. MULTA Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a multa por inadimplemento de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do pagamento em atraso. 
 
Multa Compensatória de 2 (dois) aluguéis mensais, em vigor à 
época da infração, à parte que infringir qualquer das cláusulas 
e/ou disposições do Contrato de Locação Atípico, excetuando-
se a hipótese de inadimplemento no pagamento dos aluguéis 
por parte da locatária.

8.9. ENCARGOS MORATÓRIOS:  Os aluguéis devidos e não pagos na data de vencimento estarão 
sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária mensal pelo mesmo índice de reajuste do aluguel

8.10. INDENIZAÇÃO Pagamento de 120 (cento e vinte) meses de aluguel, 
subtraindo-se o valor dos aluguéis pagos anteriormente. 

8.11. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO Mensal.
8.12 GARANTIAS A Barry Callebaut empenhou arrobas de cacau em favor da 

proprietária do imóvel Barry Callebaut, por meio do 
Instrumento de Contrato de Penhor Agrícola celebrado na 
mesma data do Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut, 
em garantia das obrigações decorrentes deste instrumento.

 
Informações Adicionais sobre o Empreendimento Barry Callebaut 
 
O terreno onde se encontra o Empreendimento Barry Callebaut está situado no Distrito Industrial 
de Ilhéus, na Rodovia Ilhéus – Uruçuca, Km 03, Rua A Quadra –D lotes 11,12 e 13, Ilhéus/BA. 
Possui uma área construída de 9.866,78m² implantada em um terreno de 16.174,78 m². A região 
de Ilhéus corresponde e um importante pólo de produção e processamento de cacau do país. 
 
Em termos de transporte urbano, o imóvel é servido de linhas de ônibus regulares que fazem a 
interligação entre o distrito industrial a diversos pontos da cidade. 
 
O principal acesso ao distrito industrial é a Rodovia Ilhéus-Urucuça, que dá acesso à rodovia BA-
262, que por sua vez liga Ilhéus à rodovia BR-101, que dá acesso a Salvador. 
 
O Distrito Industrial está interligado à malha viária da cidade, dista 9 km do aeroporto e a 5 km 
do Porto de Ilhéus e da região comercial central de Ilhéus. 
 
Edificações: 
 
Galpão com área construída de aproximadamente 9.900 m², pré-moldado em sistema tilt-up com 
painéis de concreto com 10,95 m de pé direito e pilares de concreto armado, cobertura com 
estrutura metálica galvanizada, telhas de aço galvanizadas zipadas, iluminação zenital composta 
por telhas de policarbonato translúcidas. 
 
Piso interno de concreto armado desempenado para carga de 4,0 t/m² e pavimentação externa 
de concreto armado para tráfego pesado, acima de 6,0 t/m². O galpão é servido por entrada de 
energia com iluminação externa nas áreas de estacionamento, plataforma de embarque e 
portaria principal. 
 
Iluminação de emergência e sistema de alarme junto às portas principal e laterais. Sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas é composto de barramento e por gaiola de Faraday e 
aterramento de toda a estrutura metálica. 
 
O Empreendimento Barry Callebaut foi objeto de laudo de avaliação realizado por empresa 
independente especializada constante do anexo Laudo de Avaliação dos Empreendimentos 
constante da página 311 deste Prospecto. 
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Contratos Relacionados ao Empreendimento Barry Callebaut 
 
Abaixo segue uma relação, com breve descrição, dos principais instrumentos contratuais 
relacionados ao Empreendimento Barry Callebaut, a saber: (i) Contrato de Locação Atípica Barry 
Callebaut; (ii) Contrato de Penhor Agrícola (iii) Compromisso de Resgate dos CRI; (iv) Cessão de 
Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis. 
 
Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut 
 
O Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut, celebrado em 04 de julho de 2006, entre o Fundo 
de Investimento Imobiliário Hyper I (“Fundo Hyper I”), a Barry Callebaut, contando ainda com 
interveniência da Diase Construtora Ltda., formaliza e dispõe sobre os termos e condições 
vigentes em relação à locação atípica do Empreendimento Barry Callebaut, na modalidade de 
Build to Suit. 
 
Estabelece este instrumento as disposições referentes à aquisição e construção do 
Empreendimento Barry Callebaut pelo Fundo Hyper I, bem como a posterior locação do bem pela 
Barry Callebaut, com a consequente obrigação desta em realizar o pagamento dos aluguéis na 
forma e sob os termos no Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut. 
 
Sem prejuízo das informações contidas no quadro-resumo acima, a locação tem prazo inicial de 
10 (dez) anos, outorgando-se ainda à Barry Callebaut o direito de renovar a locação, mediante 
simples encaminhamento de notificação ao Fundo, com antecedência de 180 (cento e oitenta) 
dias da data de término do prazo locatício. 
 
A Barry Callebaut, em garantia do pagamento de suas obrigações em relação ao Contrato de 
Locação Atípica Barry Callebaut, comprometeu-se a apresentar o Penhor Barry Callebaut, 
conforme descrito abaixo, pelo prazo correspondente a todo período em que viger a locação. 
 
Contrato de Penhor Agrícola 
 
Instrumento Particular de Contrato de Penhor Agrícola, firmado em 04 de julho de 2006, por meio 
do qual a Barry Callebaut empenhou em favor do Fundo Hyper I, em garantia do cumprimento de 
todas as obrigações por ela assumidas no Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut, bem como 
das obrigações assumidas no próprio Contrato de Penhor Agrícola, 215.244 (duzentas e quinze 
mil, duzentas e quarenta e quatro) arrobas de cacau, pelo preço, à época da assinatura do 
referido contrato, de R$ 56.50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) a arroba, em valor 
equivalente a, no mínimo, 100% (cem por cento) dos valores devidos em razão do Contrato de 
Locação Atípica Barry Callebaut, utilizando-se o preço vigente da Bolsa de Nova Iorque (New York 
Board of Trade), convertendo em moeda corrente brasileira. De acordo com o Contrato de Penhor 
Agrícola, o penhor mercantil deve ser reduzido anualmente, desde que as parcelas do Contrato 
de Locação Atípica Barry Callebaut estejam adimplidas pela Barry Callebaut, sendo que o novo 
valor deve ser calculado considerando o prazo remanescente de vigência da locação, de forma 
que, durante todo o tempo em que o Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut estiver em 
vigor, o valor do produto empenhado deverá corresponder a, no mínimo, 100% (cem por cento) 
dos valores devidos em virtude da referida locação. 
 
Compromisso de Resgate dos CRI  
 
Os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação Atípica Barry Callebaut foram 
cedidos pelo Fundo Hyper I à RB Capital Securitizadora, e esta, por sua vez, emitiu CCI 
representativas de tais créditos, as quais, posteriormente, foram integralmente vinculadas à 
emissão de CRIs da 1ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Securitizadora. 
 
O Fundo tem interesse em readquirir os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Locação 
Atípica Barry Callebaut com os recursos captados por meio da Oferta Primária, com o intuito de 
explorar a locação do Empreendimento Barry Callebaut diretamente, por meio do recebimento da 
renda decorrente dos aluguéis. Para tanto, o Fundo celebrou com a RB Capital Securitizadora o 
Compromisso de Resgate do CRI, por meio do qual a RB Capital Securitizadora comprometeu-se a 
envidar seus melhores esforços para a consecução da liquidação dos CRI emitidos com lastro nos 
referidos créditos imobiliários, observando-se a condição suspensiva estabelecida no próprio 
Compromisso de Resgate do CRI.  
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Cessão de Direitos Aquisitivos sobre Bens Imóveis 
 
Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis Objeto de Propriedade Fiduciária 
em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre Ábaris Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
Bellona Empreendimentos Imobiliários Ltda., Nótus Empreendimentos Imobiliários Ltda., Arges 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Zéfiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade 
de cedentes, o Fundo na qualidade de cessionário, o Fundo Patrimonial IV e a RB Capital 
Securitizadora, os dois últimos na qualidade de intervenientes-anuentes. Por meio do referido 
instrumento, o Fundo adquiriu o direito aquisitivo da propriedade do solo do Empreendimento 
Danfoss e do Empreendimento Telhanorte bem como a propriedade plena do Empreendimento 
Barry, do Empreendimento Leader e do Empreendimento Magazine Luiza, observada as condições 
suspensivas pactuadas no instrumento em questão. 
 
Nos termos da Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Bens Imóveis, a averbação da construção dos 
Empreendimentos Barry Callebaut, Danfoss, Leader e TelhaNorte, perante o competente Cartório 
de Registro de Imóveis, será realizada pelo próprio Fundo, observando-se, contudo, que, caso os 
custos para averbação das referidas construções ultrapassem o valor de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais), o montante que ultrapassar referido valor será arcado pelas vendedoras dos 
respectivos Imóveis, proporcionalmente ao valor de venda de cada Imóvel. 
    
Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira 
 
Como informação adicional ao Prospecto com relação à presente Oferta, foi elaborado um estudo 
de viabilidade econômica e financeira do Fundo, tomando por base os laudos de avaliação dos 
Empreendimentos, contendo a expectativa de retorno dos Empreendimentos e com exposição das 
premissas adotadas, conforme constante do anexo Estudo da Viabilidade, constante na página 281 
do presente Prospecto. 
 
Análise da Carteira do Fundo 
 
Distribuição da Renda por Locatária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prazo Remanescente por Contrato de Locação Atípica (Data-Base: 31/07/2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prazo Médio: 10,1 anos 
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Distribuição Ponderada por Tipo de Ativo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribuição Ponderada por Localização 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indexação dos Contratos Ponderada por Aluguel Mensal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valor dos Ativos (R$ 000)1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Análise da carteira considerando o volume total da Oferta  
 

IPCA 100%
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7. DA DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Condições do Contrato de Distribuição 
 
O Contrato de Distribuição foi celebrado entre o Fundo, a Cotista Vendedora, o Consultor 
Imobiliário e os Coordenadores e disciplina a forma de colocação das Cotas objeto da Oferta e 
regula a relação existente entre os Coordenadores e o Fundo. 
 
As Cotas serão distribuídas publicamente a pessoas físicas e jurídicas, que podem ou não serem 
investidores institucionais, residentes e domiciliados no Brasil ou no exterior, bem como fundos 
de investimento.  
 
Os Coordenadores organizarão a colocação das Cotas perante quaisquer investidores interessados, 
de forma discricionária, podendo levar em conta suas relações com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica. 
 
A distribuição das Cotas será realizada pelos Coordenadores, sob o regime de melhores esforços, 
observado o prazo máximo de 6 (seis) meses contado a partir da data de publicação do Anúncio de 
Início, não sendo os Coordenadores responsáveis pela quantidade eventualmente não subscrita. 
 
A atividade de coordenação da Oferta será realizada pelos Coordenadores. Nenhuma outra 
comissão, além daquelas previstas no Contrato de Distribuição, será devida aos Coordenadores. 
 
A colocação pública das Cotas terá início após a expedição do registro da Oferta pela CVM e a 
publicação do Anúncio de Início. 
 
No âmbito da Oferta, qualquer Pessoa Vinculada deverá realizar a sua oferta firme de aquisição 
de Cotas junto aos Coordenadores, no dia 17 de novembro de 2009. No entanto, conforme o 
disposto no artigo 55 da Instrução CVM nº 400, no caso da Oferta contar com excesso de demanda 
superior em um terço à quantidade de Cotas ofertada, será vedada a colocação das Cotas em 
quaisquer das Pessoas Vinculadas. 
 
Os demais investidores farão seu pedido de reserva no dia 24 de novembro de 2009, sendo que 
será permitido aos investidores adquirirem Cotas após tal data. 
 
O Contrato de Distribuição encontra-se disponível para consulta ou cópia na sede do 
Administrador, do administrador da Cotista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta. 
 
Procedimentos da Distribuição 
 
Nos termos do Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder, deverá assegurar: (i) que o 
tratamento aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de 
risco de seus respectivos clientes; e (iii) que seus representantes de venda recebam previamente 
exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por 
pessoa designada pelo próprio Coordenador Líder. 
 
Demonstrativos dos Custos da Distribuição 
 
Os custos de distribuição da Oferta serão arcados pelo Fundo e pela Cotista Vendedora, 
proporcionalmente ao volume de Cotas que serão por estes ofertadas no âmbito da Oferta, 
conforme previsto no Contrato de Distribuição e descrito no quadro de custos da Oferta previstos 
no item 1, na página 24 deste Prospecto. 
 
Contrato de Garantia de Liquidez  
 
Não há e nem será constituído fundo para garantia de liquidez das Cotas no mercado secundário.  
 
Da contratação de Instituições Participantes 
 
Os Coordenadores poderão contratar instituições participantes para participarem da colocação 
das Cotas (“Instituições Participantes”).  
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Caso venham a ser contratadas Instituições Participantes, estas (i) serão contratadas diretamente 
pelos Coordenadores, na forma da “Minuta de Termo de Adesão” anexa ao Contrato de 
Distribuição; (ii) receberão remuneração equivalente a 1% (um por cento) do valor efetivamente 
colocado pela respectiva Instituição Participante, a ser paga diretamente pelo Fundo e pela 
Cotista Vendedora, na forma prevista no Termo de Adesão, sendo certo que do montante de 1% 
(um por cento) que será pago às Instituições Participantes, (a) o equivalente a 0,95% (noventa e 
cinco centésimos por cento) será descontado dos montantes a serem pagos aos Coordenadores a 
título de Comissão de Distribuição e (b) o equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) será 
pago diretamente pela Cotista Vendedora; e (iii) estarão sujeitas às mesmas obrigações e 
responsabilidades dos Coordenadores previstas no Contrato de Distribuição, inclusive no que se 
refere às disposições regulamentares e legislação em vigor. 
 
Destinação dos Recursos 
 
Os recursos captados pelo Fundo através da Oferta Primária serão destinados à aquisição e/ou 
exploração dos Empreendimentos, conforme tabela abaixo: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Fundo não receberá nenhum recurso proveniente da venda das Cotas pela Cotista Vendedora no 
âmbito da Oferta Secundária.  
 
Por sua vez, os recursos captados pela Oferta Primária serão destinados ao resgate dos CRI, à 
aquisição dos Empreendimentos e à exploração destes por meio dos Contratos de Locação Atípica, 
de modo que o Fundo passe a perceber diretamente a renda decorrente dos aluguéis, observada a 
Ordem de Aquisição estabelecida abaixo: 
 
(i) Caso a Oferta atinja apenas o Montante Mínimo, os Empreendimentos que serão adquiridos 
e/ou terão os seus créditos imobiliários adquiridos pelo Fundo, conforme o caso, serão os 
seguintes: a) Empreendimento AmBev; b) Empreendimento Barry Callebaut; c) Empreendimento 
C&A; e d) Empreendimento Magazine Luiza; e 
 
(ii) Caso a Oferta capte um valor que fique entre o Montante Mínimo e o valor máximo da Oferta 
de R$ 132.000.053,94 (cento e trinta e dois milhões, cinquenta e três reais e noventa e quatro 
centavos), de modo que não seja possível ao Fundo adquirir a totalidade dos Empreendimentos, o 
Administrador obedecerá o seguinte critério para a aquisição entre os Empreendimentos Leader, 
Telhanorte e Danfoss:  
 

(a) realizará a análise dos Laudos de Avaliação dos Empreendimentos Leader, Telhanorte e 
Danfoss, de forma a verificar o valor de aquisição de cada um destes empreendimentos; 

 
(b) analisará a totalidade de custos e despesas que deverão ser quitados por ocasião da 
realização da Oferta Primária; e 

 
(c) após a realização das análises previstas nas letras (a) e (b) acima, adquirirá os 
empreendimentos que resultem no menor saldo de caixa. 

Item

Valor de Resgate do 

CRI com Multa

Outras Obrigações dos 

Imóveis

Valor Residual da 

Compra Total

Ambev ‐ PR  11.386,1                       1ª 529,3                            1ª 4.884,5                        2ª 16.800,0                     1ª e 2ª
Barry Callebaut 7.419,7                         1ª ‐                                1ª 5.880,3                        1ª 13.300,0                     1ª
C&A 3.951,0                         1ª ‐                                1ª 5.649,0                        2ª 9.600,0                       1ª e 2ª
Danfoss 15.105,7                       1ª 286,1                            1ª 12.408,2                      1ª 27.800,0                     1ª
Leader ‐ N.Iguaçu (RJ) 18.513,0                       1ª ‐                                1ª 4.887,0                        1ª 23.400,0                     1ª
M. Luiza 12.682,4                       1ª 300,0                            1ª 5.367,6                        1ª 18.350,0                     1ª
Telhanorte (Grupo St. Gobain) 8.610,7                         1ª ‐                                1ª 8.629,3                        1ª 17.240,0                     1ª
Total Portfolio Atual 77.668,7                        1.115,5                        47.705,9                      126.490,0                 

Comissão de Colocação da Oferta Primária 3.767,4                       1ª
ITBI e outras taxas de transferencia e registro 1.137,9                       1ª
Outros Custos da Oferta 257,7                          1ª
Retenção de Caixa para imprevistos 300,0                          1ª
Excesso de Caixa 47,1                            1ª
Total Outros 5.510,1                      

Total de Recursos da Oferta 132.000,1                 
Total Oferta Primária 121.466,2                 
Total Oferta Secundária 10.533,8                    

Obs: Os numeros ao lado de cada valor indicam se o montante será oriundo com recursos da Oferta Primária (1ª) ou Secundária (2ª).
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O critério descrito acima, também será utilizado pelo Administrador, na hipótese de por qualquer 
outro motivo vir a não ser possível ao Fundo à aquisição prioritária dos Empreendimentos AmBev, 
Barry, C&A e Magazine Luiza. 
 
Considerando que (i) os Coordenadores poderão utilizar a totalidade do prazo de distribuição 
previsto no artigo 10º da Instrução CVM nº 472 para realizar a colocação das Cotas; e (ii) a aquisição 
dos Empreendimentos ocorrerá ao longo do tempo, de acordo com os cronogramas estabelecidos na 
Seção “Aquisição dos Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica” abaixo, 
fica estabelecido que enquanto os recursos captados não forem utilizados na aquisição dos 
Empreendimentos, deverão ser aplicados em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda 
fixa, públicos ou privados, de liquidez compatível com as necessidades do Fundo, de acordo com o 
previsto no Artigo 46, inciso I da Instrução CVM 472 e do artigo 6º, inciso III do Regulamento. 
 
Caso ocorra a distribuição parcial das Cotas e reste saldo de caixa, após quitadas todas as 
despesas e custos da Oferta Primária, o Administrador solicitará que o Consultor Imobiliário avalie 
se o rendimento das aplicações passíveis de serem realizadas com tal saldo de caixa, permitirá 
que o Fundo atinja a rentabilidade alvo. Na hipótese de o Consultor Imobiliário entender que o 
rendimento do caixa prejudicará o alcance do desempenho alvo do Fundo, o Administrador 
deverá promover a amortização antecipada parcial da totalidade das Cotas de forma a devolver 
parte dos recursos integralizados pelos Cotistas da Oferta. 
 
Para que a finalidade da Oferta Primária seja atingida pelo Fundo, os recursos serão utilizados da 
forma e de acordo com os procedimentos descritos nas Seções “Aquisição da Propriedade dos 
Empreendimentos” e “Aquisição dos Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação 
Atípica” que se encontram na página 105 deste Prospecto. 
 
 
Aquisição da Propriedade dos Empreendimentos 
 
Os recursos captados pela Oferta Primária serão utilizados parcialmente para a aquisição da 
propriedade dos seguintes empreendimentos imobiliários: 
 

(a) Empreendimento Barry Callebaut;  
 

(b) Empreendimento Magazine Luiza;  
 

(c) Empreendimento TelhaNorte; e  
 
(d) Empreendimento Leader. 

 
Quanto ao Empreendimento Danfoss, cujo Direito Real de Superfície é detido pelo Fundo, este 
utilizará parte dos recursos captados pela presente Oferta para adquirir a propriedade do solo do 
referido Empreendimento, que atualmente é detido pela Bellona Empreendimentos Imobiliários Ltda.. 
 
O Empreendimento AmBev já é de propriedade do Fundo, assim como o direito real de uso do 
Empreendimento C&A já são detidos pelo Fundo.  
 
Aquisição dos Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica 
 
Atualmente os Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica dos 
Empreendimentos encontram-se vinculados a CRI e/ou CCI emitidos pela RB Capital Securitizadora. 
 
Para viabilizar a exploração direta dos Empreendimentos pelo Fundo, no intuito de receber a 
renda decorrente dos aluguéis diretamente, é necessário realizar o resgate dos CRI e a recompra/ 
cancelamento das CCI que estão lastreados em Créditos Imobiliários de locação decorrentes dos 
Contratos de Locação Atípica, bem como a cessão desses créditos para o Fundo. 
 
Desta forma, parcela dos recursos captados pela Oferta Primária será destinada ao desmonte da 
operação de securitização dos Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Locação Atípica. 
 
Nestes termos, o procedimento de aquisição dos Empreendimentos e desmonte dos CRI lastreados 
nos Créditos Imobiliários obedecerão aos cronogramas estimativos abaixo descritos, observando-
se os procedimentos descritos no anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI e Aquisição dos 
Empreendimentos” da página 559 deste Prospecto. 
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i) Empreendimento Leader 
 

  Estrutura Atua 
 

 

  Estrutura Final  

 

Cronograma do Desmonte dos CRI e Aquisição do Empreendimento Leader  
EVENTO Data Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7

LEADER

Captação dos Recursos da Oferta pelo Fundo D0

Fundo envia notificação à Securitizadora, solicitando o resgate antecipado dos CRI 
Leader e o resgate antecipado das CCI Leader 2.

D+1

Comunicação ao (i) agente fiduciário sobre resgate dos CRI Leader e aviso aos seus 
titulares; e (ii) aos investidores das CCI Leader 2, sobre o resgate das CCI Leader 2.

D+3

(i) Securitizadora comprova ao Fundo a formalização das Condições de Reaquisição, 
relativamente ao resgate do CRI Leader e à recompra das CCI Leader 2, e informa o 
efetivo Valor da Cessão dos respectivos Créditos Imobiliários; (ii) Fundo e 
Securitizadora assinam o Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários, Com 
Condições Suspensivas; e (iii) Fundo efetua o pagamento do Valor da Cessão dos 
Créditos Imobiliários Leader à Securitizadora.

D+7

Efetivação do resgate dos CRI e recompra das CCI Leader 2. D+8

Securitizadora cancela as CCI Leader e as CCI  Leader 2 e cede os Créditos 
Imobiliários Leader ao Fundo.

D+20

Registro da propriedade do Empreendimento Leader para o Fundo. D+28
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Informações Detalhadas 
 
Para informações detalhadas sobre a estrutura de desmonte dos CRI, bem como da aquisição da 
propriedade plena sobre o Empreendimento Leader, ver páginas 569 a 570 deste Prospecto, 
constantes do anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI”. 
 

ii) Empreendimento Danfoss 
 

 Estrutura Atual 

 

   
Estrutura Final  

 

 

 

Cronograma do Desmonte dos CRI e Aquisição do Empreendimento Danfoss 
EVENTO Data Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9

DANFOSS

Captação dos Recursos da Oferta pelo Fundo D-0

Envio pelo Fundo, à Securitizadora, notificação solicitando o resgate antecipado dos 
CRI Danfoss.

D+1

Comunicação ao agente fiduciário sobre resgate dos CRI e aviso aos seus titulares. D+3

(i) Securitizadora comprova ao Fundo a formalização das Condições de Reaquisição, 
relativamente ao resgate do CRI Danfoss, e informa o efetivo Valor da Cessão dos 
respectivos Créditos Imobiliários; (ii) Fundo e Securitizadora assinam o Contrato de 
Cessão de Créditos Imobiliários, com Condições Suspensivas; e (iii) o Fundo efetua o 
pagamento do Valor da Cessão dos Créditos Imobiliários Danfoss à Securitizadora.

D+7

Efetivação do resgate dos CRI. D+8

Securitizadora cancela as CCI Danfoss e cede os Créditos Imobiliários Danfoss ao 
Fundo.

D+20

Transferência da propriedade do Empreendimento Danfoss para o Fundo. D+38

 

Cessão  
de Créditos 

Zéfiro

Terreno 

Locação

3. 

Terreno 

Fundo 
1. Cessão  

Superfície 2.
SPE

4. Emissão de CRI 

1. Locação
Fundo

Imóvel

1. Locação
Fundo

Imóvel
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Informações Detalhadas 
 
Para informações detalhadas sobre a estrutura de desmonte dos CRI, bem como da aquisição da 
propriedade plena sobre o Empreendimento Danfoss, ver páginas 573 a 574 deste Prospecto, 
constantes do anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI”. 
  
iii) Empreendimento AmBev  
 
 Estrutura Atual  

 

 
 Estrutura Final  

 
 
 
 

 

Fundo
1. Locação

Fundo
1. Locação
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Cronograma do Desmonte dos CRI e Aquisição do Empreendimento AmBev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informações Detalhadas 
 
Para informações detalhadas sobre a estrutura de desmonte dos CRI, bem como da aquisição da 
propriedade plena sobre o Empreendimento AmBev, ver página 563 deste Prospecto, constantes 
do anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI”. 
 
iv) Empreendimento C&A 
 
 Estrutura Atual 

 

Estrutura Final  

 

 
Fundo

1. Locação

Fundo
1. Locação
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Cronograma do Desmonte dos CRI e Aquisição do Empreendimento C&A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informações Detalhadas 
 
Para informações detalhadas sobre a estrutura de desmonte dos CRI, bem como da aquisição da 
propriedade plena sobre o Empreendimento C&A, ver página 566 deste Prospecto, constantes do 
anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI”. 
 
v) Empreendimento Magazine Luiza 
 
 Estrutura Atual 

 

 
 Estrutura Final  

 

EVENTO Data Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11

C&A

Captação dos Recursos da Oferta pelo Fundo D0

Fundo envia notificação à Securitizadora, solicitando o resgate antecipado dos CRI 
C&A.

D+1

Comunicação ao agente fiduciário sobre resgate dos CRI e aviso aos seus titulares. D+3

(i) Securitizadora comprova ao Fundo a formalização das Condições de Reaquisição, 
relativamente ao resgate do CRI C&A, e informa o efetivo Valor da Cessão dos 
respectivos Créditos Imobiliários; (ii) Fundo e Securitizadora assinam o Contrato de 
Cessão de Créditos Imobiliários, Com Condições Suspensivas; e (iii) Fundo efetua o 
pagamento do Valor da Cessão dos Créditos Imobiliários C&A à Securitizadora.

D+32

Efetivação do resgate dos CRI C&A. D+33

Aquisição pelo Fundo dos Créditos Imobiliários C&A. D+45

Transferência da propriedade do Empreendimento C&A para o Fundo. D+48

1. Locação
Fundo 

Imóvel 
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Cronograma do Desmonte dos CRI e Aquisição do Empreendimento Magazine Luiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informações Detalhadas 
 
Para informações detalhadas sobre a estrutura de desmonte dos CRI, bem como da aquisição da 
propriedade plena sobre o Empreendimento Magazine Luiza, ver páginas 567 a 568 deste 
Prospecto, constantes do anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI”. 
 
vi) Empreendimento Telhanorte 

 

 Estrutura Atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrutura Final  

 

 

 

EVENTO Data Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11

MAGAZINE LUIZA

Captação dos Recursos da Oferta pelo Fundo. D0

Fundo envia notificação à Securitizadora, solicitando o resgate antecipado dos CRI Magazine 
Luiza.

D+1

Comunicação ao agente fiduciário sobre resgate dos CRI e aviso aos seus titulares. D+3

(i) Securitizadora comprova ao Fundo a formalização das Condições de Reaquisição, 
relativamente ao resgate do CRI Magazine Luiza, e informa o efetivo Valor da Cessão dos 
respectivos Créditos Imobiliários; (ii) Fundo e Securitizadora assinam o Contrato de Cessão de 
Créditos Imobiliários, Com Condições Suspensivas; e (iii) Fundo efetua o pagamento do Valor 
da Cessão dos Créditos Imobiliários Magazine Luiza à Securitizadora.

D+32

Efetivação do resgate dos CRI e cancelamento das CCI D+33

Aquisição dos Créditos Imobiliários Magazine Luiza e cessão de direitos aquisitivos do imóvel D+45

Registro da propriedade do imóvel para o Fundo D+48

Cessão
de Créditos

Zéfiro

Terreno

Locação

3. 

Terreno

Fundo 
Patrimonial IV

1. Cessão 
Superfície

2.
SPE

4. Emissão de CRI 

Cessão
de Créditos

Zéfiro

Terreno

Locação

3. 

Terreno

Fundo 
Patrimonial IV

1. Cessão 
Superfície

2.
SPE

4. Emissão de CRI 

1. Locação
Fundo

Imóvel

1. Locação
Fundo

Imóvel
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Cronograma do Desmonte dos CRI e Aquisição do Empreendimento Telhanorte 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informações Detalhadas 
 
Para informações detalhadas sobre a estrutura de desmonte dos CRI, bem como da aquisição da 
propriedade plena sobre o Empreendimento Telhanorte, ver páginas 571 a 572 deste Prospecto, 
constantes do anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI”. 
 
vii) Empreendimento Barry Callebaut 

 
 Estrutura Atual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

EVENTO Data Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10

TELHANORTE

Captação dos Recursos da Oferta pelo Fundo D0

Fundo envia notificação à Securitizadora, solicitando o resgate antecipado dos CRI Telhanorte. D+1

Comunicação ao agente fiduciário sobre resgate dos CRI e aviso aos seus titulares. D+3

EVENTO Data Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20

(i) Securitizadora comprova ao Fundo a formalização das Condições de Reaquisição, 
relativamente ao resgate do CRI Telhanorte, e informa o efetivo Valor da Cessão dos 
respectivos Créditos Imobiliários; (ii) Fundo e Securitizadora assinam o Contrato de Cessão de 
Créditos Imobiliários, Com Condições Suspensivas; e (iii) Fundo efetua o pagamento do Valor 
da Cessão dos Créditos Imobiliários Telhanorte à Securitizadora.

D+62

Efetivação do resgate dos CRI TelhanorteI. D+63

Cancelamento das CCI Telhanorte e cessão dos Créditos Imobiliários Telhanorte ao Fundo. D+75

• Transferência da propriedade do Empreendimento Magazine Luiza para o Fundo. D+93

1. Locação

Cessão
de Créditos2. 

FII Hyper I

SPE

3. Emissão de CRI 

1. Locação

Cessão
de Créditos2. 

FII Hyper I

SPE

3. Emissão de CRI 
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 Estrutura Final  

 

 
 

Cronograma do Desmonte dos CRI e Aquisição do Empreendimento Barry Callebaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informações Detalhadas 
 
Para informações detalhadas sobre a estrutura de desmonte dos CRI, bem como da aquisição da 
propriedade plena sobre o Empreendimento Barry Callebaut, ver páginas 564 a 565 deste 
Prospecto, constantes do anexo “Estrutura de Desmonte dos CRI”. 

EVENTO Data Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11

MAGAZINE LUIZA

Captação dos Recursos da Oferta pelo Fundo. D0

Fundo envia notificação à Securitizadora, solicitando o resgate antecipado dos CRI Magazine 
Luiza.

D+1

Comunicação ao agente fiduciário sobre resgate dos CRI e aviso aos seus titulares. D+3

(i) Securitizadora comprova ao Fundo a formalização das Condições de Reaquisição, 
relativamente ao resgate do CRI Magazine Luiza, e informa o efetivo Valor da Cessão dos 
respectivos Créditos Imobiliários; (ii) Fundo e Securitizadora assinam o Contrato de Cessão de 
Créditos Imobiliários, Com Condições Suspensivas; e (iii) Fundo efetua o pagamento do Valor 
da Cessão dos Créditos Imobiliários Magazine Luiza à Securitizadora.

D+32

Efetivação do resgate dos CRI e cancelamento das CCI D+33

Aquisição dos Créditos Imobiliários Magazine Luiza e cessão de direitos aquisitivos do imóvel D+45

Registro da propriedade do imóvel para o Fundo D+48

1. Locação     Fundo 

Imóvel 
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8. TRIBUTAÇÃO 

 Tributação do Fundo 

 Tributação dos Investidores 

 Tributação do IOF/Títulos 
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8. TRIBUTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
O tratamento tributário aplicável ao Fundo pode ser resumido da seguinte forma, com base na 
legislação em vigor: 
 
Tributação do Fundo 
 
Regra geral, os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo não sofrem tributação pelo Imposto 
de Renda, desde que não sejam originados de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, 
caso em que estão sujeitas às mesmas regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas. A 
recente Lei 12.024/09, criou uma exceção dentro da regra de tributação pelo Imposto de Renda 
sobre tais receitas financeiras. Estará isenta de tributação pelo Imposto de Renda a remuneração 
produzida por Letras Hipotecárias, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Letras de Crédito 
Imobiliário.  
 
O imposto de renda incidente sobre rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras, de 
renda fixa ou variável, recolhido pela carteira do Fundo, poderá ser compensado com o Imposto 
de Renda retido na fonte pelo Fundo, quando da distribuição dos rendimentos e ganhos de 
capital.  
 
A Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os Fundos de Investimento Imobiliário são 
isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i) distribuam, 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; e 
(ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, 
incorporador ou sócio, Cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele 
ligadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas. 
 
Caso tal limite seja ultrapassado, o Fundo estará sujeito à tributação aplicável às pessoas 
jurídicas. 
 
Tributação dos Investidores  
 
Os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o regime de caixa, quando 
distribuídos pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda retido na 
fonte à alíquota de 20% (vinte por cento). Por ser o Fundo um condomínio fechado, tal tributo 
incidirá (i) quando da amortização das Cotas; (ii) em caso de alienação de Cotas a terceiros; e 
(iii) no momento do resgate das Cotas, em decorrência do término do prazo de duração ou da 
liquidação antecipada do Fundo. Somente haverá incidência de Imposto de Renda se as Cotas 
tiverem gerado rendimentos aos Cotistas. 
 
Cumpre ressaltar que, de acordo com o inciso II, do Parágrafo Único, do Artigo 3º da Lei 
11.033/04, não haverá incidência do Imposto de Renda retido na fonte e na declaração de ajuste 
anual das pessoas físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao cotista, pessoa 
física, titular de menos de 10% (dez por cento) do montante total de Cotas emitidas pelo Fundo e 
cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimentos inferiores a 10% (dez por cento) do 
total de rendimentos auferidos pelo Fundo, caso as Cotas sejam admitidas à negociação 
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o Fundo 
conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas. 
 
Não há retenção do Imposto de Renda na fonte na hipótese da alienação de Cotas a terceiros. No 
caso de alienação das Cotas em bolsa ou fora de bolsa, a alíquota do Imposto de Renda será de 
20% (vinte por cento), sendo apurado de acordo com a sistemática do ganho líquido mensal,  
exceto na alienação fora de bolsa efetuada por Cotista pessoa física, cuja tributação será 
conforme as regras de ganho de capital. 
 

Com base na legislação em vigor no Brasil na data deste Prospecto, este item traz as regras gerais 
de tributação aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário e aos titulares de suas cotas. 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.  
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O Imposto de Renda pago será considerado: (i) definitivo no caso de Investidores pessoas físicas, 
e (ii) antecipação do 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, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, bem como do Programa de Integração 
Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, ressalvado o 
caso de pessoa jurídica sujeita à sistemática não-cumulativa de apuração da contribuição ao PIS e 
da COFINS a qual, nos termos das Leis 10.637/02, 10.833/02 e do Decreto nº 5.442/2005, aplica-
se a alíquota zero para fins de cálculo das referidas contribuições. 
 
Aos Cotistas do Fundo residentes e domiciliados no exterior, que ingressarem recursos no Brasil 
por intermédio dos mecanismos previstos na Resolução CMN nº 2.689/00, e que não residirem em 
país ou jurisdição que não tribute a renda ou capital, ou que a tribute a alíquota máxima inferior 
a 20%, estarão sujeitos a regime de tributação diferenciado. 
 
No caso de Cotistas residentes e domiciliados no exterior nestas condições, os ganhos de capital 
auferidos na alienação das Cotas realizada em bolsa de valores ou no mercado de balcão 
organizado serão isentos do Imposto de Renda (Lei nº 8.981/95, artigo 81, §1º; Instrução 
Normativa SRF nº 25/01, artigo 40, caput; Instrução Normativa SRF nº 208/02, artigo 30) - 
exceção aos rendimentos auferidos em operações conjugadas que permitam a obtenção de 
rendimentos predeterminados nos termos da Lei nº 8.981/95, artigo 65, §4º; Instrução Normativa 
SRF nº 25/01, artigo 18, inciso .  
 
Por sua vez, os rendimentos com as Cotas e o ganho de capital da alienação das Cotas fora da 
bolsa de valores ou mercado de balcão, auferidos por tais Cotistas, estarão sujeitos à incidência 
do Imposto de Renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), nos termos da 
Instrução Normativa SRF nº 25/01 e Instrução Normativa SRF nº 208/02. 
 
Por sua vez, os Cotistas residentes e domiciliados no exterior em país ou jurisdição que não 
tribute a renda, ou que a tribute a alíquota máxima inferior a 20% não se beneficiam do 
tratamento descrito nos itens acima, sujeitando-se ao mesmo tratamento tributário quanto ao 
Imposto de Renda aplicável aos Cotistas do Fundo residentes no Brasil. Ademais, as operações em 
Bolsa realizadas por Investidores estrangeiros, residentes em Paraíso Fiscal, sujeitam-se também 
à alíquota de Imposto de Renda retido na fonte à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento), 
nos termos da Instrução Normativa SRF nº 487/04, artigo 10º, §3º, inciso I, “b” e inciso II, “c”. 
 
Tributação do IOF/Títulos 
 
Somente haverá incidência de IOF na hipótese de cessão ou repactuação das Cotas do Fundo das 
Cotas antes de 30 (trinta) dias a contar da data do investimento no Fundo. A alíquota do IOF é 
regressiva, sendo de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor de cessão ou repactuação das Cotas, 
limitado a um percentual regressivo do rendimento, em função do prazo da aplicação, conforme 
a tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. A partir do 30º 
(trigésimo) dia da aplicação não há incidência de IOF. Deve-se notar que o Fundo é fechado, de 
modo que o Cotista não poderá requerer o resgate de suas Cotas. 
 
Tributação do IOF/Câmbio 
 
O Decreto 6.983/09 aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações de Câmbio (IOF/Câmbio) 
incidente sobre as liquidações de operações de câmbio referentes ao ingresso no País para 
investimentos nos mercados financeiro e de capitais, de zero para 2%. Esta alteração atinge, 
basicamente, os investimentos realizados nos termos da Resolução CMN nº 2.689/00 e que sejam 
liquidados a partir de 20 de outubro de 2009. 
 
Liquidações de operações de câmbio para remessa de juros sobre o capital próprio e dividendos 
recebidos por investidor estrangeiro, continuam sujeitas a alíquota zero. Vale ressaltar que a 
alíquota do IOF/Câmbio a qualquer tempo até o limite de 25%, nos termos da Lei 8.894/94 e 
Decreto 6.306/07. 
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9. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 Taxa de Administração 

 Remuneração do Consultor Imobiliário  

 Remuneração do Escriturador  

 Remuneração dos Coordenadores  



 120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 



121 

9. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 
Taxa de Administração 
 
Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, o Administrador receberá uma Taxa de 
Administração equivalente a somatória de (i) R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) 
mensais; e (ii) o valor calculado com base na tabela do Anexo I do Regulamento, referente à 
atividade de escrituração das Cotas.  
 
À Taxa de Administração será acrescido o valor dos impostos sobre ela incidentes, tais como: 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (“ISS”), Programa de Integração Social (“PIS”), 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), Contribuição Social Sobre o 
Lucro Líquido (“CSLL”) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), nas respectivas alíquotas 
vigentes.  
 
Os valores previstos acima serão atualizados anualmente pela variação acumulada do IPCA. 
 
Remuneração do Consultor Imobiliário 
 
O Consultor Imobiliário receberá pelos seus serviços a remuneração mensal de R$ 6.800,00 (seis 
mil e oitocentos reais) a ser arcada pelo Fundo nos termos do Contrato de Consultoria Imobiliária.  
 
Os valores previstos acima serão atualizados anualmente a partir da data de assinatura do 
Contrato de Consultoria Imobiliária pela variação acumulada do IPCA. 
 
A remuneração será devida ao Consultor Imobiliário a partir da data em que tiver sido cumprida a 
condição suspensiva prevista na cláusula segunda do Contrato de Consultoria Imobiliária. 
 
Remuneração do Escriturador 
 
A remuneração do Escriturador obedecerá ao disposto no Contrato de Escrituração, firmado entre 
o Administrador, por conta e ordem do Fundo e o Escriturador, no montante previsto no Anexo I 
ao Regulamento, sendo certo que tal pagamento será realizado pelo Administrador, mediante 
repasse de parcela da Taxa de Administração. 
 
Remuneração dos Coordenadores da Oferta 
 
A título de remuneração pelos serviços prestados pelos Coordenadores, estes farão jus a uma 
remuneração conforme a estrutura descrita na tabela abaixo (“Comissionamento”): 
 

SERVIÇO COMISSIONAMENTO DATA DE PAGAMENTO
Adequação/ 
Alteração da 
Estrutura do 

Fundo 

Valor fixo a ser pago ao Coordenador Líder de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês pelo 
prazo de 3 (três) meses. 
 

Todo dia oito de cada mês, 
com a primeira parcela 
paga no dia 08 de julho de 
2009.

Valor fixo a ser pago ao Coordenador Líder de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Quando da publicação do 
Aviso ao Mercado, relativo à 
distribuição de Cotas. 

Coordenação da 
Oferta 

Percentual de 0,55 % (cinqüenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o montante total 
efetivamente distribuído de Cotas do Fundo a 
ser pago ao Coordenador Líder. 
 

Na data de cada 
integralização/aquisição de 
Cotas do Fundo, objeto da 
Oferta. 

Percentual de 0,45 % (quarenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o montante total 
efetivamente distribuído de Cotas do Fundo a 
ser pago ao Coordenador. 
 

Distribuição de 
Cotas do Fundo 

Percentual de 0,95% (noventa e cinco 
centésimos por cento) sobre o montante total 
efetivamente distribuído de Cotas do Fundo a 
ser pago a cada um dos Coordenadores.

Na data de cada 
integralização/aquisição de 
Cotas do Fundo, objeto da 
Oferta.
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O pagamento do Comissionamento referente ao serviço de adequação/alteração da estrutura do 
Fundo será devido ao Coordenador Líder, pela Cotista Vendedora. Os valores pagos a título de 
adequação/alteração da estrutura do Fundo serão descontados da comissão de coordenação do 
Coordenador Líder quando do pagamento desta. 
 
O pagamento do Comissionamento referente aos serviços de coordenação da Oferta e distribuição 
de Cotas do Fundo, conforme descrito acima, será devido aos Coordenadores pelo Fundo e pela 
Cotista Vendedora, proporcionalmente ao volume de Cotas que serão por estes ofertadas no 
âmbito da Oferta, conforme previsto no Contrato de Distribuição e descrito no quadro de custos 
da Oferta previstos no item 1, na página 19 deste Prospecto. 
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10. INFORMAÇÕES SOBRE AS PARTES 
 
Consultor Imobiliário 

 
RB Capital Realty S.A. 
Rua Amauri, 255, 5º andar, parte 
São Paulo – SP 
At.: Sr.  Alexandre Rhinow 
Tel.: (11) 3127-2700 
Fax: (11) 3127-2708 
E-mail: ri@rbcapital.com.br 
Website: www.rbcapital.com.br 
 
Cotista Vendedora 
RB Capital Real Estate I – Fundo de Investimento em Participações  
Administrado por RB Capital Investimentos Ltda. 
Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, Jardim Europa 
São Paulo - SP 
Contato: Sr. Adalbero de Araújo Cavalcanti 
Tel: (11) 3127-2700 
Fax: (11) 3127-2708 
e-mail: ri@rbcapital.com.br 
www.rbcapital.com.br  
 
Administrador do Fundo 
 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Av. das Américas, nº 500, grupo 205, Bloco 13, Downtown, Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro – RJ 
At.: Sr. Alexandre Lodi 
Diretor Responsável pelo Fundo: Sr. José Alexandre Costa de Freitas 
Tel.: (21) 3514-0000 
Fax: (21) 3514-0099 
e-mail: fundos@oliveiratrust.com.br 
 
Histórico 
 
Em maio de 1991, a Oliveira Trust DTVM S.A. foi adquirida pelos atuais controladores, com 
objetivo específico de dar continuidade aos 22 anos de trabalho dedicados ao mercado de 
capitais, em especial ao mercado primário e secundário de valores mobiliários.  
 
A evolução da empresa levou à prestação de outros serviços ligados ao mercado de capitais, como 
agente fiduciário, trustee em operações estruturadas de securitização de recebíveis, atuando 
como representante de credores, como titular de golden shares, como administrador de 
sociedades de propósito específico de capital aberto ou fechado, consultor na estruturação e 
reestruturação de emissões de debêntures, e como administrador de fundos de investimento, 
notadamente Fundos de Investimentos e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. 
 
Estrutura e Administração 
 
Possuindo escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, é administrada diretamente por seus 
controladores: Mauro Sergio de Oliveira, Cesar Reinaldo Leal Pinto, José Alexandre Costa de 
Freitas, abaixo qualificado, e Alexandre Lodi de Oliveira, os quais fazem parte da equipe 
permanente de 74 profissionais, dedicados exclusivamente à prestação de serviços fiduciários. 
 
Há 14 anos o Administrador submete-se ao processo de classificação de risco realizado pela 
empresa SR Rating, tendo sido mantida em maio de 2008, a nota de longo prazo brAA. 
 
Administração de Fundos de Investimento 
 
O Administrador tem experiência de mais de 12 anos na administração de fundos de investimento. 
 
A atuação do Administrador, na qualidade de administradora de fundos de investimento em direitos 
creditórios, é marcada pela gestão dos recursos de maneira vinculada às regras instituídas nos 
respectivos regulamentos e demais contratos do fundo, sem qualquer discricionariedade. 



 126

 
Enquanto administrador de fundos de investimento em direitos creditórios, o Administrador 
disponibiliza aos Cedentes de direitos creditórios e aos cotistas dos respectivos fundos 
informações diárias sobre a composição de ativo e passivo dos fundos. Para tanto, são 
disponibilizadas aos Cedentes dos direitos creditórios e aos respectivos cotistas que participam 
diretamente dos fundos senhas de acesso às informações e composições diárias da carteira dos 
fundos administrados. 
 
Atualmente a Oliveira Trust administra Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de 
patrimônio aproximado de R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais). 
 
Diretor Responsável pelo Fundo  
 
Como diretor do Administrador responsável, civil e criminalmente, pela gestão, supervisão e 
acompanhamento do Fundo, bem como pela prestação de informações a ele relativas, foi 
designado o Sr. José Alexandre Costa de Freitas, brasileiro, casado, advogado, portador da 
carteira de identidade nº 78657, expedida pela OAB/RJ em 08 de março de 2009, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 008.991.207-17, com domicílio profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 205, Condomínio Downtown, 
Barra da Tijuca, diretor estatutário do Administrador. 
 
Coordenador Líder 
 
Banco Bradesco BBI S.A. 
Av Paulista, 1450-9º andar 
São Paulo – SP 
Contato: Sr. João Carlos Zani  
Tel: (11) 2178-4800 
Fax: (11) 2178-4880 
 
Histórico 
 
O Banco Bradesco BBI S.A. é controlado pelo Banco Bradesco S. A., sendo este, atualmente, um 
dos maiores bancos múltiplos privados do país, conforme informação do Banco Central do Brasil, 
e está presente em praticamente todos os municípios do Brasil. 
 
O Banco Bradesco BBI S.A. é a empresa responsável pelo desenvolvimento de operações nos 
segmentos de Renda Variável, Renda Fixa, Operações Estruturadas, Fusões e Aquisições e 
Financiamento de Projetos.  
 
Confirmamos relevante desempenho do Banco Bradesco BBI S.A. através dos seguintes destaques: 
 
- Líderes em operações de Fusões e Aquisições, em número de operações, ocupando a sexta 
posição, em valor, segundo o ranking ANBID de Fechamento, dezembro de 2008; 
 
- Inicio das operações em renda variável no 2º semestre de 2006, sendo que em dezembro 2007 
alcançou a 8ª posição no ranking de Originação e Distribuição ANBID, e em dezembro de 2008 
alcançou a 6º posição; 
 
- Possui longa experiência em operações de renda fixa e manteve posições de destaque nos 
últimos anos.  Fechou o primeiro trimestre de 2009 como líder em operações de renda fixa no 
Mercado Doméstico - ranking de Originação e Distribuição ANBID - com participação de mercado 
de 29% (vinte e nove por cento). Em 2008 ocupou o 2º lugar, no mesmo ranking, com participação 
de 24% (vinte e quatro por cento) do volume total de emissões; 
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- Em 2008, atuou como assessor e estruturador financeiro para importantes projetos de diferentes 
setores da economia, dentre os quais se destacam as hidrelétricas do Complexo Madeira e 
complexos portuários patrocinados pela LLX Logística. Obteve êxito na estruturação de 
financiamentos de longo prazo para dois projetos estruturados na modalidade Parcerias Público 
Privadas (“PPP”): i) assessoria financeira à Odebrecht Investimentos em Infraestrutura na 
estruturação de financiamentos de longo prazo, no montante total de R$ 328,1 milhões, junto ao 
BNDES e ao InfraBrasil Fundo de Investimentos em Participações, para projeto de PPP de 
ampliação e operação de sistema de esgotamento sanitário do Município de Rio das Ostras, Estado 
do Rio de Janeiro, primeiro projeto de PPP na área de saneamento aprovado pelo BNDES e ii) 
assessoria à Via Parque S.A. na estruturação de financiamento de longo prazo de R$ 52,9 milhões 
junto ao Banco do Nordeste, para implantação da PPP Via Parque, no Estado de Pernambuco. 
 
Remuneração 
 
Além da remuneração prevista no Contrato de Distribuição da Oferta, não há quaisquer outras 
remunerações devidas ao Coordenador Líder.  
 
Coordenador 
 
BB Banco de Investimento S.A.  
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar 
20031-080 – Rio de Janeiro - RJ 
At.: Sr. Jorge Luis Guedes/Sra. Eliane Herika Tanaka 
Tel.: (21) 3808-3625/(11) 3149-8459/(11) 3149-8464 
Fax: (11) 3149-8529 
e-mail:  gemecsp.disec@bb.com.br/jguedes@bb.com.br/elianeherika@bb.com.br 
 
Histórico 
 
O BB Banco de Investimento S.A. (“BB BI”) é uma empresa pertencente ao conglomerado Banco 
do Brasil, constituída para atuar no mercado de capitais doméstico.  
 
Em operações de renda variável, o BB BI mantém posição entre os principais participantes em 
ofertas públicas, apoiado em mais de 16 mil pontos de atendimento de seu controlador, Banco do 
Brasil S.A., espalhados por todo o Brasil e em outros 22 (vinte e dois) países. Em 2008, atuou 
como coordenador líder na oferta pública de ações de emissão da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais – COPASA, no valor de R$ 460 milhões, e como coordenador na oferta pública de 
ações de emissão da Vale S.A., no valor de R$19,4 bilhões. Ocupa o terceiro lugar no ranking 
ANBID de distribuição de renda variável de 2008, com o valor de R$4,2 bilhões e 12,4% (doze 
inteiros e quatro décimos por cento) de participação de mercado.  
 
Para os 30 milhões de clientes, o Banco do Brasil S.A., controlador do BB BI, disponibiliza serviço 
de compra e venda de ações por meio da rede de agências, Internet (home broker) e celular, que 
resultou em volume de R$14,4 bilhões.  
 
Em 2008, participou de 15 (quinze) operações de renda fixa com volume de R$3,9 bilhões.  
 
No mercado de securitização, em 2004, ingressou no segmento de fundos atrelados a ativos 
imobiliários com o lançamento do Fundo de Investimento Imobiliário do Banco do Brasil. Na área 
de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC, participou na estruturação das 
operações Furnas II, Sabesp I, Bancoob, Petroflex, Polo Precatório Federal NP, Grupo Brasil, 
Cobra Tecnologia, Celesc e Chemical IV, em emissões que totalizaram R$ 2,48 bilhões 
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Na custódia de ativos no mercado doméstico, ocupa o segundo lugar no ranking ANBID, com 24% 
(vinte e quatro por cento) de participação.  
 
O BB BI conta ainda com ampla experiência em assessoria e estruturação de operações de fusões 
e aquisições envolvendo empresas dos setores de energia elétrica, portuário, transportes e 
saneamento, dentre outros.  
 
Remuneração 
 
Além da remuneração prevista no Contrato de Distribuição da Oferta, não há quaisquer outras 
remunerações devidas ao Coordenador.  
 
Escrituração 
 
Banco Bradesco S.A. 
Cidade de Deus, s/ nº, Predio Amarelo, 2 andar, Vila Yara 
Cidade de Osasco, Estado de São Paulo 
Tel: (11) 3684.4522 
Fax: (11) 3684.5645 
Email: bradescocustodia@bradesco.com.br 
 Website: www.bradesco.com.br 
 
Auditor Independente 
 
BDO Trevisan Auditores Independentes  
Rua Bela Cintra, 952, 3º andar, Cerqueira César  
São Paulo - SP 
 
At.: Sr. Viviane Barcelos Cangussu 
Tel./Fax: (11) +55 51 3330-0452 
 
E-mail: viviane.cangussu@bdotrevisan.com.br 
Website: www.bdotrevisan.com.br 
 
Assessor Legal  
 
Pedraza Maximiano Kawasaki Assolini - Advogados Associados 
Avenida Pedroso de Morais, 1553 - 5º Andar – conjuntos 53 e 54 - CEP 05419-001 
São Paulo - SP 
Tel./FAX: (11) 3094-4800 
Advogado Responsável: Alexandre Assolini Mota 
E-mail: alexandre.assolini@pmkadvogados.com.br 
Website: www.pmkadvogados.com.br 
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RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, as instituições envolvidas na operação mantêm 
relacionamento comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com o 
Administrador, com os Coordenadores ou com sociedades de seu conglomerado econômico, 
podendo, no futuro, serem contratados pelo Administrador, pelos Coordenadores 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. 
 
Relacionamento do Administrador com:  
 
- o Coordenador Líder: 
 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém 
relacionamento comercial ou vinculo societário com o Administrador. 
 
o Banco Bradesco S.A. (instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico do 
Coordenador Líder) presta os serviços de administração para 05 (cinco) fundos de investimento 
em direitos creditórios (“FIDCs”) e para 01 (um) Fundo de Investimento em Participações (“FIP”), 
nos quais o Banco Bradesco S.A. também presta os serviços de custódia, controladoria e 
escrituração de quotas, conforme abaixo:  
 
(i) Union National Agro+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros 
Agropecuários, fundo de investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ sob o nº 
09.009.924/0001-23, constituído sob a forma de condomínio fechado em 24 de agosto de 2007, 
com prazo regular de vigência de 20 anos, contados a partir da 1ª data de emissão de suas 
quotas; 
 
(ii) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Tratex Precatório II, fundo 
de investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ sob o nº 09.115.244/0001-94, constituído 
sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 12 (doze) anos contado a partir da 
data de emissão de suas cotas;  
 
(iii) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Tratex Precatório III, fundo 
de investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ sob o nº 09.443.633/0001-49, constituído 
sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 12 (doze) anos contado a partir da 
data de emissão de suas cotas; 
 
(iv) Union National Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis, fundo 
de investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ sob o nº 07.855.693/0001-43, constituído 
sob a forma de condomínio fechado em 22 de fevereiro de 2006, com prazo regular de vigência 
até 1º de abril de 2026; 
 
(v) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Pearl, inscrito no CNPJ sob o 
nº 10.288.773/0001-79, constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 
18 (dezoito) anos contado a partir da data de emissão de suas cotas; 
 
(vi) CRT Fundo de Investimento em Participações, fundo de investimento em participações, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.033.235/0001-66, constituído sob a forma de condomínio fechado 
e com prazo de duração equivalente ao prazo da concessão outorgada à CRT pelo Poder Público, 
o qual prevê o término da concessão em 22 de março de 2021. 
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- o Coordenador: 
 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Administrador mantém relacionamento 
comercial no curso normal de seus negócios com o Coordenador, podendo eventualmente atuar 
como administrador e/ou agente fiduciário em operações de emissão de títulos e valores 
mobiliários no mercado de capitais nas quais o Coordenador seja o prestador dos serviços de 
estruturação e de distribuição.  
 
O Coordenador prestou serviços de distribuição pública de 71.100 cotas seniores da 1ª série e 
51.000 cotas seniores da 2ª série do Grupo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
do Segmento Industrial, no qual o Administrador presta os serviços de administração. 
 
No mais, destaca-se que não há qualquer vínculo ou relação societária entre o Administrador e o 
Coordenador. 
 
o Banco do Brasil S.A. (instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico do 
Coordenador) presta os serviços de administração de 03 (três) FIDCs, nos quais o Banco do Brasil 
S.A., controlador do Coordenador, presta os serviços de escriturador das cotas e custodiante do 
Fundo, quais sejam: 
 
(i) Grupo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento Industrial, fundo de 
investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.870.653/0001-70, com prazo 
de duração de 240 meses, contados a partir da data de encerramento da distribuição das cotas 
seniores da 1ª série, que ocorreu em 5 de março de 2007 ou de 1 ano contado da ocorrência de 
qualquer evento de liquidação antecipada, o que ocorrer antes; 
 
(ii) BANCOOB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros, fundo de investimento 
em direitos creditórios inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.165.234/0001-09, com prazo regular de 
vigência até 01 de abril de 2026; 
 
(iii) Tributos BH Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, fundo de 
investimento em direitos creditórios não pradronizados, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
10.369.218/0001-71, com prazo de duração de 48 meses, contados a partir da primeira 
integralização de cotas, o que ocorreu em 29/12/2008. 
 
Ainda, o Administrador irá prestar serviços de administração de um fundo de investimento em 
direitos creditórios em fase de estruturação, no qual o Banco do Brasil S.A. prestará os serviços 
de custódia, controladoria e escrituração de cotas, e o BB Banco de Investimentos S.A. prestará 
os serviços de distribuição das cotas. 
 
- o Consultor Imobiliário: 
 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Administrador não mantém relacionamento 
comercial ou vínculo societário com o Consultor Imobiliário. 
 
- a Cotista Vendedora: 
 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Administrador não mantém relacionamento 
comercial ou vínculo societário com a Cotista Vendedora. 
 
O Administrador presta os serviços de administração ao seguinte fundo de investimento em que a 
RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) é gestora: 
 

 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RB Multisegmentos I (inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 07.774.575/0001-00); e 

 
 RB High Income Institucional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (inscrito 

no CNPJ/MF sob o n.º 06.150.839/0001-92. 
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Relacionamento do Coordenador Líder com: 
 
- o Administrador: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém 
relacionamento comercial ou vinculo societário com o Administrador. 
 
- o Coordenador: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder pode, eventualmente, 
participar de operações típicas de mercado de capitais em conjunto com o Coordenador, 
exemplificativamente, como estruturadores, coordenadores e/ou distribuidores de títulos e 
valores mobiliários.  

 
No mais, destaca-se que o Coordenador Líder não mantém relacionamento comercial ou vínculo 
societário com o Coordenador. 

  
- o Consultor Imobiliário: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém 
relacionamento comercial ou vinculo societário com o Consultor Imobiliário. 

 
- a Cotista Vendedora: 

 
O Banco Bradesco S.A. (instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico do 
Coordenador Líder) presta os serviços de administração aos seguintes fundos de investimento em 
que a RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) é gestora: 
 

 FPSO Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
09.295.128/0001-02 – “FPSO FIRF”);  

 
 Vitória Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

09.536.083/0001-02 – “Vitória FIRF”); 
 
O Banco Bradesco S.A. (instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico do 
Coordenador Líder) ainda presta os serviços de custódia da carteira dos seguintes fundos de 
investimento em que a RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) é 
gestora: 
 

 FPSO Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
09.295.128/0001-02);  
 

 Vitória Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
09.536.083/0001-02); 

 
 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RB Multisegmentos I (inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 07.774.575/0001-00); 
 
 RB Capital I – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento 

Multimercado Crédito Privado (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.626.215/0001-24);   
 
 RB Capital II – Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º 08.893.078/0001-94); e 
 

 RB Capital Moderado Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 09.284.536/0001-50). 
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Relacionamento do Coordenador com: 
 
- o Administrador: 

 
O Coordenador prestou serviços de distribuição pública de 71.100 cotas seniores da 1ª série e 
51.000 cotas seniores da 2ª série do Grupo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
do Segmento Industrial, no qual o Administrador presta os serviços de administração. 

 
No mais, destaca-se que não há qualquer vínculo ou relação societária entre o Administrador e o 
Coordenador. 

  
- o Coordenador Líder: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador pode, eventualmente, 
participar de operações típicas de mercado de capitais em conjunto com o Coordenador Líder, 
exemplificativamente, como estruturadores, coordenadores e/ou distribuidores de títulos e 
valores mobiliários, assim como financiadores em empréstimos sindicalizados. 

 
Ademais, o Coordenador não mantém relacionamento comercial ou vinculo societário com o 
Coordenador Líder. 
 
- o Consultor Imobiliário: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador e o Consultor Imobiliário 
vislumbram a possibilidade realizarem, em conjunto, eventual operação no mercado de capitais, 
que não tem relação com a presente oferta, e, nesse sentido, foi firmada uma proposta 
preliminar entre as partes. 

 
- a Cotista Vendedora: 

 
O Coordenador e a RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) 
vislumbram a possibilidade realizarem, em conjunto, eventual operação no mercado de capitais, 
que não tem relação com a presente oferta, e, nesse sentido, foi firmada uma proposta 
preliminar entre as partes. 

   
Relacionamento do Consultor Imobiliário com: 
 
- o Administrador: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Administrador não mantém relacionamento 
comercial ou vinculo societário com o Consultor Imobiliário. 

  
- o Coordenador Líder: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém 
relacionamento comercial ou vinculo societário com o Consultor Imobiliário. 

 
- o Coordenador: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador e o Consultor Imobiliário 
vislumbram a possibilidade realizarem, em conjunto, eventual operação no mercado de capitais, 
que não tem relação com a presente oferta, e, nesse sentido, foi firmada uma proposta 
preliminar entre as partes. 
 
- a Cotista Vendedora: 

 
O Consultor Imobiliário é, atualmente, o único cotista da Cotista Vendedora. 
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Relacionamento da Cotista Vendedora com: 
 
- o Administrador: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta. Ademais, a Cotista Vendedora não mantém 
relacionamento comercial ou vinculo societário com o Administrador. 
 
O Administrador presta os serviços de administração ao seguinte fundo de investimento em que a 
RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) é gestora: 
 

 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RB Multisegmentos I (inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 07.774.575/0001-00); e 

 
 RB High Income Institucional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (inscrito 

no CNPJ/MF sob o n.º 06.150.839/0001-92. 
  

  
- o Coordenador Líder: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém 
relacionamento comercial ou vínculo societário com a Cotista Vendedora. 
 
O Banco Bradesco S.A. (instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico do 
Coordenador Líder) presta os serviços de administração aos seguintes fundos de investimento em 
que a RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) é gestora: 
 

 FPSO Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
09.295.128/0001-02 – “FPSO FIRF”);  

 
 Vitória Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

09.536.083/0001-02 – “Vitória FIRF”); 
 
O Banco Bradesco S.A. (instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico do 
Coordenador Líder) ainda presta os serviços de custódia da carteira dos seguintes fundos de 
investimento em que a RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) é 
gestora: 
 

 FPSO Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
09.295.128/0001-02);  
 

 Vitória Fundo de Investimento Renda Fixa (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
09.536.083/0001-02); 

 
 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RB Multisegmentos I (inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 07.774.575/0001-00); 
 
 RB Capital I – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento 

Multimercado Crédito Privado (inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.626.215/0001-24);   
 
 RB Capital II – Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º 08.893.078/0001-94); e 
 
 RB Capital Moderado Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 09.284.536/0001-50).  
 

 
- o Coordenador: 

 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador não mantém relacionamento 
comercial ou vinculo societário com a Cotista Vendedora. 
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o Coordenador e a RB Capital Investimentos Ltda. (administradora da Cotista Vendedora) 
vislumbram a possibilidade realizarem, em conjunto, eventual operação no mercado de capitais, 
que não tem relação com a presente oferta, e, nesse sentido, foi firmada uma proposta 
preliminar entre as partes. 

 
- o Consultor Imobiliário: 

 
O Consultor Imobiliário é, atualmente, o único cotista da Cotista Vendedora. 
 
Possíveis Conflitos de Interesse entre as Partes 
 
Além das operações entre as partes responsáveis pela estruturação da presente Oferta, descritas 
na Seção “Relacionamento entre as Partes”, na página 129 deste Prospecto, há outras potenciais 
situações que podem ensejar conflito de interesses, conforme previsto nesta seção “Possíveis 
Conflitos de Interesse entre as Partes”. 
 
Os Empreendimentos Barry Callebaut, Magazine Luiza, TelhaNorte, Leader e Danfoss que serão 
adquiridos pelo Fundo após a captação dos recursos com a Oferta Primária são de propriedade de 
empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico do Consultor Imobiliário. Não obstante o 
fato de terem sido realizados os Laudos de Avaliação de tais Empreendimentos, o Consultor 
Imobiliário pode ter interesse de que o Fundo adquira tais Empreendimentos. 
 
O Regulamento prevê que os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e o 
Administrador dependem de aprovação prévia, específica e informada da Assembleia Geral de 
Cotistas. 
 
As seguintes hipóteses são exemplos de situação de conflito de interesses já previstas no 
Regulamento: 
 
I – a aquisição, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, pelo Fundo, de 
imóvel de propriedade do Administrador ou de pessoas a ele ligadas; 
 
II – a alienação, locação ou arrendamento ou exploração do direito de superfície de imóvel 
integrante do patrimônio do Fundo tendo como contraparte o Administrador ou pessoas a ele 
ligadas; 
 
III – a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade de devedores do Administrador, uma vez 
caracterizada a inadimplência do devedor; e 
 
IV – a contratação, pelo Fundo, de pessoas ligadas ao Administrador, para prestação de serviços 
para o Fundo. 
 
No entanto, vale ressaltar que não configura situação de conflito a aquisição, pelo Fundo, de 
imóvel de propriedade do empreendedor, desde que não seja pessoa ligada ao Administrador. 
 
As demais operações entre o Fundo e o empreendedor estão sujeitas à avaliação e 
responsabilidade do Administrador sempre que for possível a contratação em condições 
equitativas ou idênticas às que prevaleçam no mercado, ou que o Fundo contrataria com 
terceiros. 
 
Não obstante as previsões transcritas acima, constantes do Regulamento, o Administrador é 
constantemente contratado para trabalhar em operações estruturadas por empresas do Grupo RB 
Capital, seja para atuar como administrador de fundos de investimento, como custodiante de 
CCIs ou como agente fiduciário de emissões de CRI, como exemplos, e por este motivo, poderá 
haver conflitos de interesse no relacionamento entre o Consultor Imobiliário e o Administrador. 
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11. PUBLICIDADE E REMESSA DE DOCUMENTOS 

 
Informações aos Cotistas 
 
O Administrador divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao 
Fundo ou a suas operações, de modo a garantir aos Cotistas e demais Investidores acesso a 
informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar 
Cotas. 
 
O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo: 
 
I. Mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês: 

 
a) o valor do patrimônio do Fundo, o valor patrimonial da cota e a rentabilidade auferida 
no período; e 
b) o valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e direitos 
integrantes de seu patrimônio. 
 

II. Trimestralmente, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações 
sobre o andamento das obras eventualmente existentes e sobre o valor total dos investimentos já 
realizados, até a conclusão e entrega da construção; 
 
III. Até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais 
ou extrajudiciais propostas na defesa dos direitos dos Cotistas ou desses contra o Administrador, 
indicando a data de início e a da solução final, se houver; 
 
IV. Até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre, o balancete semestral e o 
relatório do Administrador, elaborado de acordo com o disposto no § 2º, artigo 39, da Instrução 
CVM Nº 472 deverá conter, no mínimo: 
 

1) descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, 
os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, a origem dos 
recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período; 
 
2) programa de investimentos para o semestre seguinte; 
 
3) informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre: 

 
i) a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se 
concentram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; 
 
ii) as perspectivas da administração para o semestre seguinte; 
 
iii) o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do Fundo, incluindo o 
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base 
em análise técnica especialmente realizada para esse fim, em observância aos 
critérios de orientação usualmente praticados para avaliação dos bens imóveis 
integrantes do patrimônio do Fundo, critérios estes que deverão estar 
devidamente indicados no relatório. O valor de mercado dos bens e direitos 
integrantes do Fundo será estimado com base em relatório a ser disponibilizado 
pelo Consultor Imobiliário, ou por empresa de consultoria especializada, 
contratada pelo Fundo, para prestar, exclusivamente, o serviço de avaliação dos 
empreendimentos imobiliários e demais ativos integrantes da carteira do FUNDO; 
 

4) relação das obrigações contraídas no período; 
 
5) a rentabilidade dos últimos 4 (quatro) semestres calendário; 
 
6) o valor patrimonial da Cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres 
calendário; 
 
7) relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, 
especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em 
cada exercício. 
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V. Anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício, as demonstrações 
financeiras, o relatório do Administrador, elaborado de acordo com o disposto no § 2º, artigo 39, 
da Instrução CVM Nº 472 e no inciso IV e o parecer do Auditor Independente;  
 
VI. Até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária; 
 
VII. Enviar à cada cotista, no prazo de até 8 (oito) dias após a data de sua realização, resumo das 
decisões tomadas pela Assembleia Geral; 
 
VIII. Enviar à cada cotista, semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do 
encerramento do semestre, o extrato da conta de depósito acompanhado do valor do patrimônio 
do Fundo no início e no fim do período, o valor patrimonial da Cota, e a rentabilidade apurada no 
período, bem como de saldo e valor das Cotas no início e no final do período e a movimentação 
ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso; 
 
IX. Enviar à cada cotista, anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a 
quantidade de Cotas de sua titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante 
para efeitos de declaração de imposto de renda; e 
 
X. Divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo ou às suas 
operações, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores, acesso a informações que 
possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas do Fundo. 
 
A publicação de informações referidas acima deve ser feita na página do Administrador na rede 
mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas em sua sede. 
 
As informações referidas nos incisos VII, VIII e IX acima serão enviadas pelo Administrador aos 
cotistas, via correio eletrônico. 
 
O Administrador deverá manter sempre disponível em sua página na rede mundial de 
computadores o regulamento do Fundo, em sua versão vigente e atualizada. 
 
Os documentos ou informações referidos acima estarão disponíveis nos endereços físicos e 
eletrônicos do Administrador: na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
das Américas, 500, Bloco 13, Grupo 205, Barra da Tijuca, Condomínio Downtown e 
www.oliveiratrust.com.br, respectivamente. 
 
O Administrador deverá, ainda, disponibilizar aos cotistas, nos termos do parágrafo anterior, e 
enviar à BOVESPA: 
 
I. edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais, no mesmo dia de sua 
convocação; 
 
II. até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral; 
 
III. prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública de 
distribuição de Cotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM 400/03; e 
 
IV. fatos relevantes. 
 
Remessa de Informações à CVM 
 
O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à disponibilização das informações referida no 
item Informação aos Cotistas acima, enviar as informações à CVM, bem como à BOVESPA, através 
do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de 
computadores. 
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12. INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Esclarecimentos a respeito da Oferta  
 
Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta, bem como cópias do Regulamento e do Prospecto, 
poderão ser obtidos junto ao Administrador, à Cotista Vendedora, aos Coordenadores, à CVM e à 
BM&FBovespa, nos endereços a seguir indicados: 
 

Administrador 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Av. das Américas, nº 500, grupo 205, Bloco 13, Downtown, Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro – RJ 
At.: Sr. Alexandre Lodi 
Tel.: (21) 3514-0000 
Fax: (21) 3514-0099   
e-mail: fundos@oliveiratrust.com.br 
site: www.oliveiratrust.com.br  
http://www.oliveiratrust.com.br/port/fds/doc/100/RB%20Capital%20Renda%20I%20FI%20Imobilia
rio%20FII_Prospecto%20Preliminar%20(Outubro%20de%202009).pdf 
 
Cotista Vendedora 
RB Capital Real Estate I – Fundo de Investimento em Participações  
Administrado por RB Capital Investimentos Ltda. 
Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, Jardim Europa 
São Paulo - SP 
Contato: Sr. Adalbero de Araújo Cavalcanti 
Tel: (11) 3127-2700 
Fax: (11) 3127-2708 
e-mail: ri@rbcapital.com.br 
www.rbcapital.com.br  
 
Coordenador Líder 
Banco Bradesco BBI S.A. 
Av Paulista, 1450-9º andar 
São Paulo – SP 
Contato: Sr. João Carlos Zani  
Tel: (11) 2178-4800 
Fax: (11) 2178-4880 
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas 
 
Coordenador  
BB Banco de Investimento S.A.  
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar 
20031-080 – Rio de Janeiro - RJ 
At.: Sr. Jorge Luis Guedes/Sra. Eliane Herika Tanaka 
Tel.: (11) 3149-8459/(11) 3149-8464 
Fax: (11) 3149-8529 
e-mail:  gemecsp.disec@bb.com.br/jguedes@bb.com.br/elianeherika@bb.com.br 
www.bb.com.br/ofertapublica 
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Comissão de Valores Mobiliários – RJ 

Rua Sete de Setembro, 111 - 5º andar 

Rio de Janeiro - RJ 

www.cvm.gov.br 

 

Comissão de Valores Mobiliários – SP 

Rua Cincinato Braga, 340 – 2.º, 3.º e 4.º andares  

Edifício Delta Plaza 

São Paulo – SP 

www.cvm.gov.br 

 

BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

Rua XV de Novembro, 275 

CEP: 01013-001  

São Paulo - SP 

Fone: (11) 3233-2000 

Fax: (11) 3242-3550  

www.bovespa.com.br 
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 13. ATENDIMENTO AOS COTISTAS  

 
Atendimento aos Cotistas 

 
Aplicando no Fundo, o Investidor estará recebendo uma cópia do Regulamento e do presente 

Prospecto. A leitura destes instrumentos deve ser feita com atenção.  

 

Para obter maiores esclarecimentos, contate o Administrador e os Coordenadores nos dados para 

contato abaixo identificados, que estarão aptos também a transmitir informações adicionais 

sobre este produto, assim como encaminhar críticas e sugestões. 

 

Administrador 

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Av. das Américas, nº 500, grupo 205, Bloco 13, Downtown, Barra da Tijuca 

Rio de Janeiro – RJ 

At.: Sr. Alexandre Lodi 

Tel.: (21) 3514-0000 

Fax: (21) 3514-0099   

e-mail: fundos@oliveiratrust.com.br 
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• Instrumento de Constituição do Fundo

• Cópia das Atas de Assembleia de Cotista que aprovaram a Oferta

• Regulamento do Fundo Consolidado

• Declaração do Administrador

• Declaração da Cotista Vendedora

• Declaração do Coordenador Líder

• Estudo da Viabilidade

• Laudo de Avaliação dos Empreendimentos

• Modelo do Boletim de Subscrição e do Contrato de Compra e Venda de Cotas

• Estrutura de Desmonte dos CRI e Aquisição dos Empreendimentos
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