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PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DAS COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO, 
EM SÉRIE ÚNICA, DO 

 
TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ/MF nº 28.548.288/0001-52 
 

No montante de até 

 
R$ 427.000.000,00 
Código ISIN da Cotas: [●] 

Código de Negociação das Cotas na B3: [•] 
Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Outros 

 
 

Administradora 
 

 
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, São Paulo – SP 

 
Gestora 

 

        
 

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Av. das Nações Unidas, 8501 – 31º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo – SP 

 

O TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 28.548.288/0001-52 (“Fundo”), administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar carteiras de títulos e 
valores mobiliários nos termos do Ato Declaratório CVM nº 11.784, de 30 de junho de 2011, com sede na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, 
CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.486.793/0001-42 (“Administradora” ou, simplesmente, “BRL”) e gerido pela TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., 
com sede na Av. das Nações Unidas, nº 8501, 31º andar, Escritório 311, Parte B, Sala A, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 13.362.610/0001 87, devidamente autorizada pela CVM à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato 
Declaratório nº 11.864, expedido em 4 de agosto de 2011 (“Gestora” ou, simplesmente, “TRX”) está realizando uma oferta pública de distribuição de até 4.270.000 
(quatro milhões e duzentas e setenta mil) cotas (sem considerar as Cotas do Lotes Suplementar e as Cotas Adicionais (conforme abaixo definido)), em classe e série 
únicas, da primeira emissão do Fundo (“Cotas” e “Primeira Emissão” ou “1ª Emissão”, respectivamente), nominativas, escriturais, todas com valor unitário de R$ 
100,00 (cem reais) (“Valor da Cota da Primeira Emissão”), na primeira data da integralização de Cotas (“Data de Integralização”), perfazendo o montante total 
de até R$ 427.000.000,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões de reais) (“Volume Total da Oferta”), nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro 
de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472” e “Oferta”, 
respectivamente). 

As Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional ou mediante Integralização em Ativos (conforme abaixo definido), mediante o pagamento do Valor da Cota 
da Primeira Emissão. Todo e qualquer Investidor (conforme definido abaixo) deverá subscrever e integralizar, no mínimo, 20 (vinte) Cotas, no montante equivalente a 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) (“Investimento Mínimo por Investidor”). 

As Cotas do Fundo objeto da Oferta serão registradas para distribuição pública no mercado primário no DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e serão distribuídas no mercado, sob regime de melhores esforços de colocação, pelo Banco Itaú BBA 
S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.400, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), e pelo 
Banco Votorantim S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 17º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.588.111/0001-03 (“Banco Votorantim” 
e, em conjunto com Itaú BBA, “Coordenadores”) sendo que o processo de distribuição pública das Cotas irá contar com a participação de terceiros devidamente 
habilitados para prestar serviços de distribuição de valores mobiliários, sempre em conformidade com o disposto no Regulamento (conforme abaixo definido), neste 
Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido) e nos demais documentos da Oferta, compreendendo instituições integrantes do sistema de distribuição, habilitadas e 
autorizadas pela CVM para participar da distribuição de títulos e valores mobiliários na qualidade de coordenadores convidados e/ou corretoras de títulos e valores 
mobiliários e outras instituições credenciadas junto à B3, que disponham de banco liquidante e que sejam capazes de realizar troca de informações diretamente com a 
B3, em ambos os casos a serem convidados por meio de termo de adesão e/ou aditamento ao Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido) (“Coordenadores 
Convidados” e “Participantes Especiais”, respectivamente e, em conjunto com os Coordenadores e os Coordenadores Convidados, as “Instituições Participantes 
da Oferta”). 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas Adicionais (conforme abaixo definido)) poderá 
ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 640.500 (seiscentas e quarenta mil e quinhentas) Cotas suplementares, nas mesmas condições e com 
as mesmas características das Cotas inicialmente ofertadas (“Cotas do Lote Suplementar”), destinadas a atender a um excesso de demanda que eventualmente seja 
constatado no decorrer do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento (conforme abaixo definido), conforme opção outorgada pela Administradora aos 
Coordenadores, nos termos do Contrato de Distribuição, que somente poderá ser exercida pelos Coordenadores em comum acordo com a Administradora e a Gestora 
até a data de divulgação do anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”). As Cotas do Lote Suplementar, caso emitidas, também serão colocadas sob regime de 
melhores esforços de colocação pelos Coordenadores. 

Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas do Lote Suplementar) poderá 
ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 854.000 (oitocentas e cinquenta e quatro mil) Cotas Adicionais (“Cotas Adicionais”), nas mesmas 
condições das Cotas inicialmente ofertadas, a critério da Administradora e da Gestora, em comum acordo com os Coordenadores, que poderão ser emitidas pelo Fundo 
até a data de divulgação do Anúncio de Início, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Emissão e da Oferta. As 
Cotas Adicionais, caso emitidas, também serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação pelos Coordenadores. 

Poderão adquirir Cotas do Fundo pessoas físicas com domicílio no Brasil que adquiram qualquer quantidade de Cotas, observado o Investimento Mínimo por Investidor 
estipulado neste Prospecto Preliminar, e pessoas jurídicas com domicílio no Brasil ou no exterior, fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, 
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Banco Central”), condomínios 
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades de previdência complementar e de 
capitalização, residentes ou domiciliados no exterior, desde que a aquisição de Cotas não seja vedada por restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo aos 
Coordenadores e às demais Instituições Participantes da Oferta, se for o caso, a verificação da adequação do investimento ao perfil de seus respectivos clientes. 

O Fundo foi constituído e seu regulamento (“Regulamento”) aprovado pela Administradora por meio do “Instrumento Particular de Constituição do TRX Renda Fundo 
de Investimento Imobiliário – FII”, formalizado em 21 de agosto de 2017, o qual se encontra registrado perante o 9º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.302.722, de 21 de agosto de 2017. O Regulamento foi posteriormente alterado e consolidado por atos da 
Administradora formalizados em 25 de agosto de 2017, que se encontra registrado perante o 9º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, sob o nº 1.303.034, de 28 de agosto de 2017 e em [•] de setembro de 2017, que se encontra registrado perante o 9º Ofício do Registro de Títulos 
e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº [•], de [•] de setembro de 2017 (“Atos da Administradora”). A 1ª Emissão e a Oferta também 
foram aprovadas por referidos Atos da Administradora. O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado e é regido pelo Regulamento, pela Lei nº 8.668, de 
25 de junho de 1993 (“Lei 8.668”), conforme alterada, pela Instrução CVM 472, e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

Os investidores (“Investidores”) poderão realizar a sua reserva junto aos Coordenadores ou junto às demais Instituições Participantes da Oferta, para subscrição de 
Cotas de [●] de [●] de 2017 a [●] de [●] de 2017 para os Detentores de Ativos (conforme abaixo definido), e de [●] de [●] de 2017 a [●] de [●] de 2017 para os 
Investidores de Varejo (conforme abaixo definido). A liquidação financeira da Oferta ocorrerá no 3º (terceiro) Dia Útil seguinte à data do Anúncio de Início da Oferta 
(“Data de Liquidação em Dinheiro”). A referida liquidação ocorrerá de acordo com as datas previstas no cronograma tentativo da Oferta e com os procedimentos 
operacionais da B3. A Integralização em Ativos ocorrerá apenas quando da ocorrência da Assembleia de Aprovação (conforme abaixo definido) (“Data de Liquidação E
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em Ativos”). 

Este Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão, em Série Única, do TRX Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII 
(“Prospecto Preliminar” ou “Prospecto”) contém as informações relevantes, necessárias ao conhecimento pelos Investidores, relativas à Oferta, às Cotas, ao Fundo, suas 
atividades, aos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, o qual foi elaborado de acordo com as normas pertinentes. Para descrição mais 
detalhada da Política de Investimento do Fundo, vide item “Política de Investimento do Fundo” nas páginas [●] a [●] deste Prospecto Preliminar. 

O registro de constituição e funcionamento do Fundo foi deferido pela CVM sob o Código CVM nº [●], em [●] de [●] de 2017. O pedido de registro da Oferta 
foi protocolado na CVM em [●] de [●] de 2017. A Oferta foi registrada na CVM em [●] de [●] de 2017, sob o nº [●]. Nos termos do Ofício [●] de [●] de [●] de 
2017, a B3 deferiu o pedido de admissão e negociação das Cotas do Fundo. 

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E 
MELHORES PRÁTICAS – FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA CVM. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DESTE FUNDO 
E/OU VENDA DAS COTAS DE SUA EMISSÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS 
FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, 
DE SUA ADMINISTRADORA OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 

Todo Investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio de termo de adesão ao Regulamento e de ciência de risco (“Termo de Adesão ao 
Regulamento”), que recebeu exemplar eletrônico deste Prospecto e do Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua Política de 
Investimento (conforme abaixo definido), da composição da carteira, da Taxa de Administração (conforme abaixo definido), da Remuneração da Gestora 
(conforme abaixo definido), dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no Patrimônio Líquido 
(conforme abaixo definido) do Fundo e, consequentemente, de perda, parcial ou total, do capital investido pelo Investidor. Não há garantia de que o 
tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização e/ou resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na legislação tributária 
vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do Fundo e ao Fundo, vide seção “Tributação” na página [••••] deste Prospecto, 
que traz as regras gerais de tributação aplicáveis ao Fundo e aos Cotistas. De toda forma, os investidores não devem considerar unicamente as informações 
contidas na referida seção a fim de avaliar o investimento em Cotas do Fundo, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica 
que sofrerão enquanto Cotistas do Fundo. 

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES 
DE RISCO” DESTE PROSPECTO, NAS PÁGINAS [●] A [●], PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS 
COTAS.  

AINDA QUE A GESTORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE 
PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS 
PARA SEUS COTISTAS. OS COTISTAS PODEM SER CHAMADOS A REALIZAR APORTES ADICIONAIS NO FUNDO EM CASO DE PERDAS E PREJUÍZOS NA CARTEIRA 
QUE RESULTEM EM PATRIMÔNIO NEGATIVO DO FUNDO. 

ESTE FUNDO, BEM COMO AS APLICAÇÕES QUE REALIZA, NÃO CONTAM COM GARANTIA (I) DA ADMINISTRADORA OU DE SUAS RESPECTIVAS PARTES 
RELACIONADAS; (II) DA GESTORA; (III) DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO (conforme abaixo definido), (IV) DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA; 
(V) DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO; OU (VI) DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. 

A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. QUALQUER RENTABILIDADE QUE VENHA A SER OBTIDA PELO FUNDO NÃO REPRESENTA 
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AINDA, NÃO HÁ COMPROMISSO OU GARANTIA POR PARTE DA ADMINISTRADORA OU DA GESTORA DE QUE O 
OBJETIVO DE INVESTIMENTO DO FUNDO SERÁ ATINGIDO. 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA 
CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA 
DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O 
FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 

A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, 
GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA, GESTORA E 
DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 

Este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas atualmente vigentes e contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos 
Investidores da Oferta, das Cotas do Fundo, da Administradora, da Gestora, bem como dos riscos inerentes à Oferta. 

O Prospecto Definitivo da Oferta estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, das Instituições Participantes da 
Oferta, da B3 e da CVM. 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo, as Cotas, a Oferta e este Prospecto poderão ser obtidos junto à Administradora, Gestora, 
Coordenadores e/ou CVM, por meio dos endereços, telefones e e-mails indicados neste Prospecto. 

 
 

 

A data deste Prospecto Preliminar é [●] de [●] de 2017. 

[Logos dos Coordenadores Convidados a serem inseridos] 
 

 

 
Assessor Legal dos 
Coordenadores 

 

 

Coordenador Líder 

Assessor Legal do Fundo e da 
Gestora 

 

Coordenador  



 

 

QUANDO DA SUBSCRIÇÃO DAS COTAS, TODO COTISTA DEVERÁ ASSINAR O BOLETIM DE 

SUBSCRIÇÃO E ATESTAR, POR MEIO DO TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO, QUE RECEBEU 

EXEMPLAR DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO 

FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA, DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA, DA REMUNERAÇÃO DA GESTORA, DOS FATORES 

DE RISCOS AOS QUAIS O FUNDO ESTÁ SUJEITO, DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” 

DESTE PROSPECTO NAS PÁGINAS [●] A [●], BEM COMO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO, E, NESTE CASO, DE SUA RESPONSABILIDADE POR 

CONSEQUENTES APORTES ADICIONAIS DE RECURSOS. 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS 

DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS – FUNDOS DE 

INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA CVM. 

 

O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ DIVULGADO AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE 

COLOCAÇÃO DAS COTAS, OU SEJA, APENAS APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO DEFINITIVO DA 

OFERTA PELA CVM E DA DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA. 

 

É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE RESERVAS EFETUADAS PELOS INVESTIDORES DE VAREJO E 

PELOS DETENTORES DE ATIVOS, A PARTIR DA DATA A SER INDICADA EM AVISO AO MERCADO, 

PARA SUBSCRIÇÃO DE COTAS DO FUNDO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS PELO 

SUBSCRITOR APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O 

INVESTIDOR. AINDA QUE A GESTORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO 

HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA 

O INVESTIDOR. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS 

PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. 

 

ESTE FUNDO, BEM COMO AS APLICAÇÕES QUE REALIZA, NÃO CONTAM COM GARANTIA (I) DA 

ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO OU DE SUAS RESPECTIVAS 

PARTES RELACIONADAS; (II) DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA; (III) DE QUALQUER 

MECANISMO DE SEGURO; OU (IV) DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. 

 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O 

REGULAMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE 

PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS 

RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS 
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DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE 

O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. 

 

QUALQUER RENTABILIDADE QUE VENHA A SER OBTIDA PELO FUNDO NÃO REPRESENTA GARANTIA 

DE RENTABILIDADE FUTURA. 

 

NÃO HÁ RENTABILIDADE PRETENDIDA PELO FUNDO, DE MODO QUE ESTE NÃO BUSCA UM 

RETORNO DETERMINADO. 
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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DEFINIÇÕES 

 
No âmbito do presente Prospecto, os termos e expressões contidos nesta seção, no singular ou no 

plural, terão as definições abaixo descritas, sendo que as expressões definidas ao longo do 

Prospecto encontram-se abaixo consolidadas. Com relação ao presente Prospecto, deve-se adotar 

por referência, e de forma subsidiária, as demais definições constantes da Instrução CVM 472 e do 

Regulamento.  

 

1ª Emissão ou Primeira 

Emissão 

A primeira emissão de Cotas do Fundo, objeto da presente 

Oferta. 

ABL Área Bruta Locável. 

Administradora BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 

nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451 011, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, sociedade 

devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de 

títulos e valores mobiliários nos termos do Ato Declaratório 

CVM nº 11.784, de 30 de junho de 2011.  

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais - ANBIMA. 

Anúncio de 

Encerramento 

Anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29 

da Instrução CVM 400, informando acerca do resultado final 

da Oferta, disponível nas páginas da rede mundial de 

computadores da Administradora, das Instituições 

Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. 

Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 52 da 

Instrução CVM 400, informando acerca do início do Período 

de Colocação, disponível nas páginas da rede mundial de 

computadores da Administradora, das Instituições 

Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. 

Assembleia Geral Assembleia geral de Cotistas do Fundo, convocada na forma 

do Regulamento, para deliberar sobre as matérias de sua 

competência, conforme descrito na seção “Descrição do 

Fundo”, item “Assembleia Geral”, na página [●] deste 
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Prospecto. 

Assembleia de 

Aprovação 

É a Assembleia Geral específica para aprovação da aquisição 

dos Imóveis Iniciais, inclusive em decorrência da 

Integralização em Ativos, nos termos do artigo 34 da 

Instrução CVM 472, a ser convocada tão logo se verifique a 

captação do Volume Total da Oferta. 

Ativos São os Ativos Alvo e os Ativos Financeiros, considerados em 

conjunto. 

Ativos Alvo a) São (1) os Imóveis Iniciais, assim como, (2) no caso de 

aquisições futuras, quaisquer Imóveis Novos e/ou 

direitos reais que recaiam sobre os Ativos Imobiliários, 

desde que os Imóveis Novos observem os critérios de 

elegibilidade descritos abaixo, os quais, conforme o 

caso, poderão ser dispensados mediante deliberação da 

Assembleia Geral de Cotistas (sendo certo que, 

independentemente de Assembleia Geral, os Imóveis 

Limitados não precisarão obedecer o critério previsto no 

item (vi) abaixo): 

(i) os Imóveis Novos devem ter potencial de 

rentabilizar os investimentos do Fundo, 

principalmente pela possibilidade de obtenção 

de rendas decorrentes dos Contratos de 

Exploração Onerosa e/ou outro instrumento 

equivalente ou pela perspectiva de ganho com 

a sua alienação; 

(ii) os Imóveis Novos devem ser voltados para os 

segmentos comercial, industrial, varejista ou 

logístico construídos ou a serem construídos, 

para locação na modalidade built-to-suit, 

modalidade especulativa ou modalidade típica, 

não devendo ser do segmento residencial;  

(iii) todas as aquisições devem ser realizadas 

mediante a realização de auditoria jurídica por 

escritório de advocacia a ser selecionado pela 

Gestora, podendo ser adquiridos Imóveis 

Novos com ônus reais ou outros tipos de 



 

 

10 
 

gravames, observado o disposto no 

Regulamento; 

(iv) os Imóveis Novos devem estar localizados em 

qualquer local do território brasileiro, exceto na 

região Norte (i.e. Estado do Acre, Estado do 

Amapá, Estado do Amazonas, Estado do Pará, 

Estado de Rondônia, Estado de Roraima e 

Estado de Tocantins); 

(v) os Imóveis Novos, bens e direitos de uso que 

venham a ser adquiridos pelo Fundo deverão 

ser objeto de prévia avaliação por empresa 

independente, obedecidos os requisitos 

constantes do Anexo 12 da Instrução CVM 472 

(a qual deverá ser selecionada pela 

Administradora e pela Gestora dentre as 

seguintes: CBRE Consultoria do Brasil Ltda., 

Jones Lang LaSalle, Colliers International do 

Brasil e Cushman&Wakefield Consultoria 

Imobiliária); 

(vi) os Imóveis Novos deverão já ter obtido o 

“Habite-se”, exceto caso o Contrato de 

Exploração Onerosa ou qualquer outro contrato 

a ele relacionado preveja expressamente que: 

(a) o locatário assumirá quaisquer penalidades 

decorrentes da não obtenção do “Habite-se”; e 

(b) o locatário pagará o aluguel, na forma 

prevista no Contrato de Exploração Onerosa, 

independentemente da obtenção do “Habite-

se”; e 

(vii) a aquisição do Imóvel Novo não deve prejudicar 

a Rentabilidade Histórica do Fundo. 

b) Ações ou quotas de sociedades que tenham como 

propósito específico (sempre de capital fechado, no caso 

de sociedades por ações) a aquisição e/ou exploração 

de Ativos Imobiliários que se enquadrem no item “a” 

acima e desde que o Fundo detenha o Controle da 

referida sociedade, sendo necessário, nesta hipótese, 
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que a Administradora e a Gestora envidem os melhores 

esforços para aprovar (A) a liquidação, desmonte e/ou 

reestruturação de tais sociedades para que o Fundo 

passe a ter a titularidade direta dos Imóveis Iniciais 

e/ou dos Imóveis Novos subjacentes; e (B) o 

pagamento das eventuais dívidas contraídas por tais 

sociedades, observadas as eventuais restrições 

existentes para: (1) a transferência do Ativo Imobiliário 

direto para o Fundo; (2) o pré pagamento da dívida 

relacionada ao Ativo Imobiliário; (3) a impossibilidade 

de liquidação da sociedade por não aprovação dos 

acionistas/quotistas; 

c) LCI emitidas por quaisquer das seguintes instituições 

financeiras: (i) Banco Bradesco S.A.; (ii) Banco do Brasil 

S.A.; (iii) Itaú Unibanco S.A.; (iv) Banco Votorantim 

S.A.; (v) Banco Santander (Brasil) S.A.; e/ou (vi) Caixa 

Econômica Federal; 

d) Cotas de outros fundos de investimento imobiliário, 

desde que (i) a política de investimentos desses fundos 

seja consistente com política de investimento do Fundo 

prevista no Regulamento; (ii) o fundo objeto do 

investimento tenha como propósito a aquisição e/ou 

exploração de Ativos Imobiliários que se enquadrem no 

item “a” acima; (iii) o investimento não prejudique a 

rentabilidade histórica do Fundo, calculada na forma do 

Regulamento; e (iv) as cotas objeto de aquisição não 

sejam detidas por outros fundos de investimento sob 

gestão da Gestora, salvo se aprovado pela Assembleia 

Geral de Cotistas; e 

e) Cotas de fundos de investimento em participações ou 

fundos de investimento imobiliário, desde que (i) a 

política de investimentos desses fundos seja consistente 

com política de investimento do Fundo prevista no 

Regulamento, (ii) o fundo objeto do investimento tenha 

como propósito a aquisição e/ou exploração de Ativos 

Imobiliários que se enquadrem no item “a” acima; (iii) 

o Fundo, considerado individualmente, detenha cotas 
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suficientes para deliberar a eventual liquidação do fundo 

de investimento; e (iv) as cotas objeto de aquisição não 

sejam detidas por outros fundos de investimento sob 

gestão da Gestora, salvo se aprovado pela Assembleia 

Geral de Cotistas, sendo necessário, nesta hipótese, que 

a Administradora e a Gestora envidem os melhores 

esforços para aprovar (A) a liquidação, desmonte e/ou 

reestruturação do fundo de investimento e eventuais 

sociedades subjacentes para que o Fundo passe a ter a 

titularidade direta dos Imóveis Novos subjacentes; e (B) 

o pagamento das eventuais dívidas contraídas por 

sociedades subjacentes, observadas as eventuais 

restrições existentes para : (1) a transferência do ativo 

direto para o Fundo; (2) o pré-pagamento da dívida 

relacionada ao ativo; (3) a impossibilidade de liquidação 

da sociedade subjacente por não aprovação dos 

acionistas/quotistas. 

Ativos Financeiros São (i) títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional; 

(ii) operações compromissadas com lastro em títulos públicos 

federais; (iii) fundos de investimento classificados como 

referenciados ou de renda fixa; e (iv) depósitos financeiros, 

de acordo com as limitações legais em vigor, conforme 

estabelecido no Regulamento e nos termos do artigo 46 da 

Instrução CVM 472.  

Ativos Imobiliários São os Imóveis Iniciais, em conjunto com os Imóveis Novos.  

Auditor Independente ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S, 

sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 370, 8º Andar, CEP 

22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 61.366.936/0001.25 

Aviso ao Mercado O aviso ao mercado da Oferta, nos termos do artigo 53 da 

Instrução CVM 400, informando ao mercado determinados 

termos e condições da Oferta, incluindo os relacionados ao 

recebimento de Pedidos de Reserva de Varejo e Pedidos de 

Reserva da Oferta Especial, disponível nas páginas da rede 

mundial de computadores da Administradora, das Instituições 
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Participantes da Oferta, da B3 e da CVM e publicado no jornal 

“Valor Econômico”.  

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Banco Central Banco Central do Brasil. 

Banco Votorantim O BANCO VOTORANTIM S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 

com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 17º 

andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 59.588.111/0001-03. 

Boletim de Subscrição Documento que formaliza a subscrição das Cotas pelo 

Investidor. 

Brasil República Federativa do Brasil. 

CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

CNPJ/MF Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda. 

Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas – Fundos 

de Investimento, atualmente em vigor. 

Código Civil Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Comissão de Assessoria 

do Coordenador Líder 

Comissão equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento), incidente sobre o montante total da Emissão, 

calculado com base no seu preço de integralização, a ser pago 

pelo Fundo exclusivamente ao Itaú IBBA. 

Comissão de 

Coordenação e 

Estruturação 

[Comissão equivalente a [2,00%] ([dois por cento]) calculado 

sobre o valor total das Cotas efetivamente distribuídas pelas 

Instituições Participantes da Oferta no âmbito da Primeira 

Emissão, devido aos Coordenadores.] 

Comissão de 

Distribuição 

Comissão equivalente a [•]% ([•]) calculado sobre o valor 

total das Cotas efetivamente distribuídas pelas Instituições 

Participantes da Oferta no âmbito da Primeira Emissão. A 
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referida comissão poderá ser repassada, total ou 

parcialmente, aos Coordenadores Convidados, sendo que o 

repasse será deduzido desta comissão e será detalhado no 

Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição.  

Comissão de 

Estruturação TRX 

Comissão equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) 

calculado sobre o valor total das Cotas efetivamente 

distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta no 

âmbito da Primeira Emissão. 

Consultor Imobiliário TRX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º 

andar, Escritório 311, CEP 05.425-070, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.199.365/0001-20. 

Contrato de Distribuição “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, 

Colocação e Distribuição Pública Primária de Cotas do TRX 

Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII, sob o Regime 

de Melhores Esforços”, a ser celebrado entre o Fundo, 

representado pela Administradora, os Coordenadores e a 

Gestora.  

Compromissos de 

Compra e Venda de 

Ações 

Cada compromisso de compra e venda de ações das SPEs, 

conforme descritos na seção “Descrição dos 

Empreendimentos Imobiliários, dos Ativos Iniciais e 

Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] 

deste Prospecto. 

Compromissos de 

Compra e Venda de 

Imóveis 

Cada compromisso de compra e venda direta de Ativos 

Imobiliários, incluindo compromissos de compra de imóvel 

(total ou fração ideal) e compra de direitos aquisitivos sobre 

imóveis, conforme descritos na seção “Descrição dos 

Empreendimentos Imobiliários, dos Ativos Iniciais e 

Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] 

deste Prospecto. 

Contratos de Exploração 

Onerosa 

São contratos de locação típicos, contratos de locação na 

modalidade especulativa ou contratos de locação na 

modalidade build-to-suit, concessão de direito real de 

superfície, cessão onerosa de uso, entre outros, os quais 

deverão possuir, no caso dos Imóveis Novos (com exceção 
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dos Imóveis Limitados), no mínimo, as seguintes 

características:  

 
a) prazo remanescente de 5 (cinco) anos a contar da data 

de aquisição do Ativo Alvo pelo Fundo, exceto (i) 

eventuais aditamentos, renovações ou novos Contratos 

de Exploração Onerosa que sejam relacionados com a 

expansão dos Imóveis Iniciais; e (ii) se aprovado em 

Assembleia Geral de Cotistas; 

b) ocupante do Ativo Imobiliário, signatário do Contrato de 

Exploração Onerosa, deverá ter sua capacidade 

econômica e idoneidade jurídica avaliadas pela Gestora; 

c) seguro patrimonial do Ativo Imobiliário locado (sendo 

uma apólice específica ou uma apólice global do 

locatário), emitido por empresa seguradora aprovada 

pela Gestora, tendo como beneficiário o Fundo, 

representado pela Administradora, cuja respectiva 

apólice deverá ser apresentada pelo ocupante, no 

mínimo anualmente, à Administradora; e 

d) cláusula contratual prevendo que o ocupante deverá 

arcar com o pagamento de todas as despesas, tributos 

e encargos que recaiam sobre os Ativos Imobiliários, 

sejam eles, de IPTU, despesas de condomínio, bem 

como demais despesas eventualmente previstas na 

legislação pertinente – tais como Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001, conforme alterada e Lei do Inquilinato, sendo 

certo que tal critério poderá ser dispensado por 

recomendação justificada da Gestora. 

Controle Significa, cumulativamente, (i) o poder (com ou sem qualquer 

vinculação a acordo de acionistas ou de voto, quórum 

qualificado em estatuto ou contrato social ou outra restrição) 

de eleger a maioria dos administradores; e (ii) o poder de 

determinar e conduzir as políticas e a administração da 

pessoa jurídica em questão. 

Coordenador Líder ou O BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante 
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Itaú BBA do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede 

na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº 3.400, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 

04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

17.298.092/0001-30. 

Coordenadores Itaú BBA e Banco Votorantim, considerados em conjunto. 

Coordenadores 

Convidados 

As instituições integrantes do sistema de distribuição, 

habilitadas e autorizadas pela CVM para participar da 

distribuição de títulos e valores mobiliários na qualidade de 

coordenadores convidados, que celebrem aditamento ao 

Contrato de Distribuição, assinado pelos Coordenadores 

Convidados, conforme previsto no Contrato de Distribuição. 

Cotas Cotas de emissão do Fundo, escriturais e nominativas, que 

correspondem a frações ideais de seu patrimônio, inclusive as 

Cotas emitidas e adquiridas no âmbito da Oferta. 

Cotas Adicionais Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 

400, a quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem 

considerar as Cotas do Lote Suplementar) poderá ser 

acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 

854.000 (oitocentas e cinquenta e quatro mil) Cotas 

Adicionais, nas mesmas condições das Cotas inicialmente 

ofertadas, a critério da Administradora, em comum acordo 

com os Coordenadores, que poderão ser emitidas pelo Fundo 

até a data de conclusão do Procedimento de Coleta de 

Intenções de Investimento, sem a necessidade de novo 

pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos 

da Emissão e da Oferta. As Cotas Adicionais, caso emitidas, 

serão colocadas sob regime de melhores esforços de 

colocação pelos Coordenadores. As Cotas Adicionais, 

eventualmente emitidas, passarão a ter as mesmas 

características das Cotas inicialmente ofertadas e passarão a 

integrar o conceito de “Cotas”. 

Cotas do Lote 

Suplementar 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade 

de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas 

Adicionais) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por 

cento), ou seja, em até 640.500 (seiscentas e quarenta mil e 
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quinhentas) Cotas suplementares, nas mesmas condições e 

com as mesmas características das Cotas inicialmente 

ofertadas, destinadas a atender a um excesso de demanda 

que eventualmente seja constatado no decorrer do 

Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento, 

conforme opção outorgada pela Administradora aos 

Coordenadores, nos termos do Contrato de Distribuição, que 

somente poderá ser exercida pelos Coordenadores em 

comum acordo com a Administradora e a Gestora até a data 

de divulgação do Anúncio de Início. As Cotas do Lote 

Suplementar eventualmente emitidas, passarão a ter as 

mesmas características das Cotas inicialmente ofertadas e 

passarão a integrar o conceito de “Cotas”. 

Cotistas Titulares de Cotas. 

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

CRI Certificado de Recebível Imobiliário. 

CSLL Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 

Custodiante BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 

nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, 

devidamente autorizada a prestar os serviços de custódia de 

valores mobiliários. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

Data de Integralização Data da primeira integralização das Cotas, que ocorrerá após 

a data de divulgação do Anúncio de Início. 

Data de Liquidação em 

Dinheiro 

3º (terceiro) Dia Útil seguinte à data do Anúncio de Início.  

Data de Liquidação em 

Ativos 

Ocorrerá na data da Assembleia de Aprovação, na qual 

ocorrerá a Integralização em Ativos. 

Decreto 6.306 Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme 

alterado. 
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Decreto 8.426 Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, conforme alterado. 

Detentores de Ativos Investidores pessoas físicas e jurídicas, em qualquer caso, 

residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que 

formalizem Pedido de Reserva da Oferta Especial durante o 

Período de Reserva da Oferta Especial, junto a um 

Coordenador, observado o Investimento Mínimo por 

Investidor, que possam realizar a Integralização em Ativos, 

ou seja, que detenham Ativos Imobiliários (incluindo, mas 

não se limitando a ações ou quotas de sociedades de 

propósito específico (sempre de capital fechado, no caso de 

sociedades por ações), cujo único objeto seja a exploração de 

um dos Imóveis Iniciais, que poderiam ser utilizados para 

integralização das Cotas, nos termos do Regulamento. 

Dia Útil Qualquer dia que não seja um sábado, domingo ou feriado 

nacional, no Estado de São Paulo, ou na Cidade de São Paulo, 

ou em dias em que, por qualquer motivo, não houver 

expediente bancário ou não houver funcionamento na B3. 

Emissão Autorizada São novas emissões de Cotas até perfazer o montante total 

adicional de, no máximo, R$ 2.000.000,00 (dois bilhões de 

reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA, 

em uma ou mais séries, a critério da Administradora, bem 

como seus respectivos termos e condições, 

independentemente de aprovação em Assembleia Geral e de 

alteração do Regulamento, que não se confundirão com as 

Cotas emitidas na Primeira Emissão ou em emissões 

posteriores deliberadas pela Assembleia Geral de Cotistas, 

conforme o caso, sem prejuízo do disposto no Parágrafo 

Primeiro do artigo 16 do Regulamento. 

 

A Administradora poderá, por ato próprio, deliberar a emissão 

adicional de Cotas, até o montante de Cotas e correspondente 

valor total de Emissão Autorizada, dando conhecimento de 

cada respectiva emissão adicional aos Cotistas por meio de 

publicação de fato relevante. 

Escriturador É a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição 

financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, 
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inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64, 

devidamente autorizada pela CVM para prestar os serviços de 

escrituração de Cotas. 

Estatuto da Cidade Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conforme alterada. 

Estudo de Viabilidade Estudo de Viabilidade do Fundo, que será elaborado pela [●], 

nos termos do Anexo I, na página [●] deste Prospecto. 

FII Fundo de Investimento Imobiliário. 

FIP TRX I TRX REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em participações, 

constituído sob forma de condomínio fechado, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 09.517.273/0001-82, representado por sua 

instituição administradora, a BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Avenida 

Presidente Wilson, nº 231, 11º, 13º, 17º (parte) andares, na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61. 

FIP TRX II TRX REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em participações, 

constituído sob forma de condomínio fechado, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 11.065.890/0001-36, representado por sua 

instituição administradora, a BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Avenida 

Presidente Wilson, nº 231, 11º, 13º, 17º (parte) andares, na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61. 

FIP TRX I 

Desenvolvimento 

Imobiliário 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TRX 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FIP, fundo de 

investimento em participações, constituído sob forma de 

condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o 

nº 19.107.649/0001-34, representado por sua instituição 

administradora, a BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede no núcleo 

administrativo denominado “Cidade de Deus”, Prédio Prata, 

4º andar, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São 
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Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.066.670/0001-00. 

Fundo TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – 

FII, inscrito no CNPJ/MF sob nº 28.548.288/0001-52, 

administrado pela Administradora e gerido pela Gestora, 

constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo 

de duração indeterminado, regido pelo Regulamento, pela Lei 

8.668, pela Instrução CVM 472 e pelas demais disposições 

legais e regulamentares aplicáveis. 

Gestora É a TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das 

Nações Unidas, nº 8.501, 31º andar, Escritório 311, Parte B, 

Sala A Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 13.362.610/0001-87, devidamente autorizada pela CVM à 

prestação dos serviços de administração de carteira de títulos 

e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório 

nº 11.864, expedido em 04 de agosto de 2011.  

Governo Federal Governo Federal do Brasil. 

IGP-M Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas. 

Imóveis Iniciais São os seguintes Ativos Imobiliários, a serem adquiridos 

exclusivamente com os recursos decorrentes da Primeira 

Emissão: (i) Imóvel Minas Gerais; (ii) Imóvel SAP; (iii) Imóvel 

Madureira; e (iv) Imóvel Salvador. 

Imóveis Limitados Imóveis Novos que (1) ainda estejam em fase de construção; 

ou (2) não tenham o Contrato de Exploração Onerosa 

caracterizado como contrato de locação na modalidade 

build-to-suit (regido pelo artigo 54-A da Lei do Inquilinato). 

Imóveis Novos Quaisquer bens imóveis que sejam objeto de aquisições 

futuras, avaliados pelo Consultor Imobiliário e aprovados pela 

Gestora, os quais deverão observar os critérios de 

elegibilidade dispostos no artigo 6º, Parágrafo Primeiro, item 

“a” do Regulamento. 

Imóvel Madureira  Imóvel objeto das matrículas nºs 26.931, 75.797 e 97.810-A 

do Registro de Imóveis do Cartório do 8º Ofício do Rio de 
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Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Imóvel Minas Gerais  Imóvel objeto da matrícula nº 35.135 do Serviço Registral de 

Imóveis “Antônio Roberto de Almeida” da Comarca de Santa 

Luiza, Estado de Minas Gerais. 

Imóvel Salvador  Imóvel objeto da matrícula nº 15.040 do 2º Ofício de Registro 

de Imóveis de Salvador, Estado da Bahia. 

Imóvel SAP Imóvel objeto da matrícula nº 20.788 do Registro de Imóveis 

de Santo Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Instituições 

Participantes da Oferta 

Os Coordenadores, os Coordenadores Convidados e os 

Participantes Especiais, considerados em conjunto. 

Instrução CVM 400 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

alterada. 

Instrução CVM 472 Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme 

alterada. 

Instrução CVM 516 Instrução CVM n° 516, de 29 de dezembro de 2011, conforme 

alterada. 

Instrução CVM 555 Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme 

alterada. 

Instrução CVM 560 Instrução CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme 

alterada. 

Instrução RFB 1.585 Instrução Normativa nº 1.585, emitida pela Receita Federal 

do Brasil em 31 de agosto de 2015, conforme alterada.  

Integralização em 

Ativos 

Exclusivamente no âmbito da Oferta Especial, será admitida 

a integralização de Cotas em Ativos Imobiliários (incluindo, 

mas não se limitando a ações ou quotas de sociedades de 

propósito específico (sempre de capital fechado, no caso de 

sociedades por ações), cujo único objeto seja a exploração de 

um dos Imóveis Iniciais).  

Investidores Investidores de Varejo, Investidores Qualificados, 

Investimentos Profissionais e Detentores de Ativos, 

considerados em conjunto.  
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Investidores de Varejo Investidores pessoas físicas e jurídicas, em qualquer caso, 

residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que 

formalizem Pedido de Reserva de Varejo durante o Período de 

Reserva de Varejo, junto a uma única Instituição Participante 

da Oferta, conforme o caso, observado o Investimento 

Mínimo por Investidor (exceto Detentores de Ativos). 

Investidores 

Institucionais 

Investidores Profissionais e Investidores Qualificados (exceto 

Detentores de Ativos). 

Investidores 

Profissionais 

São (i) as instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, (ii) as 

companhias seguradoras e sociedades de capitalização, (iii) 

as entidades abertas e fechadas de previdência 

complementar, (iv) as pessoas naturais ou jurídicas que 

possuam investimentos financeiros em valor superior a 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de 

investidor profissional mediante termo próprio, (v) os fundos 

de investimento, (vi) os clubes de investimento, desde que 

tenham a carteira gerida por administrador de carteira de 

valores mobiliários autorizado pela CVM, (vii) os agentes 

autônomos de investimento, administradores de carteira, 

analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela 

CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) os 

investidores não residentes. 

Investidores 

Qualificados 

São (i) os Investidores Profissionais, (ii) as pessoas naturais 

ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor 

superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de 

investidor qualificado mediante termo próprio, (iii) as pessoas 

naturais que tenham sido aprovadas em exames de 

qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela 

CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos 

de investimento, administradores de carteira, analistas e 

consultores de valores mobiliários, em relação a seus 

recursos próprio, e (iv) os clubes de investimento, desde que 

tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas que sejam 

investidores qualificados. 
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Investimento Mínimo 

por Investidor 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), equivalente a 20 (vinte) Cotas, 

a ser observado por todos os Investidores. 

Instrução Normativa 

1.585 

É a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 

nº 1.585, de 31 de agosto de 2015. 

IOF/Câmbio Imposto sobre operações financeiras de câmbio. 

IOF/Títulos Imposto sobre operações relativas a títulos ou valores 

mobiliários. 

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano. 

IR Imposto de Renda. 

IRPJ Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. 

IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte. 

Kozmus 17 KOZMUS 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., 

sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações, 

Unidas, nº 8.501, 31º andar, Pinheiros, São Paulo – SP, 

CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 12.919.425/0001-88, proprietária do Imóvel Madureira. 

Kozmus 18 KOZMUS 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., 

sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações, 

Unidas, nº 8.501, 31º andar, Pinheiros, São Paulo – SP, 

CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 12.919.509/0001-11, superficiária do Imóvel Madureira. 

Laudos de Avaliação Laudos de avaliação elaborados pela Colliers International do 

Brasil, de acordo com o Anexo 12 à Instrução CVM 472, os 

quais se encontram como Anexo II, nas páginas [●], deste 

Prospecto. 

LCI Letra de Crédito Imobiliário. 

Lei 11.033 Lei nº 11.033, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada. 

Lei 8.245 ou Lei do Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada. 
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Inquilinato 

Lei 8.668 Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada. 

Lei 9.430 Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme alterada. 

Lei 9.779 Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada. 

Lei das Sociedades por 

Ações 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Maori 07 MAORI 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., 

sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações, 

Unidas, nº 8.501, 31º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São 

Paulo – SP, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de 

São Paulo - JUCESP sob o Número de Identificação do 

Registro de Empresas - NIRE 35.300.373.928, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 10.914.094/0001-68, proprietária do 

Imóvel Minas Gerais. 

Maori 08 MAORI 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., 

sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações 

Unidas, nº 8.501, 31º andar, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 

05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 10.913.726/0001-79, superficiária do Imóvel Minas 

Gerais. 

Oferta Oferta pública de distribuição primária das Cotas do Fundo, 

exclusivamente no Brasil. 

Oferta Especial Distribuição de até, no máximo, 14,1% (catorze inteiros e um 

décimo por cento) da totalidade das Cotas, destinada 

prioritariamente à colocação junto aos Detentores de Ativos 

que realizarem Pedido de Reserva da Oferta Especial, por 

meio dos Coordenadores, não sendo estipulados valores 

máximos de investimento para os Detentores de Ativos com 

relação à Oferta Especial. 

Oferta de Varejo Distribuição de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da 

totalidade das Cotas remanescentes após a Oferta Especial, 

destinada prioritariamente à colocação pública junto a 

Investidores de Varejo que realizarem Pedido de Reserva de 
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Varejo. 

Oferta Institucional Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta 

Especial e dos Pedidos de Reserva de Varejo, as Cotas 

remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, 

serão destinadas à colocação junto a Investidores 

Institucionais, por meio dos Coordenadores, não sendo 

admitidas para tais Investidores Institucionais reservas 

antecipadas e não sendo estipulados valores máximos de 

investimento. 

OPAC Oferta pública voluntária de aquisição de cotas de um FII, na 

forma do Ofício Circular 050/2016-DP, de 31 de maio de 

2016, da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias 

e Futuros (antiga denominação da B3). 

Owens 20 OWENS 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., 

sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações 

Unidas, nº 8.501, 31º andar, cj. 311, parte B, Pinheiros, CEP 

05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.065.493/0001-27, 

proprietária do Imóvel SAP. 

Participantes Especiais As corretoras de títulos e valores mobiliários e outras 

instituições credenciadas junto à B3, que disponham de banco 

liquidante e que sejam capazes de realizar troca de 

informações diretamente com a B3, que celebrem Termo de 

Adesão ao Contrato de Distribuição assinado pelos 

Participantes Especiais, conforme previsto no Contrato de 

Distribuição. 

Patrimônio Líquido O patrimônio líquido do Fundo. 

Pedido de Reserva da 

Oferta Especial 

Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para a 

reserva de Cotas no âmbito da Oferta, firmado por Detentores 

de Ativos, durante o Período de Reserva da Oferta Especial. 

Pedido de Reserva de 

Varejo 

Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para a 

reserva de Cotas no âmbito da Oferta, firmado por 

Investidores de Varejo, durante o Período de Reserva de 
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Varejo.  

Pedido de Reserva Pedido de Reserva da Oferta Especial e/ou Pedido de Reserva 

de Varejo, indistintamente. 

Período de Colocação O período para distribuição das Cotas será de até 6 (seis) 

meses contados a partir da data de divulgação do Anúncio de 

Início, ou até a data da divulgação do Anúncio de 

Encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro. 

Período de Reserva da 

Oferta Especial 

O período compreendido entre [●] e [●], inclusive, no qual os 

Detentores de Ativos interessados poderão celebrar Pedidos 

de Reserva da Oferta Especial para participar da Oferta.  

Período de Reserva de 

Varejo 

O período compreendido entre [●] e [●], inclusive, no qual os 

Investidores de Varejo interessados poderão celebrar Pedidos 

de Reserva de Varejo para participar da Oferta.  

Pessoas Ligadas Consideram-se pessoas ligadas, conforme definidas no artigo 

34, parágrafo 2º, da Instrução CVM 472 e no artigo 51 do 

Regulamento, as seguintes: (i) a sociedade controladora ou 

sob Controle da Administradora, da Gestora e/ou do 

Consultor Imobiliário, de seus respectivos administradores e 

acionistas, conforme o caso; (ii) a sociedade cujos 

administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos da 

Administradora, da Gestora e/ou do Consultor Imobiliário, 

conforme aplicável, com exceção dos cargos exercidos em 

órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno 

da Administradora, da Gestora e/ou do Consultor Imobiliário, 

desde que seus respectivos titulares não exerçam funções 

executivas, ouvida previamente a CVM; e (iii) parentes até 

segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos 

acima. 

Pessoas Vinculadas Serão consideradas pessoas vinculadas no âmbito da Oferta, 

os Investidores que sejam (i) controladores ou 

administradores da Administradora, da Gestora ou outras 

pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou 

companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais 

até o 2º grau; (ii) controladores ou administradores das 

Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados, 

operadores e demais prepostos das Instituições Participantes 
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da Oferta diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; 

(iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições 

Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que 

mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta, 

contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à 

atividade de intermediação ou de suporte operacional no 

âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta; (vii) 

sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas 

vinculadas às Instituições Participantes da Oferta desde que 

diretamente envolvidas na Oferta; (viii) cônjuge ou 

companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos 

itens “ii” a “v”; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja 

maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se 

geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 

PIS Contribuição para o Programa de Integração Social. 

Política de Investimento  A política de investimento do Fundo, conforme descrita no 

Capítulo III do Regulamento e na página [●] deste Prospecto. 

Primeira Emissão A oferta pública de distribuição de até 4.270.000 (quatro 

milhões e duzentas e setenta mil) Cotas, em classe e série 

únicas, da primeira emissão do Fundo. 

Procedimento de Coleta 

de Intenções de 

Investimento 

O procedimento de coleta de intenções de investimento, 

organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 44 da 

Instrução CVM 400, para a verificação junto a Investidores da 

demanda pelas Cotas, tendo como parâmetro as indicações 

de interesse em função da qualidade e quantidade da 

demanda (por volume) pelas Cotas, coletadas junto a 

Investidores Institucionais, para fins de definição, pelos 

Coordenadores, das alocações dos Investidores Institucionais 

no âmbito da Oferta Institucional. 

Prospectos Prospecto Preliminar e Prospecto Definitivo, considerados em 

conjunto. 

Prospecto Definitivo O prospecto definitivo da Oferta. 

Prospecto Preliminar ou 

Prospecto 

Este prospecto preliminar da Oferta. 
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Procuração É a procuração a ser outorgada pelos Investidores quando do 

ato de subscrição, com poderes específicos para terceiro (sem 

ligação de qualquer natureza com a Gestora, com o Consultor 

Imobiliário e com a Administradora), nos termos do que 

dispõe os artigos 653 a 691 do Código Civil Brasileiro para 

que o Procurador represente o Cotista e exerça seu direito de 

voto na Assembleia de Aprovação, nos termos do artigo 34 

da Instrução CVM 472, visto que os Imóveis Iniciais são de 

titularidade de SPEs, cujos acionistas são Fundos de 

Investimento em Participações (FIPs) e/ou outros veículos 

geridos pela e/ou com administradores em comum com a 

Gestora e/ou o Consultor Imobiliário. 

Procurador É a pessoa a qual a Procuração será outorgada, a qual não 

terá ligação de qualquer natureza com a Gestora, com o 

Consultor Imobiliário e com a Administradora. 

Público-Alvo A Oferta tem como público-alvo investidores em geral, sejam 

eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou quaisquer outros 

veículos de investimento, domiciliados ou com sede, 

conforme o caso, no Brasil ou no exterior, fundos de 

investimento, fundos de pensão, regimes próprios de 

previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, seguradoras, entidades de 

previdência complementar e de capitalização, bem como 

investidores não residentes que invistam no Brasil segundo 

as normas aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal 

investimento, vedado o investimento por investidores não 

permitidos pela legislação e/ou regulamentação vigentes. 

Regulamento O instrumento que disciplina o funcionamento e demais 

condições do Fundo, datado de 21 de agosto de 2017, e 

registrado em 21 de agosto de 2017, sob o nº 1.302.722 

perante o 9º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme alterado 

por ato da Administradora formalizado em [•] de setembro de 

2017, o qual se encontra registrado no 9º Ofício do Registro 

de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, sob o nº [•], de [•] de setembro de 2017, 

constante do Anexo III ao presente Prospecto. 
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Remuneração da 

Administradora 

A remuneração cobrada mensalmente, até o 2º (segundo) Dia 

Útil do mês subsequente, equivalente à tabela abaixo, 

respeitado o mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), atualizado anualmente, a partir da primeira Data de 

Integralização de Cotas, pela variação positiva do IGP-M: 

 

Percentual da 

Remuneração da 

Administradora 

Faixa de Valor do Patrimônio Líquido do 

Fundo 

0,10% ao ano Até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) 

0,15% ao ano Acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 

reais) 
 

Remuneração da 

Gestora 

A remuneração equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) 

ao ano do patrimônio líquido do Fundo, a ser paga 

mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil após o mês vencido, 

respeitado o mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir da 

data da primeira integralização de Cotas, pela variação 

positiva do IGP-M. 

Remuneração de 

Coordenação e 

Colocação 

É a remuneração composta pela Comissão de Coordenação e 

Estruturação, Comissão de Assessoria do Coordenador Líder 

e a Comissão de Distribuição. 

Remuneração do 

Consultor Imobiliário 

A remuneração devida ao Consultor Imobiliário será fixada 

em contrato específico e deduzida da Remuneração da 

Gestora. 

Remuneração do 

Escriturador 

A seguinte remuneração, a ser paga pelo Fundo ao 

Escriturador: R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado 

anualmente, a partir da primeira Data de Integralização de 

Cotas, pela variação positiva do IGP-M. 

Rentabilidade Histórica 

do Fundo 

É a rentabilidade histórica do Fundo, calculada da forma 

descrita abaixo: 

 

RNI = (12 * RECA ) / VAtivo 

 

Onde:  
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“RNI” = Rentabilidade do Imóvel Novo; 

 

“RECA” = Receita bruta de aluguel mensal esperada no mês 

da aquisição. No caso de imóvel com receita bruta paga em 

periodicidade diferente da mensal, será considerado a última 

receita recebida dividida pelo número de meses referente à 

periodicidade de pagamento (por exemplo: pagamento 

trimestral, considerar-se-á a divisão por 3 (três) meses, 

semestral, por 6 (seis) meses); 

 

“VAtivo” = Valor total a ser incorrido pelo Fundo no âmbito da 

aquisição, incluindo e não se limitando ao valor pago pelo 

Ativo Imobiliário, possível Imposto de Transferência de Bens 

Imóveis (ITBI), custos de corretagem, de due diligence, de 

advogados, bem como cartoriais e despesas com a emissão 

adicional de Cotas. 

 

RHF = 2*(RECF – AJ) / VA 

 

Onde: 

 

“RHF” = Rentabilidade Histórica do Fundo; 

 

“RECF” = Receita de aluguel e receita financeira contabilizada 

nos últimos 6 (seis) meses anteriores à data da operação 

pretendida. Caso não tenha se passado 6 (seis) meses entre 

o início de negociação da Cota do Fundo em mercado 

organizado e a data de anúncio de emissão adicional de 

Cotas, (i) o valor da receita de aluguel deverá ser obtido 

somando-se os meses disponíveis do Fundo e somando-se os 

recebimentos esperados de aluguel dos períodos 

subsequentes até que se complete os 6 (seis) meses e (ii) o 

valor da receita financeira deverá ser obtido somando-se os 

meses disponíveis do Fundo e atualizando o valor da seguinte 

forma: multiplicado por 6 (seis) e dividido pelo número de 

meses entre o início de negociação da cota do Fundo em 
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mercado organizado e a data de anúncio da emissão adicional 

de Cotas. 

 

“VA” = Valor de mercado do Fundo, calculado com base na 

média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão 

do Fundo no mês anterior ao da data da operação pretendida. 

 

“AJ” = Valor de receita de aluguel e receita financeira 

relacionada a Ativos que geraram receita no Fundo em 

qualquer mês nos últimos 6 (seis) meses anteriores à data da 

operação pretendida e que durante este período foram 

alienados pelo Fundo, desde que o valor correspondente a 

esta alienação tenha sido utilizado para amortização ou 

resgate das Cotas do Fundo. 

Representantes dos 

Cotistas 

São os representantes dos Cotistas eleitos em Assembleia 

Geral, nos termos do Capítulo XI do Regulamento ou da 

página [•] deste Prospecto. 

Reserva de Contingência Para arcar com as despesas extraordinárias dos Ativos 

Imobiliários componentes da carteira do Fundo (tal como 

definido no Regulamento), se houver, poderá ser constituída 

uma reserva de contingência pela Administradora, cujos 

recursos serão aplicados em Ativos Financeiros e cujos 

rendimentos serão incorporados à Reserva de Contingência, 

nos termos do Regulamento. 

Resolução CMN 4.373 Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 

de setembro de 2014, conforme alterada. 

RGI Registro Geral de Imóveis. 

LogBras Salvador LOGBRAS SALVADOR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações, com sede na 

Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º andar, cj. 311, 

parte B, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 14.251.450/0001-61, proprietária do Imóvel Salvador. 

SPEs São (i) Maori 07, (ii) Maori 08, (iii) Owens 20; (iv) Kozmus 

17; (v) Kozmus 18; e (vi) Logbras Salvador, quando referidas 
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conjuntamente. 

Taxa de Administração A taxa de administração do Fundo engloba a Remuneração da 

Administradora, a Remuneração do Escriturador e a 

Remuneração da Gestora. 

Termo de Adesão ao 

Contrato de Distribuição 

Os termos de adesão ao Contrato de Distribuição que venham 

a ser celebrados entre os Coordenadores e os Participantes 

Especiais, conforme o caso.  

Termo de Adesão ao 

Regulamento 

Termo de adesão assinado pelos adquirentes das Cotas, 

mediante o qual declaram que receberam exemplar deste 

Prospecto e do Regulamento, que tomaram ciência dos 

objetivos do Fundo, de sua Política de Investimento, da 

composição da carteira, da Taxa de Administração, da 

Remuneração da Gestora, dos riscos associados ao seu 

investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de 

variação e perda no Patrimônio Líquido e, consequentemente, 

de perda parcial ou total do capital investido pelo Investidor. 

TRX É a TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das 

Nações Unidas, nº 8.501, 31º andar, Escritório 311, Parte B, 

Sala A Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 13.362.610/0001-87, devidamente autorizada pela CVM à 

prestação dos serviços de administração de carteira de títulos 

e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório 

nº 11.864, expedido em 04 de agosto de 2011.  

Valor da Cota da 

Primeira Emissão 

R$ 100,00 (cem reais). 

Volume Total da Oferta O volume de 4.270.000 (quatro milhões e duzentas e setenta 

mil) Cotas, no valor total de R$ 427.000.000,00 

(quatrocentos e vinte e sete milhões de reais), podendo este 

ser aumentado em decorrência das Cotas do Lote 

Suplementar e/ou das Cotas Adicionais.  
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SUMÁRIO 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 de todos os itens do 

Regulamento e deste Prospecto, inclusive seus Anexos, com especial atenção à seção “Fatores de 

Risco”, constante das páginas [●] a [●] deste Prospecto. 

 

Emissor O TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII. 

Forma de Constituição 

do Fundo 

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, 

com prazo de duração indeterminado, não sendo permitido o 

resgate das Cotas pelos Cotistas, sendo regido pelo 

Regulamento, pela Instrução CVM 472, pela Lei 8.668 e pelas 

demais disposições legais e regulamentares que lhe forem 

aplicáveis. 

Política de Investimento 

do Fundo 

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade ao 

investimento dos Cotistas no longo prazo, por meio da busca 

de rendimentos com a exploração de Ativos Imobiliários, 

mediante (a) primordialmente, a obtenção de renda 

decorrente de Contratos de Exploração Onerosa dos 

(i) Imóveis Iniciais, assim como de (ii) Imóveis Novos, ou (b) 

excepcionalmente, o auferimento de eventuais ganhos de 

capital provenientes da alienação de tais Ativos Alvo, sendo 

que os Contratos de Exploração Onerosa no caso dos Imóveis 

Novos deverão possuir, no mínimo, as características 

previstas no artigo 6º do Regulamento.  

Distribuição de 

Rendimentos e 

Amortização 

Extraordinária 

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

(noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, 

apurados segundo o regime de caixa, com base em balancete 

semestral e balanço anual encerrado em 30 de junho e 31 de 

dezembro de cada ano, respectivamente. O resultado 

auferido em um determinado período será distribuído aos 

Cotistas mensalmente, até o 20° (vigésimo) Dia Útil do 

respectivo mês.  

 

Eventual antecipação dos resultados a serem pagos pelo 

Fundo poderá ser realizada, a critério da Administradora, em 

havendo os recursos disponíveis para o pagamento. Eventual 
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saldo de resultado distribuído e não pago será incorporado ao 

Patrimônio Líquido do Fundo. A Administradora poderá 

antecipar o pagamento de resultados no máximo uma vez por 

mês. 

 

O Fundo poderá amortizar parcialmente as suas Cotas, a 

qualquer tempo, nos termos do Regulamento, em iguais 

condições aos Cotistas. Para fins de amortização de Cotas do 

Fundo, será considerado o valor de Cota apurado pelo Fundo 

no Dia Útil imediatamente anterior ao do pagamento da 

respectiva parcela de amortização. 

Taxa de Administração 

do Fundo 

A Taxa de Administração devida à Administradora, a qual 

engloba a Remuneração da Administradora, a Remuneração 

do Escriturador e a Remuneração da Gestora. A 

Administradora pode estabelecer que parcelas da Taxa de 

Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos 

prestadores de serviços contratados, incluindo a Gestora com 

relação à Remuneração da Gestora e do Consultor Imobiliário. 

Assembleia Geral A Assembleia Geral tem competência privativa para deliberar 

sobre as matérias descritas no artigo 22 do Regulamento e 

na página [●] deste Prospecto. Compete à Administradora 

convocar a Assembleia Geral. A Assembleia Geral também 

pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, 

no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas pelo 

Fundo. 

 

A primeira convocação das Assembleias Gerais deverá 

ocorrer: (a) com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, 

no caso das Assembleias Gerais ordinárias; e (b) com no 

mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das 

Assembleias Gerais extraordinárias. 

 

Todas as Cotas terão direito de voto na Assembleia Geral. 

 

A Assembleia Geral será instalada com a presença de 

qualquer número de Cotistas, sendo as deliberações tomadas, 

salvo nas hipóteses previstas abaixo, pela maioria de votos 

dos presentes, cabendo a cada Cota 1 (um) voto. 
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Dependerão da aprovação por maioria de votos dos Cotistas 

presentes e que concomitantemente representem: (a) 25% 

(vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas do 

Fundo, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; ou 

(b) 50% (cinquenta por cento), no mínimo, das Cotas 

emitidas do Fundo, quando o Fundo tiver até 100 (cem) 

Cotistas, as deliberações indicadas abaixo: 

 

• alteração do Regulamento; 

 

• destituição ou substituição da Administradora e 

escolha de sua substituta; 

 

• fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo; 

 

• dissolução e liquidação do Fundo, de forma diversa 

daquela disciplinada no Regulamento; 

 

• apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos 

utilizados na integralização de Cotas do Fundo, se 

houver; 

 

• aprovação dos atos que configurem potencial conflito 

de interesses nos termos da Instrução CVM 472 ou 

conforme assim considerado pela Administradora; e 

 

• alteração da Taxa de Administração, incluindo a 

parcela destinada à Remuneração da Gestora. 

 

É facultado a qualquer Cotista que, isolada ou conjuntamente, 

detenha 0,5% (meio por cento) ou mais do total de Cotas 

emitidas, solicitar à Administradora o envio de pedido de 

procuração aos demais Cotistas do Fundo, desde que 

obedecidos os requisitos do item “a” do caput do artigo 27 do 

Regulamento. 

Direitos, Vantagens e 

Restrições das Cotas 

As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu 

patrimônio, sendo nominativas e escriturais, e serão 

registradas em contas individualizadas mantidas pela 
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Administradora em nome dos respectivos titulares.  

 

As Cotas conferirão iguais direitos políticos e patrimoniais aos 

seus titulares, correspondendo cada Cota a 1 (um) voto nas 

Assembleias Gerais do Fundo. Nos termos do artigo 2º da Lei 

8.668, não é permitido o resgate de Cotas pelo Cotista. 

 

As Cotas do Fundo serão registradas para negociação em 

mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3. 

 

O titular das Cotas do Fundo não poderá exercer qualquer 

direito real sobre os imóveis e demais Ativos integrantes do 

patrimônio do Fundo, bem como não responde pessoalmente 

por qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos Ativos 

Imobiliários e aos demais Ativos integrantes do patrimônio do 

Fundo ou da Administradora, salvo quanto à obrigação de 

pagamento das Cotas que adquirir. 

Emissões Autorizadas Na medida em que a Gestora identifique a necessidade de 

aportes adicionais de recursos no Fundo, a Administradora 

poderá, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução 

CVM 472, aprovar novas emissões de Cotas até o montante 

total adicional de, no máximo, R$ 2.000.000.000,00 (dois 

bilhões de reais), conforme atualizado anualmente pela 

variação positiva do IPCA, em uma ou mais séries, a critério 

da Administradora, bem como seus respectivos termos e 

condições, independentemente de aprovação em Assembleia 

Geral e de alteração do Regulamento.  

Dissolução e Liquidação 

do Fundo 

A liquidação antecipada do Fundo somente ocorrerá por 

deliberação dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral, 

sendo essa a única hipótese de liquidação antecipada do 

Fundo. 

 
Na hipótese de ocorrência de qualquer dos eventos descritos 

abaixo, a Administradora convocará, imediatamente, 

Assembleia Geral para deliberar sobre a eventual liquidação 

antecipada do Fundo: 
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a) na hipótese de a Administradora renunciar às suas 

funções e a Assembleia Geral não nomear instituição 

habilitada para substituí-la, nos termos estabelecidos 

no Regulamento; 

b) na hipótese de renúncia do Custodiante, com ausência 

de assunção de suas funções por uma nova instituição; 

c) não observância, pela Administradora, dos deveres e 

das obrigações previstos no Regulamento e na 

regulamentação em vigor, desde que, comunicada 

para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça 

no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do 

recebimento da referida comunicação; e 

d) na hipótese de Patrimônio Líquido negativo do Fundo. 

 

No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do 

Fundo será partilhado entre os Cotistas, após sua alienação, 

na proporção de suas respectivas Cotas, após o pagamento 

de todas as dívidas e despesas inerentes ao Fundo. 

 

A partilha de que trata o parágrafo acima deverá ser realizada 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias ou em prazo maior, 

se assim deliberado em Assembleia Geral. 

 

Para maiores detalhes a respeito dos procedimentos acima, 

favor referir-se à seção “Descrição do Fundo”, item 

“Dissolução, Liquidação e Amortização Parcial de Cotas”, nas 

páginas [•] e [•] deste Prospecto. 

Destinação dos 

Recursos 

Os recursos obtidos pelo Fundo por meio da presente Oferta 

serão destinados conforme previsto na seção “Destinação dos 

Recursos” na página [•] deste Prospecto. 

Volume Total da Oferta R$ 427.000.000,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões de 

reais), considerando a subscrição e integralização da 

totalidade das Cotas pelo preço de R$ 100,00 (cem reais) por 

Cota, podendo este ser aumentado em decorrência das Cotas 

do Lote Suplementar e/ou das Cotas Adicionais. 

Distribuição Parcial Não será admitida a distribuição parcial das Cotas. Caso o 

Volume Total da Oferta não seja atingido a Oferta será 

cancelada. 
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Quantidade de Cotas de 

Oferta 

4.270.000 (quatro milhões e duzentos e setenta mil) Cotas. 

Valor Inicial Unitário ou 

Preço de Emissão 

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

Regime de Distribuição 

das Cotas 

As Cotas serão distribuídas publicamente pelas Instituições 

Participantes da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400, 

sob o regime de melhores esforços de colocação. 

Período de Colocação O período de distribuição das Cotas da Oferta é de até 6 (seis) 

meses contados a partir da data de divulgação do Anúncio de 

Início, ou até a data da divulgação do Anúncio de 

Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Ambiente em que será 

realizada a Oferta das 

Cotas do Fundo 

A distribuição pública das Cotas no mercado primário, sob 

regime de melhores esforços de colocação, no DDA – Sistema 

de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado 

pela B3.  

Investimento Mínimo 

por Investidor 

Todo e qualquer Investidor deverá adquirir, no âmbito da 

Oferta, a quantidade mínima de 20 (vinte) Cotas, que 

totalizem o investimento mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 

Subscrição e 

Integralização das Cotas 

No âmbito da Oferta, os Investidores que estejam 

interessados em investir em Cotas deverão realizar a 

subscrição das Cotas perante as Instituições Participantes da 

Oferta, mediante a assinatura do Boletim de Subscrição, da 

Procuração e do Termo de Adesão ao Regulamento após a 

divulgação do Anúncio de Início, sendo certo que a 

integralização das Cotas em dinheiro será realizada na Data 

de Liquidação em Dinheiro. A integralização em dinheiro deve 

ocorrer até as 11 horas da Data de Liquidação em Dinheiro. 

A Integralização em Ativos ocorrerá na Data de Liquidação 

em Ativos, que ocorrerá na data da Assembleia de Aprovação. 

 

Na Data de Liquidação em Dinheiro, as Cotas serão 

integralizadas pelo Valor da Cota da Primeira Emissão. Na 

Data de Liquidação em Ativos, as Cotas serão integralizadas 

pelo seu respectivo valor, conforme calculado pela 
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Administradora, no Dia Útil da Assembleia de Aprovação. 

Local de Admissão e 

Negociação das Cotas 

Nos termos do Ofício [●], de [●] de [●] de 2017, a B3 deferiu 

a listagem do Fundo para negociação das Cotas no mercado 

primário no DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, e no 

mercado de bolsa, operacionalizado e administrado pela B3, 

observado o disposto neste Prospecto e no Regulamento. As 

Cotas não poderão ser alienadas fora do mercado onde 

estiverem registradas à negociação, salvo em caso de 

transmissão decorrente de lei ou de decisão judicial. 

 

As Cotas somente poderão ser negociadas após a divulgação 

do Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da 

B3 para o início da negociação das Cotas, conforme 

procedimentos estabelecidos pela B3. 

Público-Alvo A Oferta tem como público-alvo investidores em geral, sejam 

eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou quaisquer outros 

veículos de investimento, domiciliados ou com sede, 

conforme o caso, no Brasil ou no exterior, fundos de 

investimento, fundos de pensão, regimes próprios de 

previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, seguradoras, entidades de 

previdência complementar e de capitalização, bem como 

investidores não residentes que invistam no Brasil segundo 

as normas aplicáveis e que aceitem os riscos inerentes a tal 

investimento, vedado o investimento por investidores não 

permitidos pela legislação e/ou regulamentação vigentes.  

Oferta Especial Parte da Oferta destinada prioritariamente aos Detentores de 

Ativos, observado o Investimento Mínimo por Investidor, de 

até, no máximo, 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por 

cento) do Volume Total da Oferta, por meio dos 

Coordenadores, não sendo admitidas para os Detentores de 

Ativos reservas antecipadas e não sendo estipulados valores 

mínimos ou máximos de investimento. 

Oferta de Varejo Parte da Oferta destinada a Investidores de Varejo, 

observado o Investimento Mínimo por Investidor, equivalente 

a, no mínimo 80% (oitenta por cento) das Cotas 

remanescentes após a Oferta Especial, destinada 
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prioritariamente à colocação pública junto a Investidores de 

Varejo. A quantidade de Cotas destinadas aos Investidores de 

Varejo poderá ser aumentada para que os pedidos 

excedentes dos Investidores de Varejo possam ser total ou 

parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento 

parcial, será observado o critério de rateio descrito na seção 

“Termos e Condições da Oferta”, item “Oferta de Varejo”, na 

página [•] deste Prospecto.  

Oferta Institucional Parte da Oferta destinada aos Investidores Institucionais, 

observado o Investimento Mínimo por Investidor, cujo 

montante é o remanescente após o atendimento dos Pedidos 

de Reserva da Oferta Especial e dos Pedidos de Reserva de 

Varejo. 

Inadequação de 

Investimento 

O investimento em Cotas da Primeira Emissão não é 

adequado a Investidores que necessitem de liquidez, tendo 

em vista que os FIIs encontram pouca liquidez no mercado 

brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas 

negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Além 

disso, os FIIs 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” nas páginas [●] a [●] deste Prospecto, especialmente 

os Fatores de Risco “[●]” previstos nas páginas [●] a [●] deste 

Prospecto, que contém a descrição de certos riscos que 

atualmente podem afetar de maneira adversa o investimento 

nas Cotas, antes da tomada de decisão de investimento. 

 

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE 

NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU 

VALORES MOBILIÁRIOS. 

Período de Reserva da 

Oferta Especial 

O período compreendido entre [●] de [●] de 2017 e [●] de [●] 

de 2017, inclusive, no qual os Detentores de Ativos 

interessados poderão celebrar Pedidos de Reserva da Oferta 

Especial para participar da Oferta. 

Período de Reserva de O período compreendido entre [●] de [●] de 2017 e [●] de [●] 
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Varejo de 2017, inclusive, no qual os Investidores de Varejo 

interessados poderão celebrar Pedidos de Reserva de Varejo 

para participar da Oferta. 

Procedimento de Coleta 

de Intenções de 

Investimento 

Será adotado o procedimento de Bookbuilding, organizado 

pelos Coordenadores, nos termos do artigo 44 da Instrução 

CVM 400, para a verificação junto a Investidores da demanda 

pelas Cotas, tendo como parâmetro as indicações de interesse 

em função da qualidade e quantidade da demanda (por 

volume) pelas Cotas, coletadas junto a Investidores 

Institucionais, para fins de definição, pelos Coordenadores, 

das alocações dos Investidores Institucionais no âmbito da 

Oferta Institucional. 

Excesso de Demanda (a) Oferta de Especial: caso a totalidade das Cotas objeto 

dos Pedidos de Reserva da Oferta Especial realizados por 

Detentores de Ativos tenha como objeto Cotas em quantidade 

superior a 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) 

do Volume Total da Oferta, as Instituições Participantes da 

Oferta deverão realizar a distribuição do restante das Cotas 

conforme plano de distribuição adotado em consonância com 

o disposto no § 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual 

leva em conta suas relações com clientes e outras 

considerações de natureza comercial ou estratégica, 

observado que as Instituições Participantes da Oferta deverão 

assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco 

de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos 

Investidores; e (iii) que os representantes de venda das 

Instituições Participantes da Oferta, caso venham a ser 

contratadas pelos Coordenadores recebam previamente 

exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas 

dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelos 

Coordenadores. 

 

(b) Oferta de Varejo: caso a totalidade das Cotas objeto dos 

Pedidos de Reserva de Varejo realizados por Investidores de 

Varejo tenha como objeto Cotas em quantidade superior à 

quantidade destinada à Oferta de Varejo, será realizado 

rateio, observado o Investimento Mínimo por Investidor, da 

seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Cotas 
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destinadas a Investidores de Varejo entre todos os 

Investidores de Varejo que validamente tiverem realizado 

Pedido de Reserva de Varejo durante o Período de Reserva de 

Varejo, observando-se o valor individual de cada Pedido de 

Reserva de Varejo; e (ii) uma vez atendido o critério de rateio 

descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio 

proporcional das Cotas destinadas a Investidores de Varejo 

remanescentes entre todos os Investidores de Varejo que 

validamente tiverem realizado Pedido de Reserva de Varejo, 

observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva 

de Varejo, a critério dos Coordenadores e da Administradora, 

a quantidade de Cotas destinadas a Investidores de Varejo 

poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos 

Investidores de Varejo possam ser total ou parcialmente 

atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será 

observado o critério de rateio descrito neste item. 

 

(c) Oferta Institucional: caso o número de Cotas objeto de 

ordens recebidas de Investidores Institucionais exceda o total 

de Cotas remanescentes após a Oferta Especial e a Oferta de 

Varejo, as Instituições Participantes da Oferta deverão 

realizar a distribuição do restante das Cotas conforme plano 

de distribuição adotado em consonância com o disposto no § 

3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual leva em conta 

suas relações com clientes e outras considerações de 

natureza comercial ou estratégica, observado que as 

Instituições Participantes da Oferta deverão assegurar: (i) a 

adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; 

(ii) o tratamento justo e equitativo aos Investidores; e (iii) 

que os representantes de venda das Instituições Participantes 

da Oferta, caso venham a ser contratadas pelos 

Coordenadores recebam previamente exemplar do Prospecto 

para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser 

esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores. 

Informações Adicionais Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo 

e/ou sobre a Oferta poderão ser obtidas junto à 

Administradora, às Instituições Participantes da Oferta e/ou à 

B3 e/ou à CVM. 
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Administradora BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Escriturador ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64, devidamente 

autorizada pela CVM para prestar os serviços de escrituração 

de Cotas. 

Assessores Legais dos 

Coordenadores 

Pinheiro Neto Advogados. 

Assessores Legais do 

Fundo e da 

Administradora 

PMKA Advogados. 

Meio de Comunicação 

das informações 

relativas à presente 

Oferta 

Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à 

Oferta serão divulgados nas páginas da rede mundial de 

computadores indicadas no artigo 54-A da Instrução da CVM 

400, inclusive, no jornal Valor Econômico. 
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

 

I. A OFERTA 

 

A Oferta consistirá na distribuição pública primária de até 4.270.000 (quatro milhões e duzentas e 

setenta mil) Cotas, totalizando um montante de até R$ 427.000.000,00 (quatrocentos e vinte e 

sete milhões de reais) (sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas Adicionais), sob o 

regime de melhores esforços de colocação, em mercado de balcão não organizado, nos termos da 

Instrução CVM 400 e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores, em 

condições que assegurem tratamento equitativo aos destinatários e aceitantes da Oferta. 

 

No âmbito da Oferta não será admitida a distribuição parcial das Cotas. Caso não seja atingido o 

Volume Total da Oferta a Oferta será cancelada. 

 

II. AUTORIZAÇÕES 

 

A Primeira Emissão e a presente Oferta foram autorizadas pela Administradora por meio do 

“Instrumento Particular de Primeira Alteração ao Regulamento do TRX Renda Fundo de Investimento 

Imobiliário – FII”, formalizado em 25 de agosto de 2017, o qual aprovou a Primeira Emissão de 

Cotas, a Oferta, bem como a consolidação do Regulamento do Fundo, devidamente registrado, em 

28 de agosto de 2017, sob o nº 1.303.034, perante o 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos 

da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme alterado em [•] de setembro de 2017, por 

meio do “Instrumento Particular de Segunda Alteração ao Regulamento do TRX Renda Fundo de 

Investimento Imobiliário – FII”, devidamente registrado, em [•] de setembro de 2017, sob o nº [•], 

perante o 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo. 

 

III. PÚBLICO-ALVO 

 

As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Cotas para os Investidores, 

respectivamente (i) Detentores de Ativos, em conformidade com os procedimentos da Oferta 

Especial, observado o Investimento Mínimo por Investidor descrito abaixo; (ii) Investidores de 

Varejo, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, observado o 

Investimento Mínimo por Investidor descrito abaixo; e (iii) Investidores Institucionais, no âmbito 

da Oferta Institucional, observado o Investimento Mínimo por Investidor descrito abaixo, 

respeitadas, em todos os casos, eventuais vedações ao investimento em FIIs previstas na 

regulamentação em vigor aplicável. 

 



 

 

46 
 

IV. PROCEDIMENTO DA OFERTA 

 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos dos 

Participantes Especiais), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de Reserva 

da Oferta Especial e do Período de Reserva de Varejo, a concessão do registro da Oferta pela CVM, 

a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições 

Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das Cotas, por meio: (i) da Oferta Especial, 

destinada aos Detentores de Ativos, (ii) da Oferta de Varejo, destinada aos Investidores de Varejo, 

e (iii) da Oferta Institucional, destinada a Investidores Institucionais.  

 

V. OFERTA ESPECIAL 

 

A Oferta Especial compreenderá a alocação prioritária de Cotas representando até, no máximo, 

14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) do Volume Total da Oferta, aos Detentores de 

Ativos, colocadas por meio dos Coordenadores, sendo observado o Investimento Mínimo por 

Investidor e sem limite máximo de reserva para os Detentores de Ativos, desde que respeitado o 

limite máximo de alocação de 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) do Volume Total 

da Oferta destinado prioritariamente à Oferta Especial. Na Oferta Especial, serão observados os 

procedimentos abaixo: 

 

(a) durante o Período de Reserva da Oferta Especial cada um dos Detentores de Ativos 

interessados em participar da Oferta deverá realizar a reserva de Cotas mediante o 

preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta Especial junto a um Coordenador, observado 

o Investimento Mínimo por Investidor; 

 

(b) cada Detentor de Ativos interessado em participar da Oferta Especial deverá assumir a 

obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Especial, 

para então realizar o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta Especial durante o 

Período da Oferta Especial; 

 

(c) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva da Oferta Especial realizados por Detentores de 

Ativos tenha como objeto Cotas em quantidade igual ou inferior à quantidade destinada à 

Oferta Especial, não serão aplicáveis os procedimentos dispostos na alínea (d) abaixo, sendo 

todos os Detentores de Ativos integralmente atendidos em todas as suas reservas e 

eventuais sobras no lote ofertado aos Detentores de Ativos serão destinadas aos Investidores 

de Varejo, nos termos da Oferta de Varejo; 

 

(d) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva da Oferta Especial realizados por Detentores de 

Ativos tenha como objeto Cotas que exceda o total de Cotas destinadas à Oferta Especial, 

terão prioridade no atendimento de seus Pedidos de Reserva da Oferta Especial os 
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Detentores de Ativos que, a critério dos Coordenadores e do Fundo, levando em consideração 

o plano de distribuição adotado em consonância com o disposto no § 3º do artigo 33 da 

Instrução CVM 400, o qual leva em conta suas relações com clientes e outras considerações 

de natureza comercial ou estratégica, melhor atendam o objetivo desta Oferta, observado 

que os Coordenadores e Coordenadores Convidados deverão assegurar: (i) a adequação do 

investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos 

Investidores; e (iii) que os representantes de venda dos Coordenadores e dos Coordenadores 

Convidados, caso venham a ser contratadas pelos Coordenadores recebam previamente 

exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas 

por pessoa designada pelos Coordenadores; e 

 

(e) até as 10 horas do primeiro Dia Útil anterior à data de divulgação do Anúncio de Início, os 

Coordenadores informarão aos Detentores de Ativos, por meio de seu endereço eletrônico, 

ou, na sua ausência, por telefone ou fax, sobre a quantidade de Cotas que cada um deverá 

subscrever, sendo o valor da Cota a ser integralizado definido quando da determinação da 

data da Assembleia de Aprovação. A entrega das Cotas aos Detentores de Ativos deverá ser 

efetivada na Data de Liquidação em Ativos, que ocorrerá na data de Assembleia de 

Aprovação. A subscrição das Cotas será formalizada mediante assinatura de Boletim de 

Subscrição, cujo modelo foi previamente apresentado à CVM e informa o Detentor do Ativo 

sobre o procedimento para a entrega das Cotas. 

 

Exclusivamente no âmbito da Oferta Especial, caso seja verificado excesso de demanda superior 

em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas do Lote 

Suplementar e as Cotas Adicionais), continuará sendo permitida a colocação de Cotas junto aos 

Detentores de Ativos que sejam Pessoas Vinculadas. 

 

VI. OFERTA DE VAREJO 

 

A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores de Varejo que realizem solicitações de reserva 

antecipada mediante o preenchimento, no âmbito da Oferta de Varejo, de Pedido de Reserva de 

Varejo, durante o Período de Reserva de Varejo, observado o Investimento Mínimo por Investidor. 

No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da totalidade 

das Cotas remanescentes após a Oferta Especial (sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e 

as Cotas Adicionais) será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores de 

Varejo que realizarem Pedido de Reserva de Varejo durante o Período de Reserva de Varejo. 

 

Os Pedidos de Reserva de Varejo serão efetuados pelos Investidores de Varejo de maneira 

irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções 

“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão e Cancelamento 

da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas [●], respectivamente, deste Prospecto, 



 

 

48 
 

observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva de Varejo, de acordo com as 

seguintes condições:  

 

a) durante o Período de Reserva de Varejo cada um dos Investidores de Varejo interessados 

em participar da Oferta deverá realizar a reserva de Cotas mediante o preenchimento do 

Pedido de Reserva de Varejo junto a uma única Instituição Participante da Oferta, observado 

o Investimento Mínimo por Investidor. Recomenda-se aos Investidores de Varejo 

interessados na realização de Pedido de Reserva de Varejo que (i) leiam cuidadosamente os 

termos e condições estipulados no Pedido de Reserva de Varejo, especialmente no que se 

refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e às informações constantes neste 

Prospecto, em especial a seção “Fatores de Risco” nas páginas [●] deste Prospecto; 

(ii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar 

o seu Pedido de Reserva de Varejo, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção 

de recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de 

Reserva de Varejo; (iii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua 

preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva de Varejo, a possibilidade de débito 

antecipado da reserva por parte da Instituição Participante da Oferta; e (iv) entrem em 

contato com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência para obter informações 

mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Participante da Oferta para a 

realização do Pedido de Reserva de Varejo ou, se for o caso, para a realização do cadastro 

na Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais 

adotados por cada Instituição Participante da Oferta;  

 

b) o Investidor de Varejo interessado que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, 

obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva de Varejo, a sua qualidade de Pessoa 

Vinculada, sendo que, sob pena de seu Pedido de Reserva de Varejo ser cancelado pela 

respectiva Instituição Participante da Oferta. Os Pedidos de Reserva de Varejo feitos pelos 

Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados 

caso seja verificado excesso de demanda superior 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas 

inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas Adicionais), 

sendo vedada a colocação de Cotas junto a Investidores de Varejo que sejam Pessoas 

Vinculadas nessa situação; 

 

c) após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de Cotas a serem subscritas 

e o respectivo valor do investimento serão informados a cada Investidor de Varejo até as 10 

horas do Dia Útil imediatamente anterior à data de divulgação do Anúncio de Início pela 

Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva de 

Varejo, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de 

Reserva de Varejo ou, na sua ausência, por telefone, fax ou correspondência, sendo o 
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pagamento a ser feito de acordo com a alínea (d) abaixo, ressalvadas as possibilidades de 

rateio previstas nas alíneas (e), (f) e (g) abaixo; 

 

d) cada Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (c) acima 

junto à Instituição Participante da Oferta com quem tenha realizado o respectivo Pedido de 

Reserva de Varejo, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente 

disponíveis, até as 11 horas da Data de Liquidação em Dinheiro. Não havendo pagamento 

pontual, os Coordenadores poderão transferir as Cotas para outro(s) Investidor(es) e/ou 

permitir a subscrição por qualquer Instituição Participante da Oferta, a exclusivo critério dos 

Coordenadores e a integralização de tais Cotas serão realizadas pelo Valor da Cota da 

Primeira Emissão, hipótese em que o Investidor inadimplente será automaticamente excluído 

da Oferta e suas respectivas Cotas transferidas para a titularidade do respectivo Investidor; 

 

e) até as 16 horas da Data de Liquidação em Dinheiro, a B3, em nome de cada Instituição 

Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva de Varejo tenha sido realizado, 

entregará a cada Investidor de Varejo o número de Cotas subscritas e a ele alocadas, 

ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (b) e 

(d) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, 

“Suspensão e Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas [●] 

deste Prospecto e a possibilidade de rateio prevista na alínea (g) abaixo; 

 

f) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva de Varejo tenha como objeto Cotas em quantidade 

igual ou inferior à quantidade destinada à Oferta de Varejo, não haverá rateio, sendo todos 

os Investidores de Varejo integralmente atendidos em todas as suas reservas e eventuais 

sobras no lote ofertado aos Investidores de Varejo serão destinadas aos Investidores 

Institucionais, nos termos da Oferta Institucional; e 

 

g) caso a totalidade das Cotas objeto dos Pedidos de Reserva de Varejo tenha como objeto 

Cotas em quantidade superior à quantidade destinada à Oferta de Varejo, observado o 

Investimento Mínimo por Investidor, será realizado rateio, da seguinte forma: (i) a divisão 

igualitária e sucessiva das Cotas destinadas a Investidores de Varejo entre todos os 

Investidores de Varejo que validamente tiverem realizado Pedido de Reserva de Varejo 

durante o Período de Reserva de Varejo, observando-se o valor individual de cada Pedido de 

Reserva, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor de Varejo; e 

(ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio 

proporcional das Cotas destinadas a Investidores de Varejo remanescentes entre todos os 

Investidores de Varejo que validamente tiverem realizado Pedido de Reserva de Varejo, 

observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva de Varejo, a critério dos 

Coordenadores e da Administradora, a quantidade de Cotas destinadas a Investidores de 

Varejo poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores de Varejo 
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possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, 

será observado o critério de rateio descrito neste item. 

 

Os Investidores de Varejo deverão realizar a integralização das Cotas mediante o pagamento à 

vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o 

procedimento descrito acima. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos 

Pedidos de Reserva feitos por Investidores de Varejo titulares de conta nelas abertas ou mantida 

pelo respectivo Investidor de Varejo. 

 

VII. OFERTA INSTITUCIONAL 

 

No âmbito da Oferta Institucional, destinada aos Investidores Institucionais, após o atendimento 

dos Pedidos de Reserva da Oferta Especial e dos Pedidos de Reserva de Varejo, nos termos da 

Oferta Especial e da Oferta de Varejo, respectivamente, as Cotas remanescentes que não forem 

colocadas na Oferta Especial e na Oferta de Varejo serão destinadas à colocação junto a Investidores 

Institucionais, por meio dos Coordenadores, demais Instituições Participantes da Oferta, sendo 

observado o Investimento Mínimo por Investidor e sem limite máximo de reserva para os 

Investidores Institucionais, e não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas 

antecipadas. Na Oferta Institucional, serão observados os procedimentos abaixo: 

 

(a) os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, 

interessados em subscrever Cotas, deverão apresentar suas ordens de investimento aos 

Coordenadores e aos Coordenadores Convidados, até a data de conclusão do Procedimento 

de Coleta de Intenções de Investimento, indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita, 

inexistindo recebimento de reserva; 

 

(b) cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá 

assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da 

Oferta Institucional, para então apresentar suas ordens de investimento durante o 

Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento;  

 

(c) caso o número de Cotas objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais exceda o 

total de Cotas remanescentes, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens 

de investimento os Investidores Institucionais que, a critério dos Coordenadores e do Fundo, 

levando em consideração o plano de distribuição adotado em consonância com o disposto no 

§ 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual leva em conta suas relações com clientes e 

outras considerações de natureza comercial ou estratégica, melhor atendam o objetivo desta 

Oferta, observado que os Coordenadores e Coordenadores Convidados deverão assegurar: 

(i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e 

equitativo aos Investidores; e (iii) que os representantes de venda dos Coordenadores e dos 
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Coordenadores Convidados, caso venham a ser contratadas pelos Coordenadores recebam 

previamente exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser 

esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores; e 

 

(d) até as 10 horas do primeiro Dia Útil anterior à data de divulgação do Anúncio de Início, os 

Coordenadores informarão aos Investidores Institucionais, por meio de seu endereço 

eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fax, sobre a quantidade de Cotas que cada 

um deverá subscrever e o valor a ser pago. A entrega das Cotas aos Investidores 

Institucionais deverá ser efetivada na Data de Liquidação em Dinheiro, devendo, para tanto, 

os Investidores Institucionais disponibilizar, em moeda corrente nacional com recursos 

imediatamente disponíveis até as 11 horas da Data de Liquidação em Dinheiro. A subscrição 

das Cotas será formalizada mediante assinatura de Boletim de Subscrição, cujo modelo foi 

previamente apresentado à CVM e informa o Investidor Institucional sobre o procedimento 

para a entrega das Cotas. 

 

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior 

em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem considerar as Cotas do Lote 

Suplementar e as Cotas Adicionais), não será permitida a colocação de Cotas junto aos Investidores 

Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento realizadas por 

Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. 

 

Será adotado o Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento, organizado pelos 

Coordenadores, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação junto a 

Investidores Institucionais da demanda pelas Cotas, tendo como parâmetro as indicações de 

interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume) pelas Cotas, coletadas 

junto a Investidores Institucionais, para fins de definição, pelos Coordenadores, das alocações dos 

Investidores Institucionais no âmbito da Oferta Institucional. 

 

VIII. DISTRIBUIÇÃO PARCIAL 

 

Não será admitida Distribuição Parcial das Cotas no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja 

demanda para a subscrição do Volume Total da Oferta até a data limite para divulgação do Anúncio 

de Encerramento, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada. 

 

IX. LOTE ADICIONAL 

 

Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a quantidade de Cotas inicialmente 

ofertada (sem considerar as Cotas do Lote Suplementar) poderá ser acrescida em até 20% (vinte 

por cento), ou seja, em até 854.000 (oitocentas e cinquenta e quatro mil) Cotas, nas mesmas 

condições das Cotas inicialmente ofertadas, a critério da Administradora, em comum acordo com 
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os Coordenadores, que poderão ser emitidas pelo Fundo até a data de conclusão do Procedimento 

de Coleta de Intenções de Investimento, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta 

à CVM ou modificação dos termos da Emissão e da Oferta.  

 

As Cotas Adicionais, caso emitidas, serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação 

pelos Coordenadores. As Cotas Adicionais, eventualmente emitidas, passarão a ter as mesmas 

características das Cotas inicialmente ofertadas e passarão a integrar o conceito de “Cotas”. 

 

X. LOTE SUPLEMENTAR 

 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Cotas inicialmente ofertada (sem 

considerar as Cotas Adicionais) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em 

até 640.500 (seiscentas e quarenta mil e quinhentas) Cotas suplementares, nas mesmas condições 

e com as mesmas características das Cotas inicialmente ofertadas, destinadas a atender a um 

excesso de demanda que eventualmente seja constatado no decorrer do Procedimento de Coleta 

de Intenções de Investimento, conforme opção outorgada pela Administradora aos Coordenadores, 

nos termos do Contrato de Distribuição, que somente poderá ser exercida pelos Coordenadores em 

comum acordo com a Administradora e a Gestora até a data de divulgação do Anúncio de Início.  

 

XI. VALOR MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO FUNDO 

 

Cada Investidor deverá adquirir no âmbito da Oferta a quantidade mínima de 20 (vinte) Cotas, que 

totalizem o investimento mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

 

XII. PRAZO DE COLOCAÇÃO 

 

O período de distribuição das Cotas é de até 6 (seis) meses contados a partir da data de divulgação 

do Anúncio de Início, ou até a data da divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer 

primeiro. 

 

XIII. INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS E PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA OFERTA 

 

No ato de subscrição das Cotas, o subscritor deverá assinar (a) o respectivo Boletim de Subscrição, 

(b) a Procuração, outorgando poderes específicos para terceiro (sem ligação de qualquer natureza 

com a Gestora, com o Consultor Imobiliário e com a Administradora), nos termos do que dispõe os 

artigos 653 a 691 do Código Civil Brasileiro para que o Procurador represente o Cotista e exerça 

seu direito de voto na Assembleia de Aprovação, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472, 

que ocorrerá após a Data de Liquidação em Dinheiro, visto que os Imóveis Iniciais são de titularidade 

de SPEs, cujos acionistas são Fundos de Investimento em Participações (FIPs) e/ou outros veículos 

geridos pela e/ou com administradores em comum com a Gestora e/ou o Consultor Imobiliário, bem 
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como (c) o Termo de Adesão ao Regulamento, por meio do qual atestará que teve acesso e realizou 

a leitura integral dos exemplares deste Prospecto e do Regulamento, que tomou ciência dos 

objetivos do Fundo, de sua Política de Investimento, da composição da carteira, da Taxa de 

Administração, da Remuneração da Gestora, dos riscos associados ao seu investimento no Fundo e 

da possibilidade de ocorrência de variação e perda no Patrimônio Líquido e, consequentemente, de 

perda, parcial ou total, de seu capital investido. 

 

A integralização em dinheiro das Cotas ocorrerá até as 11 horas da Data de Liquidação em Dinheiro, 

que ocorrerá no 3º (terceiro) Dia Útil seguinte à data do Anúncio de Início, conforme o item 

“Cronograma Indicativo da Oferta”. A Integralização em Ativos ocorrerá apenas na data da 

Assembleia de Aprovação. 

 

As Cotas deverão ser totalmente subscritas durante o Período de Colocação e caso o Volume Total 

da Oferta não seja subscrito e integralizado até o fim do Período de Colocação, a Oferta será 

cancelada pelos Coordenadores. 

 

Após a data de publicação do Anúncio de Encerramento de distribuição das Cotas, estas poderão 

ser negociadas no mercado secundário, no mercado de bolsa administrado pela B3, [após liberação 

conferida por tal entidade]. As Cotas somente poderão ser negociadas após a divulgação do Anúncio 

de Encerramento e a obtenção de autorização da B3 para o início da negociação das Cotas, conforme 

procedimentos estabelecidos pela B3. 

 

Na hipótese de colocação do Volume Total da Oferta e de decisão conjunta, por parte do 

Coordenador Líder e da Administradora, a Oferta poderá ser encerrada antecipadamente. Nesta 

hipótese, a Data de Liquidação em Dinheiro será definida no Prospecto Definitivo da Oferta.  

 

XIV. INADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTO 

 

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 BOLSA OU 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” NAS PÁGINAS 

[●] A [●] DESTE PROSPECTO, QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO DE CERTOS RISCOS QUE ATUALMENTE 

PODEM AFETAR DE MANEIRA ADVERSA O INVESTIMENTO NAS COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO, 

ANTES DA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.  
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A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS 

TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. 

 

XV. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA 

 

Os Coordenadores poderão requerer à CVM que autorize a modificação ou revogação da Oferta, 

caso ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à 

Oferta existentes na data do pedido de registro da Oferta na CVM que resultem em aumento 

relevante dos riscos assumidos pelo Fundo, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM 400.  

 

Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste 

Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo 

Investidor de Varejo, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, 

da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução 

CVM 400; e/ou (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, 

poderão os Investidores desistir dos respectivos Pedidos de Reserva de Varejo, sem quaisquer ônus, 

devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta que tenha recebido 

seus respectivos Pedidos de Reserva de Varejo (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou 

correspondência enviada ao endereço da Instituição Participante da Oferta) (a) até as 16 horas do 

5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da 

alínea (i) acima; ou (b) até as 16 horas do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que o 

Investidor for comunicado diretamente pela Instituição Participante da Oferta sobre a suspensão ou 

a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima. 

 

Adicionalmente, o Fundo poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta com o fim de melhorar os 

seus termos e condições em favor dos Investidores, nos termos do artigo 25, parágrafo 3º, da 

Instrução CVM 400. 

 

Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o Período de 

Colocação poderá ser prorrogado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for revogada, os atos de 

aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes.  

 

A revogação, suspensão ou qualquer modificação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada 

aos Investidores pelas Instituições Participantes da Oferta, inclusive por meio de anúncio de 

retificação a ser divulgado pelos Coordenadores nos mesmos veículos utilizados para a divulgação 

da Oferta. 

 

Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até o 5º (quinto) 

Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for encaminhada diretamente 

pelas Instituições Participantes da Oferta, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer 
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outra forma passível de comprovação, e que informará sobre a modificação da Oferta, objeto de 

divulgação de anúncio de retificação, seu interesse em manter suas ordens de investimento. Em 

caso de silêncio, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os Investidores pretendem 

manter a declaração de aceitação. Cada Instituição Participante da Oferta deverá acautelar-se e 

certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente 

de que a Oferta foi alterada e que tem conhecimento das novas condições, conforme o caso. 

 

Na hipótese de desistência, modificação, suspensão e cancelamento da Oferta, serão restituídos 

integralmente aos Investidores aceitantes todos os valores, bens ou direitos dados em contrapartida 

às Cotas ofertadas, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, sem qualquer remuneração ou correção 

monetária, sendo certo que a referida restituição deverá ocorrer nas mesmas condições, proporção, 

prazo e forma de pagamento realizados pelo respectivo Investidor. 

 

XVI. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA OFERTA 

 

A CVM (i) poderá, a qualquer tempo, suspender ou cancelar a Oferta, se estiver processando em 

condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro que tiver concedido ou for 

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

respectivo registro; ou (ii) deverá suspender a Oferta quando verificar ilegalidade ou violação 

sanável de regulamentos, nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400. 

 

O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a 

irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo esse prazo sem que tenham sido sanados os 

vícios que determinaram a suspensão da Oferta, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e 

cancelar o respectivo registro. 

 

O Fundo deverá informar os Investidores que já tiverem aceitado a Oferta sobre sua suspensão ou 

cancelamento. No caso de suspensão, deverá ser facultada a esses Investidores a possibilidade de 

revogar a sua aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de divulgação de comunicação 

pelos Coordenadores. Nos termos do artigo 20, parágrafo único, da Instrução CVM 400, todos os 

Investidores que tiverem aceitado a Oferta, no caso de seu cancelamento, e os Investidores que 

tiverem revogado a sua aceitação à Oferta, no caso de sua suspensão, terão direito à restituição 

integral dos valores eventualmente depositados em contrapartida ao investimento nas Cotas, 

acrescido dos rendimentos auferidos no período e deduzidos dos encargos e tributos devidos, no 

prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da divulgação do anúncio de retificação, que será 

realizado na página da rede mundial de computadores dos Coordenadores, no caso de cancelamento 

da Oferta, ou do pedido expresso de revogação de suas ordens de investimento, no caso de 

suspensão da Oferta. 

 

XVII. REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DO FUNDO 
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A distribuição de Cotas será realizada em regime de melhores esforços, pelos Coordenadores e pelas 

Instituições Participantes da Oferta. 

 

XVIII. CONTRATO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ 

 

Não há e nem será constituído fundo para garantia de liquidez das Cotas no mercado secundário. 

 

XIX. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Por meio do Contrato de Distribuição, a ser firmado entre os Coordenadores e a Administradora, na 

qualidade de representante do Fundo, a Administradora contratará os Coordenadores para 

realizarem a distribuição das Cotas. O Contrato de Distribuição estará disponível na sede da 

Administradora a partir da divulgação do Anúncio de Início. A contratação dos Coordenadores pelo 

Fundo para a realização da presente Oferta foi autorizada por meio do “Instrumento Particular de 

Primeira Alteração ao Regulamento do TRX Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, 

formalizado em 25 de agosto de 2017, o qual aprovou a primeira emissão de Cotas e a Oferta, o 

qual foi devidamente registrado em 28 de agosto de 2017, sob o nº 1.303.034, perante o 9º Oficial 

de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (o qual foi 

posteriormente alterado em [•] de setembro de 2017, por meio do “Instrumento Particular de 

Segunda Alteração ao Regulamento do TRX Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, 

devidamente registrado, em [•] de setembro de 2017, sob o nº [•], perante o 9º Oficial de Registro 

de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo). 

 

Os Coordenadores poderão convidar e contratar as Instituições Participantes da Oferta, caso 

entendam adequado, para auxiliar na distribuição das Cotas da Primeira Emissão do Fundo. 

 

Não será firmado contrato de estabilização de preços e garantias de liquidez das Cotas no mercado 

secundário pelo Fundo.  

 

XX. VIOLAÇÕES DE NORMAS DE CONDUTA 

 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer dos 

Coordenadores Convidados ou dos Participantes Especiais, de qualquer das obrigações previstas 

nos respectivos termos de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato celebrado 

no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação 

aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, 

especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação das Cotas de 

emissão do Fundo, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto 

no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Coordenador Convidado ou Participante Especial, a critério 
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exclusivo dos Coordenadores e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) 

deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Cotas, sendo 

cancelados todos os Pedidos de Reserva e/ou Boletins de Subscrição que tenha recebido, sendo que 

o Coordenador Convidado ou o Participante Especial deverá informar imediatamente aos respectivos 

Investidores sobre referido cancelamento, devendo tais Investidores ser integralmente restituídos 

pelo Coordenador Convidado ou pelo Participante Especial dos valores eventualmente dados em 

contrapartida às Cotas, no prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis contados da data de divulgação do 

descredenciamento do Coordenador Convidado ou do Participante Especial, sem reembolso de 

custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes, e se a alíquota 

for superior a zero, (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua 

exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações 

decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por Investidores por conta do 

cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos 

decorrentes de demandas de potenciais Investidores, e (iii) poderá ter suspenso, por um período 

de 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição 

intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de 

quaisquer dos Coordenadores. Os Coordenadores, o Fundo e a Administradora não serão, em 

hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos Investidores que tiverem suas 

intenções de investimento, Pedidos de Reserva e/ou Boletins de Subscrição cancelados por força do 

descredenciamento do Coordenador Convidado ou do Participante Especial. 

 

XXI. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Os recursos obtidos pelo Fundo por meio da presente Oferta serão destinados para: (a) a aquisição 

dos Imóveis Iniciais, (b) o pagamento das dívidas a eles relacionadas e/ou para a 

reestruturação/regularização dos Ativos Alvo, conforme detalhamento feito nos documentos da 

Oferta, observada a Política de Investimento do Fundo, e (c) o investimento e manutenção dos 

Ativos Alvo, conforme detalhamento feito na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, 

dos Ativos Iniciais e Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto, 

observada a Política de Investimento do Fundo, sendo que a destinação dos referidos recursos e 

sua alocação às finalidades ora previstas encontra-se melhor detalhada na seção “Destinação dos 

Recursos” na página [•] deste Prospecto. 

 

XXII. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA OFERTA 

 

Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à Oferta serão divulgados nas páginas da 

rede mundial de computadores da Administradora, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM 

e/ou da B3, conforme indicado no artigo 54-A da Instrução da CVM 400, assim como mediante 

comunicado ao mercado no periódico no qual foi divulgado o Aviso ao Mercado. 
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Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, os interessados deverão dirigir-se à 

CVM, à sede da Administradora ou das Instituições Participantes da Oferta ou à B3 nos endereços 

indicados abaixo, e poderão obter as versões eletrônicas do Regulamento e do Prospecto por meio 

dos websites da Administradora, da Gestora, dos Coordenadores, da CVM, ou da B3 abaixo 

descritos, sendo que o Prospecto encontra-se à disposição dos Investidores na CVM e na B3 para 

consulta e reprodução apenas: 

 

Administradora 

 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Diretor Responsável pela administração do Fundo perante a CVM: Rodrigo Martins Cavalcante  

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP 

CEP 01451-011 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3133-0350 

Fax: (11) 3133-0360 

E-mail: juridico.fundos@brltrust.com.br / funds@brltrust.com.br 

Website: https://www.brltrust.com.br/ (para acessar o Prospecto, neste website acessar 

https://www.brltrust.com.br/pt/administracao-de-fundos/fii/ neste website identificar o TRX RENDA 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII dentre os links disponíveis, selecionando, em 

seguida, “Prospecto Preliminar”) 

 

Coordenadores 

 

BANCO ITAÚ BBA S.A. 

Responsável: Sr. Eduardo Prado Santos 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, 

CEP 04538-132 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3708-8717 

E-mail: eduardo.prado@itaubba.com 

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website, clicar 

em “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, depois “2017”, “Agosto” e acessar “TRX Renda – 

Prospecto Preliminar” com a data mais recente) 

 

BANCO VOTORANTIM S.A. 

Responsável: Yuri Fonseca de Choucair Ramos 

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 17º andar, Vila Gertrudes 

CEP 04794-000 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 5171-2045 

Fax: (11) 5171-2656  

E-mail: yuri.ramos@bancovotorantim.com.br 
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Website: https://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (para acessar o Prospecto 

Preliminar, neste website acessar “TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – 

Prospecto Preliminar”) 

 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM 

Rio de Janeiro / São Paulo 

Rua Sete de Setembro, nº 111 / Rua Cincinato Braga, nº 340 

2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares / 2º, 3º e 4º andares 

CEP 20050-901 Rio de Janeiro – RJ / CEP 01333-010 São Paulo – SP 

Tel.: (21) 3545-8686 / Tel.: (11) 2146-2000 

Website: www.cvm.gov.br (para acessar o Prospecto, neste website acessar “Informações de 

Regulados – Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em 

Análise”, selecionar “Quotas de Fundo Imobiliário”, localizar o TRX RENDA FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”, e então, clicar em “Prospecto Preliminar”) 

 

Ambiente de Negociação 

 

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO 

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro 

CEP 01010-901 São Paulo – SP 

Website: http://www.b3.com.br (para acessar o Prospecto, neste site acessar a aba “serviços”, 

clicar em “confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “saiba mais”, clicar em 

“mais serviços”, selecionar “ofertas públicas”, clicar em “ofertas em andamento”, selecionar 

“fundos”, clicar em “TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” e, então, localizar 

o Prospecto Preliminar). 
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XXIII. CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA 

 

Segue, abaixo, um cronograma tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos: 

 

Nº Eventos Data(1) 

1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM. [●] de [●] de 2017 
2 Protocolo de pedido de registro na B3. [●] de [●] de 2017 
3 

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos dos Participantes 

Especiais). 

Disponibilização deste Prospecto Preliminar. 

Início das apresentações para potenciais Investidores (roadshow). 

Início do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento. 

[●] de [●] de 2017 
4 

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos dos Participantes 

Especiais). 

Início do Período de Reserva da Oferta Especial 

[●] de [●] de 2017 

5 Encerramento do Período de Reserva da Oferta Especial. [●] de [●] de 2017 

6 Início do Período de Reserva de Varejo [●] de [●] de 2017 

7 Encerramento do Período de Reserva de Varejo. [●] de [●] de 2017 

8 

Concessão do Registro da Oferta pela CVM. 

Disponibilização do Anúncio de Início. 

Disponibilização do Prospecto Definitivo. 

[●] de [●] de 2017 

9 Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento. [●] de [●] de 2017 

10 Liquidação financeira da Oferta (Data de Liquidação em Dinheiro). [●] de [●] de 2017 

11 Convocação da Assembleia de Aprovação. [●] de [●] de 2017 

12 
Assembleia de Aprovação. 

Integralização em Ativos. 
[●] de [●] de 2017 

13 Publicação do Anúncio de Encerramento. [●] de [●] de 2017 

14 Início de negociação das Cotas. [●] de [●] de 2017 

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou 

prorrogações a critério da Administradora e dos Coordenadores ou de acordo com os regulamentos da B3. Após a obtenção 

do registro da Oferta, qualquer modificação no cronograma da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada 

como modificação da Oferta, nos termos dos Artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400. 

 

XXIV. DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS DA PRIMEIRA 

EMISSÃO DO FUNDO 
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As despesas abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo: 

 

Comissões e Despesas Valor 

% em Relação ao 

Volume Total da 

Oferta 

Valor da Cota 

da Primeira 

Emissão(1) 

% em Relação 

ao Valor da Cota 

da Primeira 

Emissão(2) 

 (R$)  (R$)  

Comissões da Oferta     

Comissão de Estruturação, Coordenação, 

Colocação e Distribuição ....................  
R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Total de Comissões .............................  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Tributos relativos às Comissões ............  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Despesas da Oferta     

Taxa de Registro na CVM......................  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Taxa de Registro na B3 .........................  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Taxa de Registro na ANBIMA ................  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Advogados(3) ..........................................  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Laudo de Avaliação e Estudo de Viabilidade

 ............................................................  
R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Registro em Cartório ..............................      

Publicidade da Oferta(4) .........................  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Total de Despesas ...............................  R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Total de Comissões, Tributos e 

Despesas ...........................................  
R$ [•] [●]% [●] [●]% 

Total de Comissões, Tributos e 

Despesas Arcados pelo Fundo........  
R$ [•] [●]% [●] [●]% 

(1) Valores estimados, considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo preço de R$ 100,00 (cem reais) por Cota. 

(2) Valores e percentuais com arredondamento de casas decimais. 

(3) Despesas estimadas dos consultores legais do Fundo, da Administradora e dos Coordenadores. 

(4) Incluídos os custos estimados com a apresentação para Investidores (roadshow). 

 

Exceto conforme disposto acima os custos da Oferta acima descritos serão de responsabilidade do 

Fundo na medida em que se enquadrem como encargos do Fundo, nos termos da Instrução CVM 

472. Referidos custos da Oferta serão pagos pelo Fundo após a integralização da totalidade das 

Cotas colocadas no âmbito da Oferta. 
 
As comissões devidas às Instituições Participantes da Oferta, assim como os honorários devidos aos 

assessores legais no âmbito da Oferta serão pagos com os recursos obtidos na Oferta. 
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Considerando as despesas da Oferta elencadas na tabela acima, o custo unitário de distribuição é 

de aproximadamente R$ [●] ([●]) por Cota, o que significa aproximadamente [●]% ([●] por cento) 

do valor unitário da Cota, na hipótese de ser atingido o Volume Total da Oferta, qual seja, R$ [●] 

([●]). Ressalta-se que para o cálculo dos percentuais foi considerado o valor da Cota na Data de 

Integralização, ou seja, R$ 100,00 (cem reais). 

 

XXV. ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

O Estudo de Viabilidade do Fundo foi elaborado, em [●], pela [•], a qual é uma prestadora de 

serviços do Fundo. O Estudo de Viabilidade encontra-se anexo ao presente Prospecto como Anexo 

I. 

 

Antes de subscrever as Cotas do Fundo, os potenciais Investidores devem avaliar cuidadosamente 

os riscos e incertezas descritos neste Prospecto, em especial o fator de risco “Risco de não 

confiabilidade do Estudo de Viabilidade”, na página [●] do Prospecto, em razão da possível não 

confiabilidade esperada em decorrência da combinação das premissas e metodologias utilizadas na 

elaboração do Estudo de Viabilidade. 

 

XXVI. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Para maiores esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias 

do Regulamento e deste Prospecto, do Contrato de Distribuição e outros documentos públicos 

relacionados à Oferta, os interessados deverão dirigir-se à sede da Administradora, da Gestora, dos 

Coordenadores, das Instituições Participantes da Oferta e/ou à CVM, nos endereços indicados abaixo 

na página [●] deste Prospecto, sendo que este Prospecto encontra-se à disposição dos Investidores 

na CVM e na B3 apenas para consulta e reprodução. 

 
XXVII. DECLARAÇÕES DA ADMINISTRADORA E COORDENADOR LÍDER 

 

As declarações da Administradora e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução 

CVM 400, encontram-se anexas ao presente Prospecto como Anexo IV.  

 

Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a 

incertezas de natureza econômica, política e competitiva e não devem ser interpretadas como 

promessa ou garantia de resultados futuros ou desempenho do Fundo. Os potenciais Investidores 

deverão conduzir suas próprias investigações acerca de eventuais tendências ou previsões 

discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como acerca das metodologias e assunções em que 

se baseiam as discussões dessas tendências e previsões. 
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SUMÁRIO DO FUNDO 

 

A seguir se apresenta um sumário dos negócios do Fundo, incluindo suas informações operacionais 

e financeiras, suas vantagens competitivas e estratégias de seu negócio. Este sumário é apenas um 

resumo das informações do Fundo e não contém todas as informações que o Investidor deve 

considerar antes de investir em Cotas do Fundo. O Investidor do Fundo deve ler atentamente todo 

o Prospecto, incluindo as demonstrações financeiras, suas respectivas notas explicativas, e as 

informações contidas na seção “Fatores de Risco” na página [•] deste Prospecto.  

 

I. VISÃO GERAL 

 

Criado pela Lei 8.668 e regulamentado pela Instrução CVM 472, o FII é uma comunhão de recursos 

captados junto a investidores destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. 

 

O FII não tem personalidade jurídica própria, sendo representado por seu administrador em todos 

os investimentos que realiza. Dessa forma, o administrador do FII “empresta” a sua personalidade 

jurídica ao respectivo FII, tendo a propriedade fiduciária de todos os ativos que integram a carteira 

do FII, sejam imóveis ou não. 

 

O FII é constituído como condomínio fechado, ou seja, o resgate de cotas não é permitido. Desse 

modo, a liquidez ao cotista somente é possível com a negociação das cotas em bolsa ou mercado 

de balcão organizado. 

 

O retorno financeiro aos investidores se dá por meio da distribuição de resultados de seus 

investimentos (por exemplo, aluguel pago pela locação de um imóvel) e/ou pelo possível ganho de 

capital com a venda de seus ativos. Por conseguinte, o FII representa uma alternativa ao 

investimento direto em imóveis. 

 

Os recursos de um FII 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 um FII 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. 

 

Nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei 8.668, sujeito à disponibilidade de caixa, 95% 

(noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos pelo FII devem ser distribuídos ao(s) cotista(s) 

ao menos semestralmente. 
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A Instrução CVM 472 estabeleceu que, caso um FII invista parte preponderante do seu patrimônio 

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

modalidade de ativos financeiros estabelecidos na Instrução CVM 555. 

 

No que se refere às vantagens potenciais que o investimento em cotas de um FII proporciona, 

quando comparado ao investimento em sociedades atuantes no setor imobiliário, merecem 

destaque os seguintes: (i) a economia decorrente do não recolhimento de impostos, encargos 

trabalhistas e/ou do pagamento de bônus a executivos, visto ser vedada a contratação direta de 

empregados pelo FII; (ii) a maior previsibilidade e constância do fluxo de caixa de um FII, dado que 

suas receitas são decorrentes substancialmente de aluguéis dos imóveis integrantes de seu 

patrimônio; (iii) previsibilidade e capacidade de suportar as despesas relativas aos prestadores de 

serviços do FII, cujas remunerações são normalmente fixadas como um percentual de variáveis 

financeiras do próprio FII; (iv) a vedação quanto à constituição de ônus reais sobre os imóveis 

integrantes de sua carteira ou quanto à possibilidade de coobrigar-se a qualquer título nas 

transações do FII; (v) possibilidade de alienação parcial ou total da participação no FII, via 

negociação em mercado de bolsa, o qual conta com relativa liquidez; e (vi) investimento em um 

portfólio diversificado de ativos com um montante de capital substancialmente inferior ao necessário 

para a aquisição direta dos ativos. 

 

II. DIFERENCIAIS DO FUNDO 

 

O Fundo acredita que as suas vantagens competitivas incluem:  

 

• portfólio de Imóveis Iniciais diversificado no que tange a quantidade, localização e inquilinos; 

 

• conforme descrito na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, dos Ativos Iniciais 

e Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto, Imóveis Iniciais de 

localização diversificada do Sul ao Nordeste do Brasil, localizados nas principais capitais e entornos 

próximos às principais rodovias para acesso aos grandes centros comerciais, logísticos e urbanos;  

 

• pulverização de inquilinos dos Imóveis Iniciais, e com capacidade financeira idônea; 

 

• 100% (cem por cento) dos Imóveis Iniciais foram desenvolvidos conforme as especificações 

solicitadas pelos inquilinos, em contrapartida foram firmados contratos na modalidade built-to-suit 

(BTS) com prazos que variam entre 10 (dez) e 15 (quinze) anos, sendo os prazos remanescentes 

superiores a 5 (cinco) anos; 

 

• consultoria imobiliária feita pelo Consultor Imobiliário, empresa com mais de 1.500.000 m2 

desenvolvidos em ativos imobiliários na modalidade built-to-suit (BTS), dando suporte a todas as 
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questões técnicas dos Imóveis Iniciais, e agregando qualidade negocial na interlocução com os 

locatários dos Imóveis Iniciais; 

 

• conforme descrito na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, dos Ativos Iniciais 

e Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto, alto padrão 

construtivo dos Imóveis Iniciais com especificações modernas de forma a prover ao mercado 

soluções sustentáveis, funcionais, eficientes e rentáveis, seguindo rigorosas normas técnicas para 

que seja possível oferecer espaços modernos e adequados às necessidades das grandes empresas; 

 

• gestão do Fundo realizada pela Gestora, por profissionais com comprovada experiência no 

mercado imobiliário e de capitais, com total independência em relação às outras empresas do grupo 

TRX, com o objetivo de assegurar que seus fundos gerem o melhor retorno possível a seus cotistas, 

dentro do escopo definido, e que os negócios sejam realizados em um ambiente profissional, íntegro 

e com transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa; e 

 

• o sistema de governança corporativa da TRX é alicerçado em premissas, fundamentos, 

princípios, critérios éticos, práticas, políticas e sistemas de controles internos simples e eficazes, 

que asseguram características próprias ao modo de atuação, direção e de tomada de decisões por 

parte da Gestora. 

 

III. ESTRATÉGIA DO FUNDO 

 

O Fundo se propõe a adquirir ativos comerciais, logísticos, industriais e de varejo geradores de 

renda para o investidor, sendo, resumidamente, no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) na 

modalidade built-to-suit (BTS), com prazo remanescente de 5 (cinco) anos (observados os critérios 

e requisitos no Regulamento). A estratégia da Gestora é gerar renda de longo prazo, por meio da 

diversificação do portfólio, pulverização dos inquilinos de boa qualidade e locações de longo prazo. 

Esta diversificação permite manter a excelência da carteira de ativos maximizando o retorno do 

investimento aos seus Cotistas.  

 

IV. BREVE HISTÓRICO DO FUNDO 

 

O Fundo foi constituído pela Administradora em 21 de agosto de 2017, por meio do “Instrumento 

Particular de Constituição do TRX Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, objeto de registro 

no 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, do Estado 

de São Paulo, em sessão de 21 de agosto de 2017, sob o nº 1.302.722. 

 

O registro de funcionamento do Fundo foi deferido pela CVM sob o Código CVM nº [•], em [•] de [•] 

de 2017. 
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A presente Emissão é a primeira emissão de Cotas a ser realizada pelo Fundo. 

 

V. PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 

 
Cobrança dos ativos, possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas e possibilidade de 

perda do capital investido 

 

Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos Ativos Alvo integrantes da 

carteira do próprio Fundo e à salvaguarda dos direitos, interesses e prerrogativas do Fundo são de 

responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até o limite total de seu Patrimônio Líquido, 

sempre observado o que vier a ser deliberado pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral.  

 

O Fundo somente poderá adotar e/ou manter os procedimentos judiciais ou extrajudiciais de 

cobrança de tais Ativos Alvo, uma vez ultrapassado o limite de seu Patrimônio Líquido, caso os 

titulares das Cotas aportem os valores adicionais necessários para a sua adoção e/ou manutenção. 

Dessa forma, havendo necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos Ativos Alvo, os Cotistas 

poderão ser solicitados a aportar recursos ao Fundo para assegurar a adoção e manutenção das 

medidas cabíveis para a salvaguarda de seus interesses. Nenhuma medida judicial ou extrajudicial 

será iniciada ou mantida pela Administradora antes do recebimento integral do aporte acima referido 

e da assunção pelos Cotistas do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento da 

verba de sucumbência, caso o Fundo venha a ser condenado.  

 

A Administradora, a Gestora, o Escriturador, o Custodiante e/ou qualquer de suas afiliadas não são 

responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou manutenção dos referidos 

procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e 

pelos Cotistas em decorrência da não propositura (ou prosseguimento) de medidas judiciais ou 

extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os Cotistas 

deixem de aportar os recursos necessários para tanto, nos termos do Regulamento. Dessa forma, 

o Fundo poderá não dispor de recursos suficientes para efetuar a amortização e, conforme o caso, 

o resgate, em moeda corrente nacional, de suas Cotas, havendo, portanto, a possibilidade de os 

Cotistas até mesmo perderem, total ou parcialmente, o respectivo capital investido. 

 

Riscos relacionados à regulamentação do setor imobiliário e à desapropriação por parte 

do Poder Público 

 

Os proprietários e ocupantes de imóveis estão sujeitos a leis e regulamentos ambientais federais, 

estaduais e municipais. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos na realização 

de eventuais reformas e ampliações dos Ativos Imobiliários, fazer com que o Fundo incorra em 

custos significativos para cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente tais atividades, 

bem como as atividades que venham a ser desenvolvidas pelos ocupantes dos Ativos Imobiliários. 
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O eventual descumprimento de leis e regulamentos ambientais por parte do Fundo e/ou por parte 

dos ocupantes dos Ativos Imobiliários também pode acarretar a imposição de sanções 

administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento de licenças e revogação 

de autorizações, além de sanções de outras naturezas ao Fundo e à Administradora.  

 

As agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais 

rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem 

obrigar as empresas a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de 

licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam anteriormente dessas 

licenças ambientais. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de 

maneira significativa a emissão das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos 

negócios dos ocupantes dos imóveis, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus 

negócios. Ainda, em função de exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de 

se providenciar reformas ou alterações nos imóveis cujo custo poderá ser imputado ao Fundo, na 

qualidade de locador dos imóveis. 

 

Existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após a aquisição de um 

Ativo Imobiliário pelo Fundo e antes do desenvolvimento do empreendimento imobiliário a ele 

atrelado, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo comercial para o qual o Ativo 

Imobiliário foi desenvolvido, acarretando em um efeito adverso para os negócios, para os resultados 

estimados e, consequentemente, para a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas. 

 

Adicionalmente existe a possibilidade de as leis de zoneamento urbano serem alteradas após a 

aquisição de determinado Ativo Imobiliário objeto de um empreendimento imobiliário em 

desenvolvimento e/ou antes do desenvolvimento de um empreendimento imobiliário a ele atrelado. 

Tais alterações estão essencialmente sujeitas ao ambiente sócio-político do respectivo município no 

qual o Ativo Imobiliário é localizado, dependendo, principalmente, da vontade política do Poder 

Legislativo e do Poder Executivo do respectivo município. Ainda, a interpretação das leis de 

zoneamento pela Prefeitura dos municípios nos quais estão localizados os imóveis poderá ser 

alterada durante o prazo de duração do Fundo. Tais fatores poderão acarretar atrasos e/ou 

modificações, restrições ou, no limite, impedimento ao objetivo comercial inicialmente projetado 

para um determinado imóvel/empreendimento. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do 

Fundo poderão ser impactados adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. 

 

Ainda, existe a possibilidade de ocorrer, por decisão unilateral do Poder Público, a desapropriação, 

parcial ou total, dos Ativos Imobiliários da carteira do Fundo, a fim de atender finalidades de 

utilidade e interesse público, o que pode resultar em prejuízos para o Fundo e afetar adversamente 

o valor das Cotas. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o preço 

que venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que, 

efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Adicionalmente, em caso de 
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desapropriação dos imóveis, os Contratos de Exploração Onerosa serão rescindidos. 

 

Dessa forma, caso qualquer um dos Ativos Imobiliários seja desapropriado, este fato poderá afetar 

adversamente e de maneira relevante as atividades, a situação financeira e os resultados do Fundo. 

 

Outras restrições aos Ativos Imobiliários também podem ser aplicadas pelo Poder Público, 

restringindo, assim, a utilização a ser dada aos mesmos, tais como o tombamento do próprio Ativo 

Imobiliário ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de 

preservação cultural, dentre outros, o que implicará a perda da propriedade de tal Ativo Imobiliário 

pelo Fundo, o que poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a sua rentabilidade e o valor 

de negociação das Cotas. 

 

Risco de flutuações no valor dos imóveis integrantes da carteira do Fundo 

 

O valor dos Ativos Imobiliários que integrarão a carteira do Fundo pode aumentar ou diminuir de 

acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e eventuais avaliações realizadas em 

cumprimento à regulamentação aplicável e/ou ao Regulamento. Em caso de queda do valor dos 

Ativos Imobiliários, os ganhos decorrentes de eventual alienação dos Ativos Imobiliários 

pertencentes ao Fundo, de suas receitas de exploração onerosa, bem como o preço de negociação 

das Cotas no mercado secundário poderão ser adversamente afetados. 

 

Como os recursos do Fundo destinam-se preponderantemente à aplicação em Ativos Imobiliários, 

um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração com relação à rentabilidade do 

Fundo é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde estão localizados 

tais Ativos Imobiliários. A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não 

somente ao potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste 

potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência 

econômica da região, com impacto direto sobre o valor dos Ativos Imobiliários e, por consequência, 

sobre as Cotas.  

 

Risco de não renovação dos Contratos de Exploração Onerosa 

 

As estimativas de receitas para as operações do Fundo são feitas com base nos Contratos de 

Exploração Onerosa pelos respectivos períodos de vigência. Caso os Contratos de Exploração 

Onerosa sejam rescindidos pelos ocupantes dos Ativos Imobiliários, a renovação dos Contratos de 

Exploração Onerosa não ocorra, ou ocorra em valores inferiores aos estimados, ou os Contratos de 

Exploração Onerosa tenham seu valor alterado, por exemplo, após decisão em sede de ação 

revisional de aluguel, há a possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra, 

provocando impacto adverso nos resultados do Fundo. 
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Além disso, caso algum dos Contratos de Exploração Onerosa venha a ser rescindido ou não seja 

renovado pelo respectivo ocupante na data de seu vencimento, o Fundo poderá ter dificuldades 

para negociar a locação do Ativo Imobiliário nas mesmas condições ou em condições mais favoráveis 

que as estipuladas nos Contratos de Exploração Onerosa rescindidos e/ou não renovados, bem como 

poderá ter dificuldades para encontrar um novo ocupante para o Ativo Imobiliário em questão no 

curto e médio prazos. Nestas hipóteses, os negócios e resultados do Fundo poderão ser 

adversamente afetados. 

 

Riscos relacionados à rentabilidade do Fundo e à distribuição mensal de rendimentos 

 

Os principais riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo são:  

 

(i)  quanto às receitas de locação: a inadimplência no pagamento de aluguéis devido a falência, 

reorganização ou o aumento de vacância de inquilinos nos Ativos Imobiliários poderão implicar em 

não recebimento de receitas, uma vez que os aluguéis representam uma fonte substancial de 

receitas para o Fundo. Eventual inadimplência no pagamento dos aluguéis ou vacância de parte dos 

empreendimentos poderá acarretar temporária redução da receita do Fundo até que os respectivos 

locatários sejam despejados e novas locações sejam contratadas. Além disso, na ocorrência de tais 

hipóteses, o Fundo poderá não ter condições de pagar todos os compromissos assumidos perante 

terceiros nas datas acordadas, o que poderá implicar na necessidade dos Cotistas serem convocados 

pela Administradora para aportarem mais recursos ao Fundo com o propósito de arcar com esses 

encargos;  

 

(ii)  quanto às alterações nos valores dos aluguéis praticados em contratos de locação típicos: 

caso o Fundo venha a celebrar contratos de locação típicos, há a possibilidade de as receitas de 

aluguéis não se concretizarem na íntegra, visto que a cada vencimento anual as bases dos contratos 

podem ser corrigidas monetariamente, podendo provocar alterações nos valores originalmente 

acordados. Ainda em função dos contratos de locação, a depender do caso, a cada três anos, os 

valores dos alugueis podem ser revistos pelas partes (amigavelmente ou por meio de ação 

revisional), a fim de ajustá-los ao preço do mercado. Com isso, os valores de locação poderão variar 

conforme as condições de mercado vigentes à época da ação revisional, o que poderá afetar 

adversamente o Fundo, com reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo.  

 

No caso dos contratos de locação regulados pelo artigo 54-A da Lei 8.245, a renúncia expressa, 

pelo locatário, ao seu direito de pleitear a revisão judicial do valor do aluguel poderá ser questionada 

pelos respectivos locatários. Caso tal renúncia contratual venha a ser desconsiderada, os locatários 

poderão pedir a revisão judicial do valor do aluguel, o que poderá alterar o fluxo de receita obtido 

pelo Fundo, com potencial reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo;  

 

(iii)  quanto ao não pagamento de tributos e despesas atribuídos aos locatários: o Fundo está 
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sujeito ao não pagamento, pelos locatários, de tributos, despesas condominiais, contas de água ou 

de luz, entre outras que, ainda que sejam atribuídas aos locatários mediante disposição contratual 

neste sentido, na hipótese de os mesmos não adimplirem tais débitos, nem houver garantia 

suficiente prevista no contrato de locação para esta cobertura, o Fundo poderá arcar com esses 

custos e isso poderá afetá-lo de forma adversa, com reflexo negativo na remuneração dos Cotistas 

do Fundo; 

 

(iv) quanto à rescisão dos contratos de locação sem o pagamento da indenização em contratos 

típicos: caso o Fundo venha a celebrar contratos de locação típicos, existe a possibilidade de rescisão 

dos contratos de locação por decisão unilateral do locatário, antes do vencimento do prazo 

estabelecido no seu contrato de locação com previsão de pagamento de multa rescisória em valor 

inferior ao saldo vincendo dos aluguéis devidos até o final do prazo original do contrato. As receitas 

provenientes do aluguel desses imóveis poderão ser comprometidas, com reflexo negativo na 

remuneração dos Cotistas do Fundo na hipótese do Fundo não conseguir, em ato contínuo a 

rescisão, locar pelo prazo, no mínimo, remanescente ao do contrato de locação típico originalmente 

estabelecido; 

 

(v) em caso de rescisão unilateral de contratos de locação pelo respectivo locatário, os Ativos 

Imobiliários permanecerão vagos até que o Fundo consiga locar tais Ativos Imobiliários para novos 

locatários, sendo que durante tal período o Fundo terá que arcar com as despesas e tributos 

relativos a tais Ativos Imobiliários que seriam de responsabilidade do respectivo locatário, bem 

como deixar de auferir a receita de locação durante o período que permanecer vago, com potencial 

reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo;  

 

(vi) os contratos de locação típicos e os contratos de locação regulados pelo artigo 54-A da Lei 

8.245 estão sujeitos à rescisão pelo respectivo locatário em razão de descumprimento de obrigações 

pelo Fundo, na qualidade de locador. Em tais hipóteses, não obstante os locatários não estarem 

obrigados ao pagamento de multa indenizatória, o Fundo poderá sujeitar-se ao pagamento de multa 

aos locatários em razão de seu descumprimento.  

 

As aplicações realizadas pelo Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora, dos 

Coordenadores, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos para 

redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e, consequentemente, aos quais os Cotistas 

também poderão estar sujeitos. Considerando que o investimento em FII é um investimento de 

longo prazo, o Fundo está sujeito a perdas superiores ao capital aplicado e os Cotistas poderão ser 

obrigados a aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos sofridos pelo Fundo, de acordo com 

os limites impostos pela regulamentação aplicável. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DA OFERTA 

 
Fundo, Administradora, Gestora, Coordenadores e Assessores Legais  

TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII  

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A. 

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP 

CEP 01451-011 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3133-0350 

Fax: (11) 3133-0360 
At.: Srs(as). Daniela Bonifácio / Rodrigo Cavalcante / Sérgio Dias 

E-mail: juridico.fundos@brltrust.com.br / funds@brltrust.com.br  

Website: https://www.brltrust.com.br/ (para acessar o Prospecto, neste 

website acessar https://www.brltrust.com.br/pt/administracao-de-fundos/fii/ 

neste website identificar o TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO – FII dentre os links disponíveis, selecionando, em seguida, 

“Prospecto Preliminar”) 
 
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Av. das Nações Unidas, 8501 – 31º andar, Pinheiros 
CEP 04730-090, São Paulo – SP 
At.: Sr. Luiz Augusto Faria do Amaral 
Tel.: +55 (11) 48722600  
http://www.trx.com.br  
 

 
Coordenadores 

Banco Itaú BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 1º, 

2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, 

CEP 04538-132 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3708-8717 

At.: Sr. Eduardo Prado Santos 

E-mail: eduardo.prado@itaubba.com 

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-

pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste 

website, clicar em “FII Fundo de 

Investimento Imobiliário”, depois “2017”, 

“Agosto” e acessar “TRX Renda – Prospecto 

Preliminar” com a data mais recente) 
 

BANCO VOTORANTIM S.A. 

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 

Torre A, 17º andar, Vila Gertrudes 

CEP 04794-000 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 5171-2045 

At.: Sr. Yuri Fonseca de Choucair Ramos 

E-mail: 

yuri.ramos@bancovotorantim.com.br 

Website: 

https://www.bancovotorantim.com.br/ofert

aspublicas (para acessar o Prospecto 

Preliminar, neste website acessar “TRX 

RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO – FII – Prospecto Preliminar”) 



 

 

72 
 

 
 

Assessores Legais dos Coordenadores Assessores Legais do Fundo e da 
Administradora 

Pinheiro Neto Advogados 

Rua Hungria 1100 
CEP 01455-906 São Paulo – SP 
At.: Sr. Enrico Bentivegna e Sr. Luciano Rossi 
Tel.: +55 (11) 3247-8400 
Fax: +55 (11) 3247-8600 
www.pinheironeto.com.br 

PMKA Advogados 

Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, Pinheiros 
CEP 05407-003 São Paulo – SP 
At.: Sr. Bruno Cerqueira 
Tel.: +55 (11) 3133 2500 
Fax: +55 (11) 3133 2505 
http://www.pmka.com.br/  

 

 
Coordenadores Convidados 
[●] 
 

[●] 

  



 

 

73 
 

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES  
 

I. RELACIONAMENTO DO BANCO VOTORANTIM COM A GESTORA 

 

Além do relacionamento referente à Oferta, a Gestora e/ou sociedades pertencentes ao seu 

conglomerado econômico mantêm relações comerciais com o Banco Votorantim e/ou com 

sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico, tais como aplicações financeiras 

interbancárias, dívidas bancárias e gestão de Fundos, operações de securitizações, conforme a 

seguir descritas:  

 

Instrumento: Cédulas de Créditos Bancários 

Devedora: TRX Incorporadora e Desenvolvedora Imobiliária S.A. 

Montante: R$ 1.900.000,00  

Prazo total: 314 dias 

Vencimento: 12/2017 

 

Devedora: TRX Gestora de Recursos LTDA 

Montante: R$ 2.600.000,00  

Prazo Total: 678 dias 

Vencimento: 12/2018 

 

Instrumento: FII 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM QUATRO BARRAS 
 
Distribuidor – Banco Votorantim 
Cedente – SAINT MICHEL 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
Devedor – RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 
 
Montante – R$ 114.878.046,64 

Prazo total – 120 meses 
Vencimento – 12/2026 

 
Instrumento: CRI  
Emissão: 1ª Emissão 12ª Série da TRX Securitizadora 
Distribuidor – Banco Votorantim 
Cedente – MOKARRAN 48 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
Devedor – TELEPERFORMANCE CRM S.A. 

 
 
Montante – R$ 27.510.000,00 

Prazo total – 123 meses 
Vencimento – 09/03/2026 
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Instrumento: FIP  
 

TRX Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de 
Investimento em Participações 

CNPJ do fundo 20.040.076/0001-58 
Montante (PL 31/07/2017) 55.645.320,92 

Gestor 
Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários LTDA (compartilhado com a TRX Gestora) 

Administrador 
Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários LTDA 

Distribuidor 
Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários LTDA 

Custodiante Banco Votorantim S/A.  

 

II. RELACIONAMENTO DA GESTORA COM O ITAÚ BBA 

 

Além do relacionamento referente à Oferta, a Gestora e/ou sociedades pertencentes ao seu 

conglomerado econômico mantêm relações comerciais com o Itaú BBA e/ou com sociedades 

pertencentes ao seu conglomerado econômico, tais como aplicações financeiras interbancárias, 

dívidas bancárias e gestão de Fundos, operações de securitizações, conforme a seguir descritas: 

 
Instrumento: CRI 
Emissão: 1ª Emissão da 13ª Série da TRX Securitizadora 
Distribuidor – Itaú 
Cedente – Logbras Embu Empreendimentos Imobiliários S.A. 

Devedor – AMBEV S.A. 
 

 

Montante – R$ 68.308.000,00 
Prazo total – 180 meses 
vencimento – 17/09/2031 
 
Instrumento: Conta Garantida (capital de giro) 
Devedor: TRX Holding 

Credor: Banco Itaú  

 
Nº: N/A 

Montante: R$ 2.000.000,00 

Prazo total: 240 dias 
Vencimento: 10/2017 

 
Instrumento: FII 
Fundo  TRX Realty Logística Renda I FII 
CNPJ do fundo 11.839.593/0001-09 
Montante (PL 
31/07/2017) 149.577.378,58 
Administrador Itaú Unibanco S.A. 
Custodiante Itaú Corretora de Valores S.A 

 
Instrumento: FII 
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Fundo  FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA 
RENDA 

CNPJ do fundo 12.887.506/0001-43 
Montante (PL 
31/07/2017) 53.414.539,52 
Custodiante Itaú Unibanco S.A. 
Escriturador Itaú Corretora de Valores S.A 

  
Instrumento: FII 
Fundo  TRX Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário  
CNPJ do fundo 15.006.267/0001-63 
Montante (PL 
31/07/2017) 76.950.224,57 
Escriturador Itaú Corretora de Valores S.A 

 

Ainda, a Gestora e/ou empresas de seu grupo econômico possuem as seguintes operações de 

crédito com o Coordenador Líder e/ou empresas de seu grupo econômico: 

 

Empresa: TRX HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 

Tipo de operação: CONTA GARANTIDA 

Número: 000018500213477 

• Data de Início do Contrato: 03/04/2017 

• Data de Vencimento: 02/10/2017 

• Limite Contratado (em R$): 2.750.000,00 

• Saldo Atual (em R$): 2.750.000,00 

• Garantia: Clean 

• Taxa: CDI + 0,28%am 

Empresa: LEADS 38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 

Tipo de operação: CEDULA DE CREDITO BANCARIA – IMOBILIARIA 

Número: 100114060011201 

• Data de Início do Contrato: 30/07/2014 

• Data de Vencimento: 07/04/2025 

• Valor Total Tomado (em R$): 16.338.946,84 

• Saldo Atual (em R$): 13.087.596,30 

• Garantia: Alienação Fiduciária do Imóvel, Cessão Fiduciária do Contrato Atípico de Locação 

com a ATENTO S/A, Alienação Fiduciária das Ações da LEADS 38 

• Taxa: TR + 10,00%aa 

Empresa: MALBORK 41 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

Tipo de operação: CEDULA DE CREDITO BANCARIA – IMOBILIARIA 

Número: 100114100007800 

• Data de Início do Contrato: 12/11/2014 

• Data de Vencimento: 05/11/2025 

• Valor Total Tomado (em R$): 24.900.000,00 

• Saldo Atual (em R$): 27.172.091,81 
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• Garantia: Alienação Fiduciária do Imóvel, Cessão Fiduciária do Contrato Atípico de Locação 

com a ATENTO S/A, Alienação Fiduciária das Quotas da MALBORK 41 

• Taxa: TR + 10,00%aa 

 

Adicionalmente, a TRX e Pessoas Ligadas à TRX, conforme o caso, podem possuir conta corrente 

e/ou conta investimento aberta perante o Itaú BBA ou Pessoas Ligadas ao Itaú BBA, sendo que, por 

meio de tais contas, a TRX e Pessoas Ligadas à TRX poderão efetuar investimentos nos produtos 

oferecidos pelo Itaú BBA ou Pessoas Ligadas ao Itaú BBA. 

 

III. RELACIONAMENTO DA ADMINISTRADORA COM O ITAÚ BBA 

 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta, a Administradora não 

possui qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder ou seu conglomerado 

econômico. 

 

Não obstante, o Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com a 

Administradora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de 

investimentos e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, podendo vir a 

contratar com o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico 

tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessários à condução das atividades da 

Administradora, observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis no que concerne a 

contratação pela Administradora. 

 

O Coordenador Líder e a Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo não 

identificaram, na data deste Prospecto, conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos 

acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo. 

 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Taxas, 

Reservas e Despesas”, item “Remuneração de Coordenação e Colocação”, na página [•] deste 

Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga ao Coordenador Líder ou a sociedades 

do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. 

 

IV. RELACIONAMENTO DA ADMINISTRADORA COM O BANCO VOTORANTIM 

 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta, a Administradora não 

possui qualquer outro relacionamento relevante com o Banco Votorantim ou seu conglomerado 

econômico. 

 

Não obstante, o Banco Votorantim poderá no futuro manter relacionamento comercial com a 

Administradora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de 
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investimentos e/ou em quaisquer outras operações, podendo vir a contratar com o Banco 

Votorantim ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou 

serviços necessários à condução das atividades da Administradora, observados os requisitos legais 

e regulamentares aplicáveis no que concerne a contratação pela Administradora. 

 

O Banco Votorantim e a Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo não 

identificaram, na data deste Prospecto, conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos 

acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo, exceto as já 

explicitadas neste documento. 

 

O Banco Votorantim não exerce qualquer atividade de custódia ou controladoria em fundos de 

investimento administrados pela Administradora. 

 

V. RELACIONAMENTO DA ADMINISTRADORA COM A GESTORA 

 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta, a Administradora não 

possui qualquer outro relacionamento relevante com a Gestora ou seu conglomerado econômico. 

 

Não obstante, a Gestora poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Administradora, 

oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos e/ou 

em quaisquer outras operações, podendo vir a contratar com a Gestora ou qualquer outra sociedade 

de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços necessários à condução das atividades 

da Administradora, observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis no que concerne a 

contratação pela Administradora. 

 

A Gestora e a Administradora, na qualidade de representante legal do Fundo não identificaram, na 

data deste Prospecto, conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos acima descritos e as 

respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo, exceto as já explicitadas neste 

documento. 

 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Taxas, 

Reservas e Despesas”, item “Remuneração da Gestora”, na página [•] deste Prospecto, não há 

qualquer outra remuneração a ser paga à Gestora ou a sociedades do seu conglomerado econômico 

no contexto da Oferta. 

 

VI. POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE 
 

Além das operações entre as partes responsáveis pela estruturação da presente Oferta, descritas 

na seção “Relacionamento entre as Partes” na página [•] deste Prospecto, há outras potenciais 

situações que podem ensejar conflitos de interesse, conforme abaixo exposto. 
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A Gestora é a instituição responsável pela seleção dos ativos adquiridos pelo Fundo, sendo que 

parte dos Ativos Alvo a serem adquiridos pelo Fundo poderão ser detidos e/ou geridos 

por fundos ou empresas do mesmo grupo econômico da Gestora e/ou detidos 

indiretamente por empresas ou fundos do mesmo grupo econômico da Gestora, e tal 

situação pode vir a ensejar uma situação de conflito de interesses. 

 

ADICIONALMENTE, VISTO QUE OS IMÓVEIS INICIAIS SÃO DE TITULARIDADE DE SPES, 

CUJOS ACIONISTAS SÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIPS) E/OU 

OUTROS VEÍCULOS GERIDOS PELA E/OU COM ADMINISTRADORES EM COMUM COM A 

GESTORA E/OU O CONSULTOR IMOBILIÁRIO, SERÁ REALIZADA A ASSEMBLEIA DE 

APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 34 DA INSTRUÇÃO CVM 472. PARA TANTO, O 

INVESTIDOR, QUANDO DA SUBSCRIÇÃO DAS COTAS, OUTORGARÁ A PROCURAÇÃO AO 

PROCURADOR, PARA QUE O PROCURADOR REPRESENTE O COTISTA E EXERÇA SEU 

DIREITO DE VOTO NA ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO, SEGUINDO ESTRITAMENTE TODAS 

AS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS INICIAIS ESTABELECIDAS NESTE 

PROSPECTO E NO REGULAMENTO E, PORTANTO, APROVANDO INTEGRALMENTE (A) A 

AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS INICIAIS; E (B) A INTEGRALIZAÇÃO EM ATIVOS 
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IDENTIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO FUNDO 

 

I. ADMINISTRADORA 
 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP 

CEP 01451-011 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3133-0350 

Fax: (11) 3133-0360 
At.: Srs(as). Daniela Bonifácio / Rodrigo Cavalcante / Sérgio Dias 

E-mail: juridico.fundos@brltrust.com.br / funds@brltrust.com.br  

Website: https://www.brltrust.com.br/ (para acessar o Prospecto, neste website acessar 

https://www.brltrust.com.br/pt/administracao-de-fundos/fii/ neste website identificar o TRX RENDA 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII dentre os links disponíveis, selecionando, em 

seguida, “Prospecto Preliminar”) 

 

A Administradora iniciou suas atividades em 2005, baseada nos princípios de excelência, segurança 

e qualidade de serviços, atuando como trust-holder (administrador societário) de um dos maiores 

projetos hidrelétricos em desenvolvimento no Brasil – UHE Foz do Chapecó (R$ 2,5 bilhões). 

 

Ao término do primeiro ano, a Administradora já havia sido contratada para atuar como 

interveniente fiduciário em mais de 100 (cem) operações de crédito, tornando-se a empresa líder 

de mercado como interveniente fiduciário de títulos de crédito privado. 

 

Através dessa experiência, criou-se a tradição no mercado de capitais brasileiro, através da 

prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de fundos de investimento. A partir 

de 2011, com a constituição da DTVM, o grupo de Administradora passou a incluir os serviços de 

custódia e escrituração em nossa grade de produtos a investidores institucionais brasileiros e 

internacionais (asset e wealth managers, instituições financeiras, corporações, firmas de private 

equity, fundos soberanos e EFPC). 

 

Atualmente, o foco da Administradora se consolidou para a prestação de serviços fiduciários para 

fundos de investimentos estruturados (FIP, FII, FIDC e FIM), bem como para a prestação de serviços 

de custódia e representação para investidores não-residentes no âmbito da Resolução CMN 4373. 

Dessa forma, a Administradora atua como prestador de serviços fiduciários de fundos de 

investimento voltados para investidores exclusivos e institucionais, nacionais e internacionais, 

totalizando uma carteira aproximada de R$ 35,5 bilhões, distribuídos em mais de 180 (cento e 

oitenta) fundos de investimento. 
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II. GESTORA 

 

A Gestora nasceu em 2007, a partir de uma joint venture entre uma gestora de recursos e uma 

incorporadora e construtora com mais de 20 anos de atuação no mercado. A expertise dos mercados 

financeiro e imobiliário permitiu que a companhia fosse estruturada para atender a qualquer 

demanda de uma empresa no segmento imobiliário, dede a viabilização financeira de um 

empreendimento até a gestão da obra.  

 

A TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem por objetivo social o exercício da administração de 

carteiras de valores mobiliários e a gestão de recursos para pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras 

ou estrangeiras, nos termos da Instrução da CVM nº 558, de 26 de março de 2015. Os fundos a 

serem geridos pela Gestora possuem como política de investimentos o investimento em ativos que 

possuem lastro imobiliário. 
 
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
Av. das Nações Unidas, 8501 – 31º andar, Pinheiros 
CEP 04730-090, São Paulo – SP 
At.: Sr. Luiz Augusto Faria do Amaral 
Tel.: +55 (11) 48722600  
http://www.trx.com.br  

 

III. ESCRITURADOR 
 

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar 

São Paulo – SP 

  

IV. AUDITOR INDEPENDENTE 

 

Os serviços de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo serão prestados pela ERNST & 

YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S. 

 

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

Praia de Botafogo, nº 370, 8º Andar 

CEP 22250-040, Rio de Janeiro –RJ 

 

V. COORDENADOR LÍDER: ITAÚ BBA 

 

BANCO ITAÚ BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, 

CEP 04538-132 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3708-8717 
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At.: Sr. Eduardo Prado Santos 

E-mail: eduardo.prado@itaubba.com 

Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste website, clicar 

em “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, depois “2017”, “Agosto” e acessar “TRX Renda – 

Prospecto Preliminar” com a data mais recente) 

 

O Itaú BBA é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma 

de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Bairro Itaim Bibi. 

O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$ 587,8 bilhões e uma 

carteira de crédito de R$ 171,9 bilhões em 30 de junho de 2017. O banco faz parte do conglomerado 

Itaú Unibanco, sendo controlado diretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é 
responsável por prover serviços financeiros para grandes empresas. O Itaú BBA possui sucursais 

no Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Montevidéu, Buenos 

Aires, Santiago, Bogotá, Lisboa, além de escritórios de representação em Lima, Nova Iorque, Miami, 
Frankfurt, Paris, Luxemburgo, Madri, Londres, Lisboa, Dubai, Tóquio, Emirados Árabes e Hong Kong. 

A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na 
estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além de 

fusões e aquisições. 

De acordo com o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e Híbridos, o Itaú BBA tem apresentado posição 

de destaque no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2004 a 2014, e a 

segunda colocação em 2015 e em 2016, com participação de mercado entre 19% e 55%. 
Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento 

do Brasil por instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Em 2014 o Itaú BBA foi 

escolhido como o Banco mais inovador da América Latina pela The Banker. Em 2014 o Itaú BBA foi 
também eleito o melhor banco de investimento do Brasil e da América Latina pela Global Finance, 

e melhor banco de investimento do Brasil pela Latin Finance. Em 2013, o Itaú BBA foi escolhido 

como melhor banco de investimento e de títulos de dívida da América Latina pela Global Finance.  

Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, destacam-se as 

ofertas de debêntures da Cemig (R$ 1,0 bilhão), Vale (R$ 1,35 bilhões), Copasa (R$ 350 milhões), 

Rede D’or (R$ 1,2 bilhões), Comgás (R$ 675 milhões), BM&F Bovespa (R$ 3,0 bilhões), BR 
Properties (R$ 550 milhões), Telefônica (R$ 2 bilhões), Algar Telecom (R$ 432 milhões), Raia 

Drogasil (R$ 432 milhões), Localiza (R$ 500 milhões), AES Tietê (R$ 1,0 bilhão), Embratel (R$ 1 

bilhão), Boticário (R$ 920 milhões), Energisa (R$ 375 milhões), entre outras. Em operações de 
notas promissórias recentemente coordenadas pelo Banco Itaú BBA, destacam-se as operações de 

Atacadão (R$ 750 milhões), CCR (R$ 900 milhões), Cemig (R$ 1,7 e 1,4 bilhões), Energisa (R$ 80, 

R$ 60 e R$ 100 milhões), Mills (R$ 200 milhões), Ecorodovias (R$ 275 milhões), MRV (R$ 137 
milhões), Atacadão (R$ 750 milhões), Prime (R$ 260 milhões), EDP (R$ 130 milhões), Lojas 

Americanas (R$ 190 milhões), entre outras. Destacam-se ainda as operações de FIDC da Ideal 

Invest (R$ 100 milhões), RCI (R$ 456 milhões), Chemical (R$ 588 milhões), Renner (R$ 420 
milhões), Banco Volkswagen (R$ 1 bilhão) e Ideal Invest (R$ 150 milhões). Destacam-se as 

operações de CRI, o da Aliansce Shopping Centers (R$ 180 milhões), Multiplan (R$ 300 milhões), 



 

 

82 
 

BR Malls (R$ 225 e R$ 403 milhões), Direcional Engenharia (R$ 101 milhões) e Ambev (R$ 68 

milhões), entre outros. No mercado de CRA destaques recentes incluem o CRA da Raízen (R$ 969 
milhões), Duratex (R$ 700 milhões), BRF (R$ 1,5 bilhões), Fibria (R$ 1,25 bilhões), Duratex (R$ 

675 milhões), Suzano (R$ 675 milhões), Klabin (R$ 846 milhões), VLI Multimodal (R$ 260 milhões), 

São Martinho (R$ 506 milhões), Ultra (R$ 1 bilhão), Guarani (R$ 313 milhões) e Camil (R$ 405 
milhões), entre outros.  

No segmento de renda fixa internacional, em 2014, o Itaú BBA participou como joint-bookrunner 

de 16 ofertas de bonds, cujo montante total alcançou mais de US$12 bilhões; em 2015 foram 8 
ofertas num total de US$6 bilhões; em 2016 foram 11 ofertas num total de $5,05 bilhões; e até 30 

de junho de 2017, o Itaú BBA havia participado de 21 ofertas de bonds, cujo montante total alcançou 

mais de US$13,8 bilhões. Dentre as operações recentes em que o Itaú BBA atuou como joint-
bookrunner, destacam-se as ofertas de Petrobras (US$4,0 bilhões), BRF (US$500 milhões), 

Terrafina (US$425 milhões), República do Uruguai (US$1,7 bilhões), Oi (€600 milhões), Globo 

(US$325 milhões), Itaú Unibanco Holding (US$1,05 bilhão), Guacolda (US$500 milhões), Republica 
da Colômbia (US$1,0 bilhão), YPF (US$500 milhões), Angamos (US$800 milhões), Samarco 

(US$500 milhões), República Federativa do Brasil (R$ 3,55 bilhões), Republica da Colômbia (US$1,5 

bilhões), Rumo (US$750 milhões), Suzano (US$300 milhões), AES Argentina (US$300 milhões), 
Genneia (US$350 milhões), Arcor (US$150 milhões), Minerva (US$350 milhões), Capex (US$300 

milhões), Naranja (US$3.8 bilhões) entre outras.  

Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 

secundárias de ações e de deposit receipts, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, 

além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas 
e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a Itaú 

Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e 

possui reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa, conforme divulgado pela 
agência “Institutional Investor”. 

Até junho de 2017, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e 
subsequentes de equity no Brasil e América Latina que totalizaram US$744 milhões. No ranking da 

ANBIMA de renda variável, o banco figurou em segundo lugar1 até junho de 2017. 

No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos 
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, 

commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios 

(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA). Em 2016 o Itaú BBA 
participou e distribuiu de operações de debêntures, notas promissórias e securitização que 

totalizaram mais de R$ 8,0 bilhões e até junho de 2017, o Itaú BBA participou e distribuiu de 

operações de debêntures, notas promissórias e securitização que totalizaram aproximadamente R$ 
9,7 bilhões. De acordo com o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no 

ranking de distribuição de operações em renda fixa e securitização até junho de 2017. A participação 

de mercado soma perto de 33,7% do volume distribuído até junho de 2017. Com equipe 
especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e soluções 

para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e 

                                                 

1 Renda variável sem partes relacionadas. 
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reestruturações societárias. A área detém acesso a investidores para assessorar clientes na 

viabilização de movimentos societários. 

Em 2017, na área de fusões e aquisições, até junho, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 17 

transações, acumulando um volume total de US$2,9 bilhões, obtendo posição de liderança, segundo 

a Dealogic. Em 2016, o Itaú BBA ocupou o 1º lugar no ranking Thomson Reuters em número de 
operações. 

VI. COORDENADOR: BANCO VOTORANTIM 

 

BANCO VOTORANTIM S.A. 

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 17º andar, Vila Gertrudes 

CEP 04794-000 São Paulo – SP 

Tel.: (11) 5171-2045 

At.: Sr. Yuri Fonseca de Choucair Ramos 

E-mail: yuri.ramos@bancovotorantim.com.br 

Website: https://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (para acessar o Prospecto 

Preliminar, neste website acessar “TRX RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – 

Prospecto Preliminar”) 

 

O Banco Votorantim iniciou suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma distribuidora de 

títulos e valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Ltda., mais tarde alterada para Votorantim DTVM. O sucesso inicial da Votorantim DTVM motivou 

sua transformação em banco múltiplo, autorizada pelo BACEN em 7 de agosto de 1991, após sua 

transformação em sociedade anônima em 25 de fevereiro de 1991. 

 

O portfólio de negócios do Banco Votorantim é bastante amplo, com atuação focada em cinco 

grandes segmentos: Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management, Financiamento 

de Veículos e Outros Negócios, que inclui consignado e refinanciamento, sendo os dois últimos 

estruturados para operações de varejo. As atividades do segmento de atacado do Banco Votorantim 

têm por objetivo estabelecer um relacionamento ágil e de longo prazo com os clientes, ofertar 

soluções financeiras integradas (por exemplo, Crédito, Produtos Estruturados, Investment Banking, 

Derivativos e Distribuição) e proporcionar, qualidade de crescimento com foco em agilidade 

operacional. Em setembro de 2009, o BACEN aprovou a aquisição de participação acionária do Banco 

Votorantim pelo Banco do Brasil S.A., de forma que o Banco do Brasil S.A. passou a deter 

participação equivalente a 49,99% do capital votante e 50% do capital social.  

 

O Banco Votorantim tem sua sede na Cidade de São Paulo e filiais em importantes centros como 

Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. 
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O Banco Votorantim presta serviços para clientes corporativos e investidores, oferecendo assessoria 

especializada e produtos inovadores com acesso abrangente aos mercados de capitais, contando 

com o apoio da Votorantim Corretora e suas equipes especializadas Research. 

 

O segmento de “Mercado de Capitais” do Banco Votorantim trabalha sempre para melhor atender 

as necessidades de seus clientes, oferecendo serviços para estruturação de ofertas públicas, bem 

como assessoria a clientes na captação de recursos no mercado local através de debêntures, notas 

promissórias, securitizações, FIIs e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”). Nos 

últimos anos, o Banco Votorantim assessorou diversos clientes na captação de recursos no mercado 

local e internacional, através de operações de debêntures, notas promissórias, FIIs, bonds, 

securitizações (incluindo FIDC, CRI e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)). 

 

Em 2015, como destaque, o Banco Votorantim atuou como coordenador líder da emissão de CRA 

da Suzano, no volume de R$ 675 milhões, na emissão de CRA da Fibria no volume de R$ 675 

milhões, na emissão de CRA da JSL no volume de R$ 150 milhões; na emissão de CRA da CCAB, no 

volume de R$ 100 milhões; na emissão de debêntures da Sanepar, no volume de R$ 300 milhões; 

na emissão de debêntures de infraestrutura da SP Vias, no volume de R$ 190 milhões; na emissão 

de debêntures da MRV no volume de R$ 300 milhões respectivamente; na emissão de Notas 

Promissórias da Concessionária do Aeroporto de Guarulhos no volume de R$ 314 milhões e na 

emissão de cotas do FIDC da Saneago no volume de R$ 120 milhões. 

 

Já em 2016, como destaque, o Banco Votorantim atuou como coordenador líder de duas emissões 

de CRA da Suzano, no volume de R$ 600 milhões e de R$ 300 milhões; na debênture da Localiza, 

no volume de R$ 200 milhões, na emissão de debêntures da CCR Via Lagos no volume de R$ 65 

milhões, no CRA da Faber Castell, no volume de R$ 100 milhões, nas duas emissões de CRA da 

Fibria no volume de R$ 1,35 bilhões e R$ 700 milhões respectivamente, no CRI da Aliansce no 

volume de R$ 75 milhões, em duas emissões de CRI da MRV, nos volumes de R$ 68,5 milhões e R$ 

115 milhões respectivamente, nas Letras Financeiras do Paraná Banco no volume de R$ 250 

milhões, e na letras financeiras da RCI, no volume de R$ 700 milhões, nas debentures da Copel de 

R$ 1 bilhão de reais; nas Debêntures da VLI no volume de R$ 175 milhões; nas Debêntures da 

Sanepar no volume de R$ 250 milhões; dentre outras. 

 

Já em 2017, o Banco Votorantim concluiu as operações de debêntures da Cremer, no volume de R$ 

80 milhões; as notas promissórias da Magazine Luiza, no volume de R$ 200 milhões; as notas 

promissórias da CCP, no volume de R$ 135 milhões; as notas promissórias da Movida, no volume 

de R$ 150 milhões; as debêntures da AES Tietê, no volume de R$ 1 bilhão; as debêntures da 

Localiza, no volume de R$ 700 milhões; as debêntures da Sabesp, no volume de R$ 500 milhões; 

os CRI da MRL, no volume de R$ 100 milhões; os CRI da BR Properties, no volume de R$ 275 

milhões; o FIDC da Stone, no volume de R$ 1 bilhão; as letras financeiras do Banco Toyota, no 

volume de R$ 300 milhões; dentre outras. 
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TAXAS, RESERVAS E DESPESAS  

 

I. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA 

 
Pela prestação de serviços de administração ao Fundo, a Administradora receberá uma remuneração 

calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo no último dia do mês imediatamente anterior ao mês 

de seu pagamento e cobrada, mensalmente, até o 2º (segundo) Dia Útil do mês subsequente, 

equivalente à tabela abaixo, respeitado o mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

atualizado anualmente, a partir da primeira Data de Integralização de Cotas, pela variação positiva 

do IGP-M: 

 

Percentual da 

Remuneração da 

Administradora 

Faixa de Valor do Patrimônio Líquido 

do Fundo 

0,10% ao ano Até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 

reais) 

0,15% ao ano Acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão 

de reais) 

 

A remuneração prevista acima deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) 

sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 2º 

(segundo) Dia Útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º 

(segundo) Dia Útil do mês subsequente à primeira Data de Integralização das Cotas. 

 

II. TAXA DE INGRESSO 

 
Não será cobrada taxa de ingresso dos adquirentes das Cotas. 

 

III. TAXA DE PERFORMANCE E SAÍDA 

 
Não será cobrada taxa de performance ou de saída dos adquirentes das Cotas no mercado secundário. 

 

IV. REMUNERAÇÃO DA GESTORA 

 

A remuneração cobrada, mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, equivalente 

a 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o mínimo 
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mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir 

da primeira Data de Integralização de Cotas, pela variação positiva do IGP-M. 

 

Adicionalmente, será devido à Gestora, pelo Fundo, uma comissão equivalente a 0,5% (cinco 

décimos por cento) calculado sobre o valor total das Cotas efetivamente distribuídas pelas 

Instituições Participantes da Oferta no âmbito da Primeira Emissão. 

 

V. REMUNERAÇÃO DO ESCRITURADOR  

 

Pelos serviços de escrituração das Cotas do Fundo, o Escriturador receberá do Fundo a seguinte 

remuneração: R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado anualmente, a partir da primeira Data de 

Integralização de Cotas, pela variação positiva do IGP-M. 

 

VI. REMUNERAÇÃO DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO  

 

Pela prestação dos serviços descritos no Regulamento, será devido ao Consultor Imobiliário uma 

remuneração, cujo valor deverá ser fixado em contrato específico, sendo esta deduzida da 

Remuneração da Gestora.  

 

VII. REMUNERAÇÃO DE COORDENAÇÃO E COLOCAÇÃO 

 

[Como contraprestação aos serviços de estruturação, coordenação, distribuição e liquidação das 

Cotas no âmbito da Primeira Emissão, os Coordenadores e os Coordenadores Convidados farão jus 

à comissão total, a ser paga pelo Fundo, de [•]% ([•]) calculado sobre o valor total das Cotas 

efetivamente distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta no âmbito da Primeira Emissão, 

alocada da seguinte forma:  

 

(a) Comissão de Coordenação e Estruturação: [2,00%] ([dois por cento]) calculado sobre 

o valor total das Cotas efetivamente distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta no 

âmbito da Primeira Emissão, devido aos Coordenadores. 
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(b) Comissão de Assessoria do Coordenador Líder: 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento), incidente sobre o montante total da Emissão, calculado com base no seu preço de 

integralização, a ser pago pelo Fundo exclusivamente ao Itaú IBBA; e 

 

(c) Comissão de Distribuição: [•]% ([•]) calculado sobre o valor total das Cotas 

efetivamente distribuídas pelas Instituições Participantes da Oferta no âmbito da Primeira 

Emissão. A referida comissão poderá ser repassada, total ou parcialmente, aos Coordenadores 

Convidados, sendo que o repasse será deduzido desta comissão e será detalhado no Termo 

de Adesão e/ou aditamento ao Contrato de Distribuição, conforme o caso.] 

 

Todas as comissões dispostas acima deverão ser acrescidas dos tributos incidentes sobre tais 

pagamentos, de maneira a que o valor líquido pago às Instituições Participantes da Oferta 

corresponda efetivamente aos percentuais acima dispostos. 

 

VIII. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 

 
Para arcar com as despesas extraordinárias do(s) imóvel(eis) componentes da carteira do Fundo, 

se houver, poderá ser constituída, a critério da Administradora, uma Reserva de Contingência. 

 

Para os fins da Reserva de Contingência, entende-se por despesas extraordinárias aquelas que não 

se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do(s) imóvel(eis) componentes da carteira do 

Fundo, exemplificativamente, as enumeradas no parágrafo único do artigo 22 da Lei do Inquilinato, 

a saber: a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel, b) 

pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas, 

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do prédio, d) indenizações trabalhistas 

e previdenciárias, pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação, e) 

instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de 

esporte e de lazer, f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum, g) constituição 

de fundo de reserva, e h) regularização imobiliária em geral. Os recursos da Reserva de 

Contingência serão aplicados nos Ativos Financeiros descritos no Parágrafo Oitavo do artigo 6º do 

Regulamento, e os rendimentos decorrentes desta aplicação serão incorporados à Reserva de 

Contingência. 

 

O valor da Reserva de Contingência será correspondente a, no máximo, 5% (cinco por cento) do 

Patrimônio Líquido do Fundo. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos 

existentes na mencionada reserva, será procedida a retenção de até 5% (cinco por cento) do 

rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, até que se atinja o limite acima previsto. O 

estabelecimento da Reserva de Contingência será decidido pela Administradora do Fundo. 
 

IX. REMUNERAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE 
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Pela prestação de seus serviços ao Fundo, o Auditor Independente fará jus a uma remuneração fixa 

anual de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (líquida de tributação), a qual será paga diretamente pelo 

Fundo. 

 

X. OUTROS ENCARGOS DO FUNDO 

 

Para maiores informações acerca dos demais encargos do Fundo, favor observar o Regulamento do 

Fundo anexo, em seu artigo [•], referir-se ao item “Despesas e Encargos do Fundo”, na seção 

“Descrição do Fundo” na página [•] deste Prospecto. 



 

 

89 
 

FATORES DE RISCO 

 

Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais Investidores devem considerar 

cuidadosamente sua própria situação financeira, suas necessidades de liquidez, seus objetivos de 

investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas as informações disponíveis neste 

Prospecto e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando a, aquelas relativas à Política de 

Investimento, à composição da carteira do Fundo e aos diversos fatores de risco aos quais o Fundo 

e seus Cotistas estão sujeitos, incluindo, mas não se limitando àqueles descritos a seguir. Os 

negócios, situação financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados 

por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam, atualmente, de 

conhecimento da Administradora, da Gestora e dos Coordenadores ou que sejam julgados de 

pequena relevância neste momento. 

 

Não será devida pelo Fundo, pela Administradora, pela Gestora ou pelos Coordenadores da Oferta 

qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas não alcancem a 

rentabilidade esperada com o investimento ou caso os Cotistas sofram qualquer prejuízo resultante 

de seu investimento no Fundo em decorrência de quaisquer dos eventos descritos abaixo. 

 

A Administradora, a Gestora e os Coordenadores da Oferta não garantem rentabilidade associada 

ao investimento no Fundo. A verificação de rentabilidade obtida pelas cotas de outros FIIs no 

passado ou existentes no mercado à época da realização da Oferta não constitui garantia de 

rentabilidade aos Cotistas. 

 

Ainda, em caso de perdas e prejuízos na carteira do Fundo que resultem em patrimônio negativo, 

os Cotistas poderão ser chamados a aportar recursos adicionais, além do valor de subscrição e 

integralização das Cotas adquiridas no âmbito da Oferta.  

 

I. RISCOS RELATIVOS AO MERCADO IMOBILIÁRIO E AOS IMÓVEIS 

 

Risco relativo à aquisição de imóveis pelo Fundo 

 

Os investimentos no mercado imobiliário podem ser ilíquidos, e esta iliquidez pode dificultar a 

compra e a venda de suas propriedades, impactando adversamente o preço dos Ativos Imobiliários.  

 

Aquisições podem expor o adquirente a passivos e contingências relacionados ao Ativo Imobiliário. 

Podem existir também questionamentos sobre a titularidade do terreno em que os Ativos 

Imobiliários adquiridos estão localizados ou mesmo sobre a titularidade dos Ativos Imobiliários em 

si, problemas estes não cobertos por seguro no Brasil. O processo de auditoria (due diligence) 

realizado pelo Fundo, ou terceiros por ele contratados nos Ativos Imobiliários adquiridos, bem como 

quaisquer garantias contratuais ou indenizações que o Fundo possa vir a receber dos vendedores, 
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podem não ser suficientes para precavê-lo, protegê-lo ou compensá-lo por eventuais contingências 

que surjam após a efetiva aquisição do respectivo Ativo Imobiliário. Por esta razão, considerando 

esta limitação do escopo da diligência, pode haver débitos dos antecessores na propriedade do Ativo 

Imobiliário que podem recair sobre o próprio Ativo Imobiliário, ou ainda pendências de regularidade 

do Ativo Imobiliário que não tenham sido identificados ou sanados durante o processo de auditoria 

(due diligence), o que poderia (a) acarretar ônus ao Fundo, na qualidade de proprietário do Ativo 

Imobiliário; (b) implicar em eventuais restrições ou vedações de utilização e exploração do Ativo 

Imobiliário pelo Fundo; (c) desencadear discussões quanto à legitimidade da aquisição do Ativo 

Imobiliário pelo Fundo, incluindo a possibilidade de caracterização de fraude contra credores e/ou 

fraude à execução; ou (d) perda da propriedade do Fundo sobre os Ativos Imobiliários, sem que 

seja reavido o respectivo valor investido, sendo que estas quatro hipóteses poderiam afetar os 

resultados auferidos pelo Fundo e, consequentemente, os rendimentos dos Cotistas e o valor das 

Cotas. 

 

Adicionalmente, é possível que existam passivos e contingências não identificados quando da 

aquisição do respectivo Ativo Imobiliário que sejam identificados e/ou se materializem após a 

aquisição do Ativo Imobiliário pelo Fundo, reduzindo os resultados do Fundo e os rendimentos dos 

Cotistas. Por outro lado, ainda que inexistam contingências, é possível que o Fundo seja incapaz de 

realizar as aquisições nos termos inicialmente planejados, deixando de operar com sucesso as 

propriedades adquiridas.  

 

Riscos relacionados à rentabilidade do Fundo e à distribuição mensal de rendimentos 

 

Os principais riscos relativos às receitas mais relevantes do Fundo são:  

 

(i)  quanto às receitas de locação: a inadimplência no pagamento de aluguéis devido a falência, 

reorganização ou o aumento de vacância de inquilinos nos Ativos Imobiliários poderão 

implicar em não recebimento de receitas, uma vez que os aluguéis representam uma fonte 

substancial de receitas para o Fundo. Eventual inadimplência no pagamento dos aluguéis ou 

vacância de parte dos empreendimentos poderá acarretar temporária redução da receita do 

Fundo até que os respectivos locatários sejam despejados e novas locações sejam 

contratadas. Além disso, na ocorrência de tais hipóteses, o Fundo poderá não ter condições 

de pagar todos os compromissos assumidos perante terceiros nas datas acordadas, o que 

poderá implicar na necessidade dos Cotistas serem convocados pela Administradora para 

aportarem mais recursos ao Fundo com o propósito de arcar com esses encargos;  

 

(ii)  quanto às alterações nos valores dos aluguéis praticados em contratos de locação típicos: 

caso o Fundo venha a celebrar contratos de locação típicos, há a possibilidade de as receitas 

de aluguéis não se concretizarem na íntegra, visto que a cada vencimento anual as bases 

dos contratos podem ser corrigidas monetariamente, podendo provocar alterações nos 
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valores originalmente acordados. Ainda em função dos contratos de locação, a depender do 

caso, a cada três anos, os valores dos alugueis podem ser revistos pelas partes 

(amigavelmente ou por meio de ação revisional), a fim de ajustá-los ao preço do mercado. 

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

à época da ação revisional, o que poderá afetar adversamente o Fundo, com reflexo negativo 

na remuneração dos Cotistas do Fundo.  

 

No caso dos contratos de locação regulados pelo artigo 54-A da Lei 8.245, a renúncia 

expressa, pelo locatário, ao seu direito de pleitear a revisão judicial do valor do aluguel 

poderá ser questionada pelos respectivos locatários. Caso tal renúncia contratual venha a 

ser desconsiderada, os locatários poderão pedir a revisão judicial do valor do aluguel, o que 

poderá alterar o fluxo de receita obtido pelo Fundo, com potencial reflexo negativo na 

remuneração dos Cotistas do Fundo;  

 

(iii)  quanto ao não pagamento de tributos e despesas atribuídos aos locatários: o Fundo está 

sujeito ao não pagamento, pelos locatários, de tributos, despesas condominiais, contas de 

água ou de luz, entre outras que, ainda que sejam atribuídas aos locatários mediante 

disposição contratual neste sentido, na hipótese de os mesmos não adimplirem tais débitos, 

nem houver garantia suficiente prevista no contrato de locação para esta cobertura, o Fundo 

poderá arcar com esses custos e isso poderá afetá-lo de forma adversa, com reflexo negativo 

na remuneração dos Cotistas do Fundo; 

 

(iv) quanto à rescisão dos contratos de locação sem o pagamento da indenização em contratos 

típicos: caso o Fundo venha a celebrar contratos de locação típicos, existe a possibilidade de 

rescisão dos contratos de locação por decisão unilateral do locatário, antes do vencimento 

do prazo estabelecido no seu contrato de locação com previsão de pagamento de multa 

rescisória em valor inferior ao saldo vincendo dos aluguéis devidos até o final do prazo 

original do contrato. As receitas provenientes do aluguel desses imóveis poderão ser 

comprometidas, com reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo na hipótese do 

Fundo não conseguir, em ato contínuo a rescisão, locar pelo prazo, no mínimo, remanescente 

ao do contrato de locação típico originalmente estabelecido;  

 

(v) em caso de rescisão unilateral de contratos de locação pelo respectivo locatário, os Ativos 

Imobiliários permanecerão vagos até que o Fundo consiga locar tais Ativos Imobiliários para 

novos locatários, sendo que durante tal período o Fundo terá que arcar com as despesas e 

tributos relativos a tais Ativos Imobiliários que seriam de responsabilidade do respectivo 

locatário, bem como deixar de auferir a receita de locação durante o período que permanecer 

vago, com potencial reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo;  

 

(vi) os contratos de locação típicos e os contratos de locação regulados pelo artigo 54-A da Lei 
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8.245 estão sujeitos à rescisão pelo respectivo locatário em razão de descumprimento de 

obrigações pelo Fundo, na qualidade de locador. Em tais hipóteses, não obstante os 

locatários não estarem obrigados ao pagamento de multa indenizatória, o Fundo poderá 

sujeitar-se ao pagamento de multa aos locatários em razão de seu descumprimento. 

 

As aplicações realizadas pelo Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora, dos 

Coordenadores, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – 

FGC para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e, consequentemente, aos quais 

os Cotistas também poderão estar sujeitos. Considerando que o investimento em FII é um 

investimento de longo prazo, o Fundo está sujeito a perdas superiores ao capital aplicado e os 

Cotistas poderão ser obrigados a aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos sofridos pelo 

Fundo, de acordo com os limites impostos pela regulamentação aplicável. 

 

Risco de não renovação dos Contratos de Exploração Onerosa 

 

As estimativas de receitas para as operações do Fundo são feitas com base nos Contratos de 

Exploração Onerosa pelos respectivos períodos de vigência. Caso os Contratos de Exploração 

Onerosa sejam rescindidos pelos ocupantes dos Ativos Imobiliários, a renovação dos Contratos de 

Exploração Onerosa não ocorra, ou ocorra em valores inferiores aos estimados, ou os Contratos de 

Exploração Onerosa tenham seu valor alterado, por exemplo, após decisão em sede de ação 

revisional de aluguel, há a possibilidade de tais receitas não se concretizarem na íntegra, 

provocando impacto adverso nos resultados do Fundo. 

 

Além disso, caso algum dos Contratos de Exploração Onerosa venha a ser rescindido ou não seja 

renovado pelo respectivo ocupante na data de seu vencimento, o Fundo poderá ter dificuldades 

para negociar a locação do Ativo Imobiliário nas mesmas condições ou em condições mais favoráveis 

que as estipuladas nos Contratos de Exploração Onerosa rescindidos e/ou não renovados, bem como 

poderá ter dificuldades para encontrar um novo ocupante para o Ativo Imobiliário em questão no 

curto e médio prazos. Nestas hipóteses, os negócios e resultados do Fundo poderão ser 

adversamente afetados. 

 

Risco de concentração de aluguéis em poucos locatários 

 

É possível que parcela significativa da receita do Fundo decorra de pagamentos a serem realizados 

por um número reduzido de empresas ou grupo de empresas no âmbito de Contratos de Exploração 

Onerosa. Desta forma, caso algum ocupante dos Ativos Imobiliários cujos pagamentos representem 

parcela significativa da receita do Fundo venha a sofrer um efeito adverso relevante em sua situação 

financeira que o impeça de adimplir com o pagamento dos valores devidos no âmbito dos Contratos 

de Exploração Onerosa, o Fundo poderá ser adversamente afetado, impactando, 

consequentemente, a rentabilidade das Cotas. 
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Ademais, os locatários não foram e não serão objeto de auditoria legal para fins desta Oferta. As 

informações relativas aos Contratos de Exploração Onerosa e garantias prestadas podem ser 

observadas nos subitens “Dados Operacionais” na seção “Descrição dos Empreendimentos 

Imobiliários, dos Ativos Iniciais e Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste 

Prospecto.  

 

Riscos relacionados ao acirramento da competição no mercado imobiliário 

 

O acirramento da competição no mercado imobiliário, em geral, pode ocasionar um aumento do 

custo de aquisição dos Ativos Imobiliários ou mesmo inviabilizar algumas aquisições. A competição 

no mercado de locações imobiliárias, em especial, pode, ainda, afetar a margem das operações, 

podendo acarretar aumento no índice de vacância dos Ativos Imobiliários, redução nos valores a 

serem obtidos a título de aluguel dos Ativos Imobiliários e aumento dos custos de manutenção 

relacionados aos Ativos Imobiliários. Neste cenário, as operações desempenhadas pelo Fundo e sua 

lucratividade podem ser consideravelmente reduzidas, causando um efeito adverso nos seus 

resultados e na rentabilidade das Cotas. Além disso, o setor imobiliário brasileiro é altamente 

fragmentado, não existindo grandes barreiras de entrada que restrinjam o ingresso de novos 

concorrentes neste mercado. 

 

Riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais 

 

Os proprietários e ocupantes de imóveis estão sujeitos a leis e regulamentos ambientais federais, 

estaduais e municipais. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos na realização 

de eventuais reformas e ampliações dos Ativos Imobiliários, fazer com que o Fundo incorra em 

custos significativos para cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente tais atividades, 

bem como as atividades que venham a ser desenvolvidas pelos ocupantes dos Ativos Imobiliários. 

O eventual descumprimento de leis e regulamentos ambientais por parte do Fundo e/ou por parte 

dos ocupantes dos Ativos Imobiliários também pode acarretar a imposição de sanções 

administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento de licenças e revogação 

de autorizações, além de sanções de outras naturezas ao Fundo e à Administradora.  

 

As agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais 

rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem 

obrigar as empresas a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de 

licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam anteriormente dessas 

licenças ambientais. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de 

maneira significativa a emissão das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos 

negócios dos ocupantes dos imóveis, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus 

negócios. Ainda, em função de exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de 
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se providenciar reformas ou alterações nos imóveis cujo custo poderá ser imputado ao Fundo, na 

qualidade de locador dos imóveis. 

 

Adicionalmente, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após a 

aquisição de um Ativo Imobiliário pelo Fundo e antes do desenvolvimento do empreendimento 

imobiliário a ele atrelado, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo comercial para 

o qual o Ativo Imobiliário foi desenvolvido, acarretando em um efeito adverso para os negócios, 

para os resultados estimados e, consequentemente, para a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas. 

 

Riscos de alteração da legislação aplicável aos FIIs, seus Cotistas e à locação dos imóveis 

 

A legislação aplicável aos FIIs, seus Cotistas e aos investimentos efetuados, incluindo, sem 

limitação, leis tributárias, leis cambiais, leis que regulamentem investimentos estrangeiros em cotas 

de fundos de investimento no Brasil e normas promulgadas pelo Banco Central e pela CVM, está 

sujeita a alterações. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das respectivas 

Cotas, bem como as condições para distribuição de rendimentos, inclusive as regras de fechamento 

de câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior. Ademais, a aplicação de leis existentes e 

a interpretação de novas leis poderão impactar nos resultados do Fundo. Dentre as alterações na 

legislação aplicável, destacam-se: 

 

(i) Risco de alterações na Lei do Inquilinato: as receitas do Fundo decorrerão substancialmente 

de recebimentos de aluguéis, nos termos de cada um dos contratos de locação descritos nos 

subitens “Dados Operacionais” na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, dos 

Ativos Iniciais e Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto. 

Dessa forma, caso a Lei do Inquilinato seja alterada de maneira favorável a locatários 

(incluindo, por exemplo e sem limitação, com relação a alternativas para renovação de 

contratos de locação e definição de valores de aluguel) o Fundo poderá ser afetado 

adversamente, com reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo; 

 

(ii) Risco de alterações na Legislação: além das receitas advindas da locação, as receitas do 

Fundo decorrerão igualmente de recebimentos de contrapartidas pagas em virtude da 

exploração comercial dos Ativos Imobiliários. Dessa forma, caso a legislação seja alterada 

(incluindo, por exemplo e sem limitação, alterações no Código Civil e no Estatuto da Cidade) 

de maneira favorável aos ocupantes o Fundo poderá ser afetado adversamente, com reflexo 

negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo; e 

 

(iii) Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação tributária: existe o risco de 

modificação na legislação tributária aplicável aos fundos de investimentos imobiliários, ou de 

interpretação diversa da atual, que poderão, por exemplo, acarretar a majoração de 

alíquotas aplicáveis a investimentos em FIIs, perda de isenção tributária do investimento, 
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caso aplicável, entre outras, de modo a impactar adversamente nos negócios do Fundo, com 

reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo.  

 

Risco de questionamento judicial 

 

Os Contratos de Exploração Onerosa celebrados pelo Fundo poderão, não obstante os termos e 

condições pré-estabelecidas de boa fé e mútuo acordo entre as partes, ser objeto de eventual 

questionamento judicial acerca da validade de suas cláusulas e condições pelos ocupantes dos 

Ativos Imobiliários, podendo impactar diretamente no recebimento de receitas pelo Fundo.  

 

Dentre outros aspectos dos Contratos de Exploração Onerosa que poderão ser objeto de 

questionamento judicial, destacam-se os seguintes (i) possibilidade de questionamento pelo 

ocupante do Ativo Imobiliário do montante indenizatório por ele devido em caso de rescisão 

contratual imotivada previamente ao cumprimento do período de vigência do Contrato de 

Exploração Onerosa submetido à discussão judicial; e (ii) pedido de revisão do valor de aluguel 

avençado, hipótese em que o ocupante do Ativo Imobiliário poderá alegar onerosidade excessiva 

do valor de aluguel e/ou que o valor de correção monetária do aluguel estabelecido não está de 

acordo com as condições do mercado imobiliário. Em qualquer dos casos, as projeções do 

recebimento de receitas do Fundo poderão ser afetadas negativamente, impactando, por 

conseguinte, na rentabilidade das Cotas. Especificamente no caso de contratos de locação regidos 

pelo artigo 54-A da Lei 8.245, tendo em vista que não há jurisprudência firmada sobre tais contratos 

e que a maior parte de tais contratos prevê arbitragem como forma de solução de conflitos, há risco 

de que nem todas as disposições destes contratos possam ser cumpridas tal como estipuladas, e 

que em caso de discussão, nem todas serão havidas como válidas, incluindo, mas não se limitando 

à cobrança, pelo locador, de multa indenizatória em caso de rescisão antecipada pelo locatário.  

 

Risco operacional 

 

Os resultados operacionais dependem do percentual de ocupação e exploração onerosa das áreas 

disponíveis. Condições adversas regionais ou nacionais podem reduzir os níveis de ocupação e 

restringir a capacidade do Fundo em explorar onerosamente de maneira eficaz áreas disponíveis e 

de negociar valores e outras condições de exploração onerosa aceitáveis, o que pode reduzir a 

receita advinda de explorações onerosas e afetar os resultados operacionais do Ativo Imobiliário, e 

por consequência o resultado do Fundo.  

 

Abaixo, seguem os principais fatores que podem afetar adversamente o desempenho operacional 

do Fundo: 

• quedas nos níveis de ocupação, vacância completa e/ou um aumento na inadimplência dos 

ocupantes dos Ativos Imobiliários; 

• pressão para queda do valor médio da área locada por conta da redução dos níveis de 
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locação; 

• tendência de solicitações de renegociações de aluguéis previamente pactuados em caso de 

condições adversas do mercado imobiliário regional ou nacional; 

• depreciação substancial de alguns dos Ativos Imobiliários do Fundo; 

• percepções negativas relativas à segurança, conveniência e atratividade da região onde o 

Ativo Imobiliário se localiza; 

• mudanças regulatórias afetando a indústria de alguns locatários onde se encontrem alguns 

dos Ativos Imobiliários;  

• alterações nas regras da legislação urbana vigente; e 

• concorrência de outros tipos de empreendimentos em regiões próximas àquelas em que os 

Ativos Imobiliários estão localizados. 

 

Riscos de não contratação pelos locatários de seguros para os Ativos Imobiliários, de 

prejuízos não cobertos no seguro contratado pelo Fundo e de litígios com seguradoras no 

caso de sinistros 

 

Nos termos dos Contratos de Exploração Onerosa, os ocupantes dos Ativos Imobiliários tem a 

obrigação de contratar seguros para os Ativos Imobiliários. No entanto, em alguns casos não é 

possível assegurar que a contratação dos seguros tenha ocorrido na forma prevista nos Contratos 

de Exploração Onerosa. Adicionalmente, não é possível garantir que o valor segurado será suficiente 

para proteger os Ativos Imobiliários de perdas relevantes (incluindo, mas não se limitando, a lucros 

cessantes). Além disso, existem determinadas perdas que não estão cobertas pelas apólices, tais 

como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se os valores de indenização pagos pela 

seguradora não forem suficientes para reparar os danos ocorridos ou, ainda, se qualquer dos 

eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer 

perdas relevantes (incluindo a perda de receita) e poderá ser obrigados a incorrer em custos 

adicionais, os quais poderão afetar seu desempenho operacional.  

 

O Fundo poderá, ainda, ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de indenização a 

eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que, mesmo com eventual direito de regresso, poderá 

ocasionar efeitos adversos na condição financeira do Fundo e, consequentemente, nos rendimentos 

a serem distribuídos aos Cotistas.  

 

Adicionalmente, caso os ocupantes não renovem os seguros dos Ativos Imobiliários ou os seguros 

não possam ser renovados nos mesmos termos dos atualmente contratados, há a possibilidade, na 

ocorrência de algum sinistro, que estes não sejam cobertos pelo seguro ou não sejam cobertos nos 

mesmos termos atuais, o que poderia ter um efeito adverso sobre o Fundo. 

 

Ainda, a ocorrência de sinistros poderá ser objeto de ação judicial entre o detentor do interesse 

segurável e a respectiva seguradora. Nesta hipótese, não é possível assegurar que o resultado de 
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tal processo judicial será favorável ao detentor do interesse segurável e/ou que a respectiva decisão 

judicial estabeleça valor suficiente para a cobertura de todos os danos causados ao respectivo Ativo 

Imobiliário objeto de seguro. Tais ações judiciais, poderão, ainda, ser extremamente morosas, 

afetando a expectativa de recebimento dos valores referentes ao seguro. Neste sentido, a discussão 

judicial do seguro entre locatário e seguradora poderá afetar negativamente a rentabilidade do 

Fundo e das Cotas. 

 

Risco de desastres naturais 

 

A ocorrência de desastres naturais como, por exemplo, vendavais, inundações, tempestades ou 

terremotos, pode causar danos aos Ativos Imobiliários integrantes da carteira do Fundo, afetando 

negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Não se 

pode garantir que o valor dos seguros contratados para os Ativos Imobiliários será suficiente para 

protegê-los de perdas. Há, inclusive, determinados tipos de perdas que usualmente não estarão 

cobertas pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou revoluções civis. Se qualquer 

dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer 

perdas e ser obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão afetar negativamente o 

desempenho operacional do Fundo. 

 

Risco de sinistro 

 

No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos Ativos Imobiliários segurados, 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. No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos Ativos 

Imobiliários não segurados, a Administradora poderá não recuperar a perda do Ativo Imobiliário. A 

ocorrência de um sinistro significativo não segurado ou indenizável, parcial ou integralmente, pode 

ter um efeito adverso nos resultados operacionais e na condição financeira do Fundo. 

 

Risco de alteração do zoneamento 

 

Existe a possibilidade de as leis de zoneamento urbano serem alteradas após a aquisição de 

determinado Ativo Imobiliário objeto de um empreendimento imobiliário em desenvolvimento e/ou 

antes do desenvolvimento de um empreendimento imobiliário a ele atrelado. Tais alterações estão 

essencialmente sujeitas ao ambiente sócio-político do respectivo município no qual o Ativo 

Imobiliário é localizado, dependendo, principalmente, da vontade política do Poder Legislativo e do 

Poder Executivo do respectivo município. Ainda, a interpretação das leis de zoneamento pela 

Prefeitura dos municípios nos quais estão localizados os imóveis poderá ser alterada durante o prazo 

de duração do Fundo. Tais fatores poderão acarretar atrasos e/ou modificações, restrições ou, no 



 

 

98 
 

limite, impedimento ao objetivo comercial inicialmente projetado para um determinado 

imóvel/empreendimento. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do Fundo poderão ser 

impactados adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. 

 

Risco de desapropriação  

 

Há possibilidade de ocorrer, por decisão unilateral do Poder Público, a desapropriação, parcial ou 

total, dos Ativos Imobiliários da carteira do Fundo, a fim de atender finalidades de utilidade e 

interesse público, o que pode resultar em prejuízos para o Fundo e afetar adversamente o valor das 

Cotas. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o preço que venha a 

ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que, efetivamente, 

remunerará os valores investidos de maneira adequada. Adicionalmente, em caso de 

desapropriação dos imóveis, os Contratos de Exploração Onerosa serão rescindidos. 

 

Dessa forma, caso qualquer um dos Ativos Imobiliários seja desapropriado, este fato poderá afetar 

adversamente e de maneira relevante as atividades, a situação financeira e os resultados do Fundo. 

 

Outras restrições aos Ativos Imobiliários também podem ser aplicadas pelo Poder Público, 

restringindo, assim, a utilização a ser dada aos mesmos, tais como o tombamento do próprio Ativo 

Imobiliário ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de 

preservação cultural, dentre outros, o que implicará a perda da propriedade de tal Ativo Imobiliário 

pelo Fundo, o que poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a sua rentabilidade e o valor 

de negociação das Cotas. 

 

Riscos de eventuais contingências decorrentes de demandas de processos 

administrativos ou judiciais  

 

Na qualidade de proprietário, direto ou indireto, dos Ativos Imobiliários e no âmbito de suas atividades, 

o Fundo poderá ser réu em processos administrativos e/ou judiciais. Não há garantia de que o Fundo 

obtenha resultados favoráveis ou, ainda, que o Fundo terá reservas suficientes para defesa de seus 

interesses no âmbito administrativo e/ou judicial. Caso o Fundo seja derrotado em processos 

administrativos e judiciais, na hipótese de suas reservas não serem suficientes para o pagamento de 

possíveis importâncias, é possível que os Cotistas sejam chamados a um aporte adicional de recursos, 

mediante a subscrição e integralização de novas Cotas, para arcar com eventuais perdas. 

 

Este fator de risco pode ser agravado pelo fato de que alguns dos Ativos Imobiliários possuem um 

grande fluxo de pessoas. Essas pessoas estão sujeitas a uma série de incidentes que estão fora do 

controle do Fundo ou do controle do respectivo ocupante do Ativo Imobiliário, como acidentes, 

furtos e roubos, de modo que é possível que o Fundo seja exposto à responsabilidade civil na 

ocorrência de qualquer desses sinistros.  
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Riscos de despesas extraordinárias relacionadas aos imóveis 

 

Na qualidade de proprietário, direto ou indireto, dos Ativos Imobiliários, o Fundo está sujeito ao 

pagamento de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, mobília, 

conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas e indenizações a 

vizinhos. O pagamento de tais despesas poderá ensejar uma redução na rentabilidade e no valor 

de mercado das Cotas.  

 

O Fundo também está sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias para 

a cobrança de aluguéis inadimplidos, ajuizamento ou defesa em ações judiciais, inclusive em 

processo de reintegração de posse, bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos 

locatários ou outros ocupantes dos Ativos Imobiliários, tais como tributos, despesas condominiais, 

custos para reforma ou recuperação de imóveis inaptos para locação após despejo ou saída amigável 

do locatário. 

 

Riscos relacionados à existência de ônus ou gravame real 

 

Observadas as regras e limitações previstas no Regulamento, o Fundo poderá adquirir Ativos 

Imobiliários sobre os quais recaiam ônus ou gravames reais, ou qualquer outra constrição judicial 

pendente sobre tal Ativo Imobiliário, como aquelas decorrentes de dívidas de antigos proprietários 

dos Ativos Imobiliários que sejam objeto de eventual processo de execução para satisfação dos 

créditos detidos por eventuais credores. Tais ônus, gravames ou constrições judiciais podem 

impactar negativamente o patrimônio do Fundo e os seus resultados, bem como podem acarretar 

restrições ao exercício pleno da propriedade destes imóveis pelo Fundo. Ainda, caso não seja 

possível o cancelamento de tais ônus ou gravames após a aquisição dos respectivos Ativos 

Imobiliários pelo Fundo, o Fundo poderá estar sujeito ao pagamento de emolumentos e impostos 

para tal finalidade, podendo, eventualmente, resultar em obrigação de aporte adicional pelos 

Cotistas.  

 

Riscos relacionados à regularidade dos imóveis 

 

A propriedade dos Ativos Imobiliários somente possui eficácia jurídica mediante o registro do 

instrumento aquisitivo definitivo dos imóveis junto à circunscrição imobiliária competente. Portanto, 

situações como a morosidade ou pendência para registro da aquisição dos Ativos Imobiliários na 

matrícula competente poderá dificultar ou até inviabilizar a transmissão da propriedade dos imóveis 

para o Fundo e, consequentemente, poderá atrapalhar o processo de prospecção de locatários, 

superficiários e/ou alienação dos Ativos Imobiliários, afetando diretamente a rentabilidade dos 

Cotistas e o valor de mercado das Cotas do Fundo. 
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Adicionalmente, em caso de eventual irregularidade relativa à construção e/ou licenciamento dos 

imóveis (incluindo mas não se limitando à área construída, certificado de conclusão da obra 

(Habite-se), Corpo de Bombeiros e Licença de Funcionamento), os respectivos locatários poderão 

ser impedidos de exercer suas atividades nos imóveis, hipótese em que tais locatários poderão 

deixar de pagar aluguéis e, em casos extremos, rescindir o respectivo contrato de locação, o que 

poderia afetar a rentabilidade dos Cotistas. 

 

Riscos relacionados à regularidade de área construída 

 

A existência de área construída edificada sem a autorização prévia da Prefeitura Municipal 

competente, ou em desacordo com o projeto aprovado, poderá acarretar riscos e passivos para os 

Ativos Imobiliários e para o Fundo, caso referida área não seja passível de regularização e venha a 

sofrer fiscalização pelos órgãos responsáveis. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de 

multas pela administração pública; (ii) a impossibilidade da averbação da construção; (iii) a 

negativa de expedição da licença de funcionamento; (iv) a recusa da contratação ou renovação de 

seguro patrimonial; e (v) a interdição dos Ativos Imobiliários, podendo ainda, culminar na obrigação 

do Fundo de demolir as áreas não regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades 

e os resultados operacionais dos Ativos Imobiliários e, consequentemente, o patrimônio, a 

rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas. 

 

Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais destinados a 

operações industriais e de logística próximos aos Ativos Imobiliários do Fundo 

 

A reforma de empreendimentos previamente existentes e/ou o lançamento de novos 

empreendimentos imobiliários comerciais concorrentes, destinados a operações industriais e de 

logística, em áreas próximas às áreas em que se situam os Ativos Imobiliários do Fundo poderão 

impactar adversamente a capacidade de o Fundo locar e renovar a locação de espaços dos Ativos 

Imobiliários em condições favoráveis, fato este que poderá gerar uma redução na receita do Fundo 

e na rentabilidade das Cotas. 

 

Adicionalmente, os eventos acima mencionados poderão demandar a realização de investimentos 

extraordinários do Fundo para reforma e adaptação dos Ativos Imobiliários, cuja realização não 

estava prevista originalmente e que poderão comprometer a distribuição de rendimentos aos 

Cotistas. 

 

Riscos relacionados à aquisição das SPEs 

 

Conforme disposto na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, dos Ativos Iniciais e 

Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto, em alguns casos, o 

Fundo pretende adquirir as SPEs detentoras dos Ativos Imobiliários. A existência de obrigações, 
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passivos ou contingências de qualquer natureza em relação às SPEs que não sejam cobertas por 

indenização prestada pelos vendedores ao Fundo, nos termos dos respectivos contratos de compra 

e venda de ações, ou estejam sujeitos a certos limites ou concorrência com a indenização que 

também deva ser paga ao Coordenador Líder previstos nos respectivos contratos de compra e venda 

de Ações, bem como eventual incapacidade financeira das SPEs ou de seus vendedoras à época em 

que a indenização se tornar devida, poderão afetar negativamente a rentabilidade do Fundo. Não é 

possível assegurar que as SPEs estejam livres de obrigações, passivos ou contingências de qualquer 

natureza decorrentes de ou relacionados a atos, fatos, eventos ou omissões relativos às SPEs 

ocorridos em data anterior à sua aquisição pelo Fundo. 

  

Caso eventuais obrigações, passivos ou contingências venham a se materializar e (i) as SPEs não 

sejam responsáveis por tais obrigações, passivos ou contingências, nos termos dos contratos de 

compra e venda; ou (ii) mesmo que sejam consideradas responsáveis nos termos dos contratos de 

compra e venda, as SPEs não possuam recursos suficientes para o pagamento de referidas 

obrigações, passivos ou contingências, conforme decisão judicial transitada em julgado, o Fundo 

poderá ter que incorrer em custos, encargos ou despesas adicionais àquelas previstas quando de 

sua constituição, podendo, inclusive, ter que realizar o pagamento de referidas obrigações, passivos 

ou contingências. Nesses casos, a rentabilidade do Fundo poderá ser negativamente afetada de 

forma relevante, impactando consideravelmente nos resultados do Fundo, na rentabilidade dos 

Cotistas e no valor de mercado das Cotas. 

 
Risco relacionado à redução de capital, liquidação ou extinção das SPEs  

 

O Fundo, na qualidade de acionista controlador, quando não único acionista das SPEs, deliberará 

oportunamente pela redução do capital dessas sociedades e/ou sua dissolução, liquidação e 

extinção. A redução de capital das SPEs confere aos eventuais credores que detenham título líquido 

anterior à data da publicação da ata da assembleia que aprovar a redução, direito de oposição, que 

pode ser exercido no prazo de 60 (sessenta) dias contados de tal publicação. Neste caso, se 

eventuais credores das SPEs se opuserem à redução de capital, as SPEs, conforme aplicável, 

poderão ser obrigadas a pagar antecipadamente os valores devidos aos credores que tenham se 

oposto à redução de capital, o que poderá implicar em custos adicionais para o Fundo. 

Alternativamente, as SPEs poderão discutir judicialmente a dívida alegada pelo eventual credor, o 

que resultará no atraso da implementação da redução de capital das SPEs, conforme aplicável, bem 

como no provisionamento dos valores relativos ao eventual pagamento da dívida até a resolução 

da disputa judicial, o que implicará na retenção de receitas do Fundo por tempo indeterminado, sem 

distribuição de tais valores aos Cotistas. 

 

Adicionalmente, caso ocorra o atraso na implementação da redução de capital das SPEs, e tal 

redução não ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias, poderão incidir tributos não esperados sobre as 
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receitas das SPEs, conforme aplicável, o que implicará em custos adicionais para o Fundo, o que 

poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas. 

 

Adicionalmente, tanto na hipótese de redução de capital quanto na de dissolução, liquidação e 

extinção das SPEs, deverão ser observados os procedimentos e os prazos legais necessários à sua 

implementação, incluindo, dentre outros, a obtenção, junto aos órgãos competentes, de certidões 

negativas de débitos tributários, previdenciários e de regularidade perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), além de registros perante as juntas comerciais e cartórios de registro de 

imóveis competentes. 

 

A observância de tais prazos legais poderá acarretar em atrasos na concretização da transferência 

da propriedade sobre os Ativos Imobiliários (atualmente detido pelas SPEs) ao Fundo. Até que os 

Ativos Imobiliários passem a ser detidos diretamente pelo Fundo, as receitas por eles geradas 

estarão sujeitas a imposto de renda no nível das SPEs, conforme aplicável, o que poderá impactar 

negativamente a rentabilidade das Cotas. 

 

Riscos relativos à aquisição dos Ativos Imobiliários 

 

Em que pese a celebração dos contratos de compra e venda de Imóveis com seus respectivos 

vendedores, os Ativos Imobiliários continuarão sendo de propriedade destes vendedores enquanto 

não for formalizado o negócio jurídico, o que só ocorrerá com o efetivo registro das escrituras de 

compra e venda dos Ativos Imobiliários perante os Cartórios de Registro de Imóveis competentes. 

Nesse ínterim, existe a possibilidade dos Ativos Imobiliários serem onerados para satisfação de 

dívidas contraídas pelos antigos proprietários, em eventual execução proposta por seus credores, 

caso estes não possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas, o que poderia 

dificultar ou até inviabilizar a transmissão da propriedade dos Ativos Imobiliários para o patrimônio 

do Fundo. Caso a Administradora não seja capaz de finalizar e celebrar a aquisição dos Ativos 

Imobiliários ou caso os Ativos Imobiliários não sejam adquiridos dentro do prazo e condições 

esperados, a rentabilidade do Fundo poderá ser adversamente impactada. 

 
Riscos relativos à aquisição de Ativos Imobiliários sem “Habite-se” 

 

Conforme disposto no Regulamento, o Fundo poderá, no futuro, adquirir Imóveis Novos sem 

“Habite-se” desde que o Contrato de Exploração Onerosa ou qualquer outro contrato a ele 

relacionado preveja expressamente que: (a) o locatário assumirá quaisquer penalidades 

decorrentes da não obtenção do “Habite-se”; e (b) o locatário pagará o aluguel, na forma prevista 

no Contrato de Exploração Onerosa, independentemente da obtenção do “Habite-se”. 

Eventualmente o locatário do Ativo Imobiliário poderá ser questionado ou vir a questionar a não 

obtenção do “Habite-se” para o respectivo Imóvel Novo objeto do Contrato de Exploração Onerosa. 
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Tal eventual questionamento poderá ocasionar prejuízos ao Fundo ou atraso no recebimento dos 

aluguéis referentes ao Contrato de Exploração Onerosa do Imóvel Novo sem “Habite-se”, o que 

afetaria a rentabilidade das Cotas do Fundo e o rendimento dos Cotistas. 

 

Riscos relacionados ao desenvolvimento de projetos pelo Fundo 

 

Conforme disposto na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, dos Ativos Iniciais e 

Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto, no caso do projeto 

Imóvel Minas Gerais, o Fundo tem a obrigação de realizar a expansão dos respectivos projetos, nos 

termos dos Contratos de Exploração Onerosa aplicáveis. Ademais, eventualmente o Fundo pode vir 

a adquirir Ativos Imobiliários com relação aos quais haja obrigação de expansão e/ou 

desenvolvimento. Neste contexto, o Fundo estará sujeito a riscos derivados da expansão e/ou 

construção do empreendimento, conforme o caso, incluindo passivos trabalhistas e previdenciários, 

bem como potencial responsabilidade pela solidez e segurança da obra perante o respectivo cliente 

final (locatário ou superficiário). 

 

Riscos relacionados à construção e desenvolvimento de imóveis pelo Fundo 

 

O Fundo pode vir a realizar, por si ou por meio de SPEs, o desenvolvimento de determinados Ativos 

Imobiliários. Ademais, conforme previsto nos respectivos Contratos de Exploração Onerosa, é 

possível que sejam requisitadas ao Fundo obras de expansão de determinados Ativos Imobiliários 

pelos respectivos locatários e/ou ocupantes. 

 

A realização de obras pelo Fundo pode implicar na responsabilização do Fundo por eventuais 

contingências civis, trabalhistas e/ou tributárias, dentre outras, além de obrigação de contratação 

de seguros de responsabilidade civil, performance bond, além dos demais custos e encargos 

decorrentes da realização de obras e construções. 

 

Nesses casos, tais situações podem ensejar a necessidade de dispêndio, por parte do Fundo, de 

montantes relevantes, o que pode vir a impactar negativamente a rentabilidade das Cotas do Fundo. 

 

Riscos relacionados à opção de compra de imóvel 

 

Eventualmente, o Fundo pode adquirir Ativos Imobiliários com relação aos quais, nos termos do 

respectivo Contrato de Exploração Onerosa, seja outorgada em favor do locatário opção de compra 

do Ativo Imobiliário em questão. Caso tal direto venha a ser exercido pelo respectivo locatário, o 

Fundo terá que alienar o Ativo Imobiliário em questão, pelo preço de compra determinado no 

Contrato de Exploração Onerosa aplicável. 
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Riscos de expansão obrigatória dos Ativos Imobiliários 

 

O Contrato de Exploração Onerosa referente ao Imóvel Minas Gerais prevê que o respectivo locatário 

tem a prerrogativa de solicitar a expansão do respectivo Ativo Imobiliário. Ademais, o Fundo pode 

eventualmente vir a adquirir Ativos Imobiliários cujo Contrato de Exploração Onerosa preveja a 

possibilidade de expansão mediante requisição do respectivo locatário. Em caso de exercício de tal 

prerrogativa, as respectivas SPEs ou o Fundo, conforme o caso, serão obrigados a proceder às 

referidas expansões o que implicará em custos com aprovação e realização de obras, aquisição de 

áreas adicionais, entre outros. 

 

Dado que a expansão das áreas locadas implica em aumento do valor dos alugueis mensais, o que 

pode trazer impacto positivo na rentabilidade das Cotas do Fundo, ainda que, em determinados 

casos, as expansões possam não ser obrigatórias, podendo o Fundo recusar-se a fazê-las, pode vir 

a ser do interesse do Fundo e/ou dos Cotistas a realização de tais expansões, o que implicará em 

custos com aprovação e realização de obras, aquisição de áreas adicionais, entre outros. 

 

Em ambos os casos, para realização das expansões, será necessário o chamamento de recursos 

adicionais para arcar com tais custos de expansão, o que somente poderá ser feito mediante 

emissões e consequentes ofertas suplementares de Cotas do Fundo. 

 

Riscos relacionados ao desmembramento dos imóveis e condomínio civil 

 

O Fundo poderá adquirir Ativos Imobiliários representados por fração ideal de um imóvel com área 

maior e, portanto, sujeitos à necessidade de desmembramento e/ou instituição de condomínio. Caso 

não seja possível realizar o desmembramento necessário, o Fundo poderá permanecer como 

detentor de fração ideal de determinados Ativos Imobiliários, em regime de condomínio civil pro 

indiviso com o respectivo coproprietário. Neste caso, o Fundo deverá observar certas limitações 

quanto à exploração dos Ativos Imobiliários em decorrência, incluindo a necessidade de observar o 

direito de preferência do coproprietário em caso de alienação da respectiva fração ideal. Ainda, em 

decorrência da situação de condomínio pro indiviso, não será possível definir a exata fração ideal 

ocupada pelo Fundo. Alternativamente, o Fundo poderá adquirir a fração ideal detida pelo 

condômino, de forma que passe a deter a totalidade do Ativo Imobiliário.  

 

Riscos relacionados a direitos de terceiros  

 

A aquisição definitiva de determinados Ativos Imobiliários pelo Fundo está sujeita à superação de 

determinadas condições precedentes, incluindo a necessidade de obtenção de renúncias a direitos 

de terceiros. Caso as condições precedentes necessárias não sejam integralmente cumpridas para 

a aquisição definitivas dos Ativos imobiliários pelo Fundo, o Fundo não poderá concretizar a 

aquisição definitiva de determinados Ativos Imobiliários. 
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Risco de reclamação de terceiros 

 

Na qualidade de proprietário fiduciário dos Ativos Imobiliários integrantes da carteira do Fundo, a 

Administradora poderá ter que responder a processos administrativos ou judiciais em nome do 

Fundo, nas mais diversas esferas. Não há garantia de obtenção de resultados favoráveis ou de que 

eventuais processos administrativos e judiciais venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, 

que o Fundo tenha reserva suficiente para defesa de seu interesse no âmbito administrativo e/ou 

judicial. Caso as reservas do Fundo não sejam suficientes, não é possível garantir que os Cotistas 

aportarão o capital necessário para que sejam honradas as despesas sucumbenciais nos processos 

administrativos e judiciais mencionados acima, de modo que o patrimônio do Fundo, a rentabilidade 

e o valor de negociação das Cotas poderão ser impactados negativamente. 

 

Riscos relacionados ao período de lock-up 

 

Eventualmente, o Fundo pode vir a adquirir Ativos Imobiliários que tenham sido objeto de 

financiamento, e cujos financiamentos estejam sujeitos ao período de lock-up, dentro do qual existe 

a possibilidade de não ser possível realizar o pré-pagamento das respectivas dívidas. Até que seja 

possível realizar o pré-pagamento de tais dívidas, o Fundo estará sujeito à manutenção das 

obrigações contraídas pelas SPEs junto aos respectivos credores, ocasionando perda de 

rentabilidade aos Cotistas. 

 

Riscos relacionados ao cancelamento de direito real de superfície 

 

Para fins de promover o cancelamento do direito real de superfície existente sobre determinados 

Ativos Imobiliários perante os Cartórios de Registro de Imóveis competentes, o Fundo poderá estar 

sujeito ao pagamento de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos), nos termos da 

legislação municipal aplicável, o que impactará a rentabilidade das Cotas do Fundo. 

 

Riscos relacionados à potencial venda de Ativos Imobiliários pelo Fundo 

 

Eventual venda dos Ativos Imobiliários pelo Fundo a terceiros, ainda que aprovada pelos Cotistas 

na forma do Regulamento, poderá ocorrer em condições desfavoráveis para o Fundo (i.e. sem 

ganho), o que pode gerar prejuízo aos Cotistas. 

 

Riscos relacionados à regulamentação do setor imobiliário e à desapropriação por parte 

do Poder Público 

 

Os proprietários e ocupantes de imóveis estão sujeitos a leis e regulamentos ambientais federais, 

estaduais e municipais. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos na realização 
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de eventuais reformas e ampliações dos Ativos Imobiliários, fazer com que o Fundo incorra em 

custos significativos para cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente tais atividades, 

bem como as atividades que venham a ser desenvolvidas pelos ocupantes dos Ativos Imobiliários. 

O eventual descumprimento de leis e regulamentos ambientais por parte do Fundo e/ou por parte 

dos ocupantes dos Ativos Imobiliários também pode acarretar a imposição de sanções 

administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento de licenças e revogação 

de autorizações, além de sanções de outras naturezas ao Fundo e à Administradora.  

 

As agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais 

rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem 

obrigar as empresas a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de 

licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam anteriormente dessas 

licenças ambientais. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de 

maneira significativa a emissão das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos 

negócios dos ocupantes dos imóveis, gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus 

negócios. Ainda, em função de exigências dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de 

se providenciar reformas ou alterações nos imóveis cujo custo poderá ser imputado ao Fundo, na 

qualidade de locador dos imóveis. 

 

Existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após a aquisição de um 

Ativo Imobiliário pelo Fundo e antes do desenvolvimento do empreendimento imobiliário a ele 

atrelado, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo comercial para o qual o Ativo 

Imobiliário foi desenvolvido, acarretando em um efeito adverso para os negócios, para os resultados 

estimados e, consequentemente, para a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas. 

 

Adicionalmente existe a possibilidade de as leis de zoneamento urbano serem alteradas após a 

aquisição de determinado Ativo Imobiliário objeto de um empreendimento imobiliário em 

desenvolvimento e/ou antes do desenvolvimento de um empreendimento imobiliário a ele atrelado. 

Tais alterações estão essencialmente sujeitas ao ambiente sócio-político do respectivo município no 

qual o Ativo Imobiliário é localizado, dependendo, principalmente, da vontade política do Poder 

Legislativo e do Poder Executivo do respectivo município. Ainda, a interpretação das leis de 

zoneamento pela Prefeitura dos municípios nos quais estão localizados os imóveis poderá ser 

alterada durante o prazo de duração do Fundo. Tais fatores poderão acarretar atrasos e/ou 

modificações, restrições ou, no limite, impedimento ao objetivo comercial inicialmente projetado 

para um determinado imóvel/empreendimento. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do 

Fundo poderão ser impactados adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. 

 

Ainda, existe a possibilidade de ocorrer, por decisão unilateral do Poder Público, a desapropriação, 

parcial ou total, dos Ativos Imobiliários da carteira do Fundo, a fim de atender finalidades de 

utilidade e interesse público, o que pode resultar em prejuízos para o Fundo e afetar adversamente 
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o valor das Cotas. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o preço 

que venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que, 

efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Adicionalmente, em caso de 

desapropriação dos imóveis, os Contratos de Exploração Onerosa serão rescindidos. 

 

Dessa forma, caso qualquer um dos Ativos Imobiliários seja desapropriado, este fato poderá afetar 

adversamente e de maneira relevante as atividades, a situação financeira e os resultados do Fundo. 

 

Outras restrições aos Ativos Imobiliários também podem ser aplicadas pelo Poder Público, 

restringindo, assim, a utilização a ser dada aos mesmos, tais como o tombamento do próprio Ativo 

Imobiliário ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de 

preservação cultural, dentre outros, o que implicará a perda da propriedade de tal Ativo Imobiliário 

pelo Fundo, o que poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a sua rentabilidade e o valor 

de negociação das Cotas. 

 

Risco de flutuações no valor dos imóveis integrantes da carteira do Fundo 

 

O valor dos Ativos Imobiliários que integrarão a carteira do Fundo pode aumentar ou diminuir de 

acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e eventuais avaliações realizadas em 

cumprimento à regulamentação aplicável e/ou ao Regulamento. Em caso de queda do valor dos 

Ativos Imobiliários, os ganhos decorrentes de eventual alienação dos Ativos Imobiliários 

pertencentes ao Fundo, de suas receitas de exploração onerosa, bem como o preço de negociação 

das Cotas no mercado secundário poderão ser adversamente afetados. 

 

Como os recursos do Fundo destinam-se preponderantemente à aplicação em Ativos Imobiliários, 

um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração com relação à rentabilidade do 

Fundo é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde estão localizados 

tais Ativos Imobiliários. A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não 

somente ao potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste 

potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência 

econômica da região, com impacto direto sobre o valor dos Ativos Imobiliários e, por consequência, 

sobre as Cotas. 

 

II. RISCOS RELACIONADOS AO FUNDO 

 

Risco de não colocação do Volume Total da Oferta.  

 

Existe a possibilidade de o Volume Total da Oferta não ser subscrito no âmbito da Primeira Emissão. 

Assim, tendo em vista que a Oferta não admitirá distribuição parcial, caso tal volume não seja 

atingido, a Oferta será cancelada. 
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Risco de alteração do Regulamento do Fundo. 

 

O Regulamento poderá sofrer alterações em razão de normas legais ou regulamentares, por 

determinação da CVM ou por deliberação da Assembleia Geral. Referidas alterações ao Regulamento 

poderão afetar os direitos e prerrogativas dos Cotistas do Fundo e, por consequência, afetar a 

governança do Fundo e/ou acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas. 

 

Risco de governança 

 

Algumas matérias relacionadas à manutenção do Fundo e a consecução de sua estratégia de 

investimento estão sujeitas à deliberação por quórum qualificado, de forma que pode ser possível 

o não comparecimento de Cotistas suficientes para a tomada de decisão em Assembleia Geral, 

podendo impactar adversamente nas atividades e rentabilidade do Fundo na aprovação de 

determinadas matérias em razão da ausência de quórum. 

 

O Fundo pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios 

 

O Fundo não pode garantir que seus objetivos e estratégias serão integralmente alcançados e 

realizados. Em consequência, o Fundo poderá não ser capaz de adquirir novos Ativos Imobiliários 

com a regularidade, a abrangência ou a preços e condições tão favoráveis quanto previstas em sua 

estratégia de negócios, mesmo depois da celebração de compromissos de compra e venda.  

 

Os contratos de compra e venda de Imóveis celebrados pelo Fundo, inclusive os recentes 

compromissos firmados para aquisição de empreendimentos, estão sujeitos a condições cuja 

implementação não está sob o controle do Fundo. A não consumação de compromissos contratados 

poderá afetar adversamente a rentabilidade das Cotas. 

 

O Fundo considera que a eventual aquisição de novos Ativos Imobiliários é benéfica para a 

consolidação e expansão de sua carteira de Ativos Imobiliários. Neste sentido, o Fundo não pode 

garantir que os projetos e estratégias de expansão de seu portfólio serão integralmente realizados 

no futuro. Adicionalmente, a adequação de determinados Ativos Imobiliários poderá requerer tempo 

e recursos financeiros excessivos, caso o Fundo enfrente dificuldades no financiamento, na aquisição 

e na adequação dos Ativos Imobiliários, o Fundo poderá não ser capaz de reduzir custos ou de se 

beneficiar de outros ganhos esperados com esses Ativos Imobiliários, o que poderá afetar 

adversamente o resultado do Fundo e a rentabilidade das Cotas.  

 

O crescimento do Fundo poderá exigir recursos adicionais, os quais poderão não estar 

disponíveis ou, caso disponíveis, poderão não ser obtidos em condições satisfatórias. 
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O eventual crescimento do Fundo poderá exigir volumes significativos de recursos, em especial para 

a aquisição ou o desenvolvimento de novas propriedades imobiliárias comerciais. O Fundo, além do 

fluxo de caixa gerado internamente, precisar levantar recursos adicionais, por meio de novas 

emissões de Cotas, tendo em vista o crescimento e o desenvolvimento futuro de suas atividades. O 

Fundo não pode assegurar a disponibilidade de recursos adicionais ou, se disponíveis, que os 

mesmos serão obtidos em condições satisfatórias. Abaixo são exemplificados alguns dos fatores 

que poderão impactar na disponibilidade desses recursos: 

  

• grau de interesse dos Investidores e a reputação geral do Fundo e de seus prestadores 

de serviços; 

 

• capacidade de atender aos requisitos da CVM para novas distribuições públicas; 

 

• atratividade de outros valores mobiliários e de outras modalidades de investimentos; 

 

• research reports sobre o Fundo e seu segmento de atuação; e 

 

• demonstrações financeiras do Fundo e de seus inquilinos. 

 

A falta de acesso a recursos adicionais em condições satisfatórias poderá restringir o crescimento e 

desenvolvimento futuros das atividades do Fundo, o que poderá afetar adversamente seus negócios 

e a rentabilidade dos Cotistas. 

 

Os Cotistas podem ser chamados a realizar aportes adicionais no Fundo em caso de 

perdas e prejuízos na carteira que resultem em patrimônio negativo do Fundo 

 

O investimento em cotas de um FII representa um investimento de risco, que sujeita os investidores 

a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, àqueles relacionados com a liquidez das cotas, à 

volatilidade do mercado de capitais e aos imóveis integrantes da carteira. As aplicações realizadas 

no Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora, dos Coordenadores, de qualquer 

mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda 

total do capital investido pelos Cotistas. Considerando que o investimento no Fundo é um 

investimento de longo prazo, este estará sujeito a perdas superiores ao capital aplicado. Em caso 

de perdas e prejuízos na carteira que resultem em patrimônio negativo do Fundo, os Cotistas 

poderão ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo, exceto por obrigações legais ou 

contratuais relativas aos imóveis ou por obrigações legais ou contratuais assumidas pela 

Administradora, pela Gestora, pelos Coordenadores e pelas demais Instituições Participantes da 

Oferta. 

 

Risco de pulverização de Cotistas e inexistência de quórum nas deliberações a serem 
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tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas 

 

Determinadas matérias de competência objeto de assembleia geral somente serão aprovadas por 

maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que os FII tendem a possuir número elevado de 

Cotistas, é possível que determinadas matérias fiquem impossibilitadas de aprovação pela ausência 

de quórum de instalação (quando aplicável) e de deliberação em tais assembleias. A impossibilidade 

de deliberação de determinadas matérias pode ensejar, dentre outras consequências, a liquidação 

antecipada do Fundo. 

 

Risco de concentração de propriedade das Cotas 

 

Conforme o Regulamento do Fundo, não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser 

subscritas por um único Cotista. Portanto, poderá ocorrer uma situação em que um único Cotista 

venha a integralizar parcela substancial da Emissão, passando tal Cotista a deter uma posição 

expressivamente concentrada, podendo este ter voto decisivo nas Assembleias Gerais do Fundo 

(incluindo, mas não se limitando, a assuntos que envolvam a política de investimento e a estratégia 

do Fundo), fragilizando, assim, a posição dos Cotistas minoritários. 

 

Risco de diluição da participação dos Cotistas 

 

O Fundo poderá realizar novas emissões de Cotas com vistas ao aumento de seu patrimônio e 

financiamento de investimentos. Neste sentido, caso os Cotistas não exerçam o seu direito de 

preferência na subscrição das novas Cotas, poderá existir uma diluição na sua participação, 

enfraquecendo o poder decisório destes Cotistas sobre determinadas matérias sujeitas à Assembleia 

Geral.  

 

Risco relativo às novas emissões 

 

No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o exercício do direito de preferência 

pelos Cotistas do Fundo depende da disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra 

uma nova oferta de Cotas e o Cotista não disponha dos valores necessários ao exercício de referido 

direito de preferência, este poderá ter sua participação no patrimônio do Fundo diluída e, assim, 

ver sua influência nas decisões políticas do Fundo reduzida. 

 

Riscos relacionados à Gestora  

 

A rentabilidade do Fundo está diretamente atrelada às atividades de prospecção, recomendação e 

condução da negociação dos Contratos de Exploração Onerosa a serem realizadas pela Gestora. O 

sucesso depende do desempenho da Gestora na realização de suas atividades, o qual possui 

inúmeras atribuições relativas aos Ativos Imobiliários conforme descrito no Regulamento. Não há 
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garantias de que a Gestora permanecerá como consultora especializada e empresa especializada 

por todo o prazo de duração do Fundo ou que esta conseguirá manter membros qualificados em 

sua administração. A incapacidade de a Gestora manter e/ou substituir membros qualificados, a 

possibilidade que esta venha a renunciar sua posição de empresa especializada e/ou consultora 

especializada do Fundo, e a inaptidão da Administradora em contratar outra empresa especializada 

e/ou consultora especializada com a mesma experiência e qualificação, poderão impactar de forma 

significativa nos resultados e, consequentemente, na rentabilidade dos Cotistas e na diminuição no 

valor de mercado das Cotas. 

 

Risco relativo à não substituição da Administradora, da Gestora ou do Custodiante 

 

Durante a vigência do Fundo, a Gestora poderá sofrer pedido de falência ou decretação de 

recuperação judicial ou extrajudicial, e/ou a Administradora ou o Custodiante poderão sofrer 

intervenção e/ou liquidação extrajudicial ou falência, a pedido do BACEN, bem como serem 

descredenciados, destituídos ou renunciarem às suas funções, hipóteses em que a sua substituição 

deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos previstos no Regulamento. Caso tal 

substituição não aconteça, o Fundo será liquidado antecipadamente, o que pode acarretar perdas 

patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas. 

 

Risco de não atendimento das condições impostas para a isenção tributária  

 

Nos termos da Lei 9.779, para que um FII seja isento de tributação, é necessário que (i) distribua 

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) não aplique recursos em empreendimentos imobiliários que 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 emitidas pelo Fundo. 

Caso tais condições não sejam cumpridas, o Fundo poderá ser equiparado a uma pessoa jurídica 

para fins fiscais, sendo que nesta hipótese os lucros e receitas auferidos por ele serão tributados 

pelo IRPJ, pela CSLL, pelo COFINS e pelo PIS, o que poderá afetar os resultados do Fundo de 

maneira adversa. 

 

Ademais, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelo Fundo em Ativos Financeiros sujeitam-

se à incidência do IRRF, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas, excetuadas 

aplicações efetuadas pelo Fundo em LCIs, desde que o Fundo atenda às exigências legais aplicáveis. 

 

Risco tributário relacionado à alteração de alíquotas dos FIIs 

 

Nos termos da Lei 8.668, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo que aplicar 

recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, 
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cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual 

superior a 25% das Cotas emitidas pelo fundo. Se, por algum motivo, o Fundo vier a se enquadrar 

nesta situação, a tributação aplicável aos seus investimentos será aumentada, o que poderá resultar 

na redução dos ganhos de seus Cotistas. Conforme Lei 11.033, os rendimentos pagos ao Cotista 

pessoa física, residente no Brasil ou no exterior, são isentos de IR, desde que (i) o Cotista pessoa 

física não seja titular de montante igual ou superior a 10% das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas 

Cotas não atribuam direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo 

Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 Cotistas; e (iv) as Cotas, quando 

admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de 

valores ou mercado de balcão organizado. Caso qualquer dessas condições não seja observada, os 

rendimentos distribuídos ao Cotista pessoa física estarão sujeitos à retenção de IR à alíquota de 

20%. Ademais, caso ocorra alteração na legislação que resulte em revogação ou restrição à referida 

isenção, os rendimentos auferidos poderão vir a ser tributados no momento de sua distribuição ao 

Cotista pessoa física, ainda que a apuração de resultados pelo Fundo tenha ocorrido anteriormente 

à mudança na legislação. A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta nº 181, de 25 de 

junho de 2014, manifestou o entendimento de que os ganhos obtidos pela carteira de FII na 

alienação de cotas de outros FII deveriam ser tributados pelo IR sob a sistemática de ganhos 

líquidos, mediante a aplicação da alíquota de 20%, entendimento este que está sendo questionado 

pela Administradora. Caso mantido, este fato pode vir a impactar a expectativa de rentabilidade do 

investimento em Cotas do Fundo. O risco tributário ao se investir no Fundo engloba ainda o risco 

de perdas decorrentes (i) da criação de novos tributos, (ii) da extinção de benefício fiscal, (iii) da 

majoração de alíquotas ou (iv) da interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de 

quaisquer tributos ou da aplicação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus cotistas a 

novos recolhimentos não previstos inicialmente. 

 

Do risco de execução de Garantias relacionadas aos Ativos do Fundo  

 

Conforme disposto na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, dos Ativos Iniciais e 

Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto, em alguns casos o 

Fundo pretende adquirir as SPEs detentoras dos Ativos Imobiliários ou os próprios Ativos 

Imobiliários, conforme o caso, sendo que alguns deles encontram-se alienados fiduciariamente em 

garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais, acessórias e 

moratórias, presentes e futuras, inclusive decorrentes dos juros, multas, penalidades e 

indenizações, e demais obrigações relativas à emissões de CRIs. Inerente ao risco de 

inadimplemento estará o risco da consequente execução das garantias outorgadas à tais operações 

e que, como dito, recaem sobre determinados Ativos Imobiliários. 

 

Além disso, em uma eventual execução das garantias relacionadas aos Ativos Imobiliários do Fundo, 

este poderá ter que suportar, dentre outros custos, custos com a contratação de advogado para 

patrocínio das causas. Adicionalmente, caso a execução das garantias relacionadas aos Ativos 
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Imobiliários do Fundo não seja suficiente para com as obrigações financeiras atreladas às operações, 

uma série de eventos relacionados a execução e reforço das garantias poderá afetar negativamente 

o valor das Cotas e a rentabilidade do investimento no Fundo. 

 

Riscos de alterações nas práticas contábeis 

 

Atualmente, o CPC tem se dedicado a realizar revisões dos pronunciamentos, orientações e 

interpretações técnicas de modo a aperfeiçoá-los. Caso a CVM venha a determinar que novas 

revisões dos pronunciamentos e interpretações emitidos pelo CPC passem a ser adotados para a 

contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos FIIs, a adoção 

de tais regras poderá ter um impacto adverso nos resultados atualmente apresentados pelas 

demonstrações financeiras do Fundo. 

 

Riscos de oferta pública voluntária de aquisição das Cotas do Fundo (OPAC) 

 

Em caso de desvalorização do valor de mercado das Cotas do Fundo, é possível que seja realizada 

oferta pública voluntária de aquisição das Cotas do Fundo (OPAC), visando a aquisição de parte ou 

da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo, na forma do Ofício Circular 050/2016-DP, de 31 de 

maio de 2016, da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (denominação 

anterior da B3). Nesta hipótese, caso aprovada pela B3 e se efetivamente implementada a OPAC, 

determinado Investidor poderá adquirir parcela relevante das Cotas emitidas pelo Fundo, passando, 

conforme o caso, a influenciar de maneira significativa a governança do Fundo e a liquidez das Cotas 

do Fundo. Por consequência, a concentração das Cotas do Fundo em poucos Investidores em 

decorrência de uma OPAC poderá afetar a rentabilidade das Cotas e o retorno dos investimentos 

dos demais Cotistas do Fundo. 

 

Riscos de Liquidez das Cotas 

 

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 bolsa ou 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. 

 

O mercado secundário existente no Brasil para negociação de cotas de FIIs apresenta baixa liquidez 

e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Cotas que 

permita aos Cotistas sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os 

Cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas no mercado secundário, ou obter 

preços reduzidos na venda das Cotas, bem como em obter o registro para uma oferta secundária 
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de suas Cotas junto à CVM. Adicionalmente, durante o período entre a data de determinação do 

beneficiário da distribuição de rendimentos pelo Fundo, da distribuição adicional de rendimentos ou 

da amortização de principal e a data do efetivo pagamento, o valor obtido pelo Cotista em caso de 

negociação das Cotas no mercado secundário poderá ser afetado. 

 

Risco de liquidez da carteira do Fundo 

 

Tendo em vista o investimento preponderante do Fundo consistente na aquisição de Ativos Alvo, 

cuja natureza é eminentemente de ativos ilíquidos, o Fundo poderá não conseguir alienar tais ativos 

quando desejado ou necessário, podendo gerar efeitos adversos na capacidade do Fundo de pagar 

amortizações, rendimentos ou resgate de Cotas, na hipótese de liquidação do Fundo. 

 

Adicionalmente, os Ativos Imobiliários que eventualmente poderão ser objeto de alienação estão 

sujeitos a períodos de dificuldade causados pela baixa ou inexistência de demanda e negociabilidade 

no mercado imobiliário. Em tais condições, o Fundo poderá encontrar dificuldades para negociar os 

Ativos Imobiliários objeto de exploração onerosa, nos termos e condições desejados pelo Fundo. 

Desta maneira, o Fundo poderá permanecer sem o rendimento de tais Ativos Imobiliários por algum 

período e/ou se ver obrigado a negociar o valor de exploração comercial/onerosa dos imóveis por 

preços menores, o que poderá impactar a rentabilidade das Cotas do Fundo. 

 

Riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos Ativos Financeiros 

e Ativos Imobiliários 

 

Os Ativos Financeiros e Ativos Imobiliários poderão conter em seus documentos constitutivos 

cláusulas de pré-pagamento ou amortização extraordinária. Tal situação pode acarretar o 

desenquadramento da carteira do Fundo em relação aos critérios de concentração, caso o Fundo 

venha a investir parcela preponderante do seu patrimônio em Ativos Financeiros e Ativos 

Imobiliários. 

 

Nesta hipótese, poderá haver dificuldades na identificação pela Gestora de Ativos Imobiliários e/ou 

Imóveis que estejam de acordo com a Política de Investimento do Fundo. Desse modo, a Gestora 

poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma rentabilidade alvo buscada 

pelo Fundo, o que pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de 

negociação das Cotas, não sendo devida pelo Fundo, pela Administradora, pela Gestora ou pelo 

Custodiante, todavia, qualquer multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência deste fato. 

 

Riscos relacionados à cessão de recebíveis originados a partir do investimento em Ativos 

Imobiliários 

 

Considerando que o Fundo poderá realizar a cessão de recebíveis de seus ativos para a antecipação 



 

 

115 
 

de recursos, existe o risco de (i) caso os recursos sejam utilizados para reinvestimento, a renda 

obtida com a realização de tal aquisição resultar em fluxo de recursos menor do que aquele objeto 

de cessão, gerando ao Fundo diminuição de ganhos, ou (ii) caso a Gestora decida pela realização 

de amortização extraordinária das Cotas com base nos recursos recebidos, haver impacto negativo 

no preço de negociação das Cotas, assim como na rentabilidade esperada pelo investidor, que terá 

seu horizonte de investimento reduzido. 

 

O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa 

influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um 

efeito adverso relevante no Fundo 

 

O Governo Federal pode intervir na economia do país e realizar modificações significativas em suas 

políticas e normas, causando impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do 

país. As atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de 

maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam, por exemplo, as taxas 

de juros, controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; flutuações cambiais; inflação; 

liquidez dos mercados financeiro e de capitais domésticos; política fiscal; instabilidade social e 

política; alterações regulatórias; e outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que 

venham a ocorrer no brasil ou que o afetem. Em um cenário de aumento da taxa de juros, por 

exemplo, os preços dos Ativos Imobiliários podem ser negativamente impactados em função da 

correlação existente entre a taxa de juros básica da economia e a taxa de desconto utilizada na 

avaliação de Ativos Imobiliários. Nesse cenário, efeitos adversos relacionados aos fatores 

mencionados podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de 

negociação das Cotas. 

 

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios realizados nos Ativos 

Imobiliários e seus resultados  

 

A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios realizados nos Ativos Imobiliários e 

seus respectivos resultados. O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente, e 

continua influenciando, o desempenho da economia do país. A crise política afetou e poderá 

continuar afetando a confiança dos investidores e da população em geral e já resultou na 

desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas 

brasileiras.  

 

O Brasil passou recentemente pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O 

novo governo tem enfrentado o desafio de reverter a crise política e econômica do país, além de 

aprovar as reformas sociais necessárias a um ambiente econômico mais estável. A incapacidade do 

governo do Presidente Michel Temer em reverter a crise política e econômica do país, e de aprovar 
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as reformas sociais, pode produzir efeitos sobre a economia brasileira e poderá ter um efeito adverso 

sobre os resultados operacionais e a condição financeira dos Ativos Imobiliários.  

 

As investigações da “Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes” atualmente em curso podem 

afetar negativamente o crescimento da economia brasileira e podem ter um efeito negativo nos 

negócios realizados nos Ativos Imobiliários. Os mercados brasileiros vêm registando uma maior 

volatilidade devido às incertezas decorrentes de tais investigações conduzidas pela Polícia Federal, 

pela Procuradoria Geral da República e outras autoridades. A “Operação Lava Jato” investiga o 

pagamento de propinas a altos funcionários de grandes empresas estatais em troca de contratos 

concedidos pelo governo e por empresas estatais nos setores de infraestrutura, petróleo, gás e 

energia, dentre outros. Os lucros dessas propinas supostamente financiaram as campanhas políticas 

de partidos políticos, bem como serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiários do 

esquema. Como resultado da “Operação Lava Jato” em curso, uma série de políticos, incluindo o 

Presidente da República, Michel Temer, e executivos de diferentes companhias privadas e estatais 

no Brasil estão sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funções 

e/ou presos. O Procurador Geral da República apresentou denúncia contra o presidente Michel 

Temer por corrupção passiva, que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, afastando, portanto, a 

abertura de ação penal contra Michel Temer enquanto ele exercer o mandato de Presidente da 

República. Por sua vez, a “Operação Zelotes” investiga pagamentos indevidos, que teriam sido 

realizados por companhias brasileiras, a oficiais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”). Tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem 

multas relativas ao descumprimento de legislação tributária aplicadas pela Secretaria da Receita 

Federal, que estariam sob análise do CARF. Mesmo não tendo sido concluídas, as investigações já 

tiveram um impacto negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, e sobre a 

percepção geral da economia brasileira. Não podemos prever se as investigações irão refletir em 

uma maior instabilidade política e econômica ou se novas acusações contra funcionários do governo 

e de empresas estatais ou privadas vão surgir no futuro no âmbito destas investigações ou de 

outras. Além disso, não podemos prever o resultado de tais alegações, nem o seu efeito sobre a 

economia brasileira. O desenvolvimento desses casos pode afetar negativamente a economia 

brasileira e, consequentemente, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das 

Cotas. 

 

Risco de atraso e interrupção na construção e/ou na expansão dos Ativos Imobiliários 

 

Tendo em vista que o Fundo poderá investir em Ativos Imobiliários que se estejam em fase de 

construção, bem como em fase de expansão, em caso de atraso na conclusão das respectivas obras, 

seja por fatores climáticos, demora na obtenção de licenças ou autorizações ambientais ou 

quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser 

afetado o prazo estimado para início do recebimento dos valores locativos e consequente 

rentabilidade do Fundo. O construtor do Ativo Imobiliário e/ou o responsável por sua expansão pode 
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enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção e/ou 

atraso das obras e dos projetos relativos à construção do Ativo Imobiliário e à sua expansão. 

 

Riscos relativos ao setor de securitização imobiliária e às companhias securitizadoras 

 

O Fundo poderá adquirir CRIs, os quais poderão vir a ser negociadas com base em registro provisório 

concedido pela CVM. Caso determinado registro definitivo não venha a ser concedido pela CVM, a 

emissora de tais certificados de recebíveis imobiliários deverá resgatá-los antecipadamente. Caso a 

emissora já tenha utilizado os valores decorrentes da integralização dos certificados de recebíveis 

imobiliários, ela poderá não ter disponibilidade imediata de recursos para resgatar antecipadamente 

os certificados de recebíveis imobiliários. 

 

A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece que “as 

normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa 

física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou 

trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Em seu 

parágrafo único prevê, ainda, que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos 

a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os 

que tenham sido objeto de separação ou afetação”. 

 

Caso prevaleça o entendimento previsto no dispositivo acima citado, os credores de débitos de 

natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da companhia securitizadora poderão concorrer com 

os titulares das cédulas de recebíveis imobiliários no recebimento dos créditos imobiliários que 

compõem o lastro das cédulas de recebíveis imobiliários em caso de falência. 

 

Riscos de crédito 

 

Enquanto vigorarem contratos de locação ou arrendamento dos imóveis que compõem a carteira 

do Fundo, este estará exposto aos riscos de crédito dos locatários. Encerrado cada contrato de 

locação ou arrendamento, a performance dos investimentos do Fundo estará sujeita aos riscos 

inerentes à demanda por locação dos Ativos Imobiliários. A Administradora não é responsável pela 

solvência dos locatários e arrendatários dos Ativos Imobiliários, bem como por eventuais variações 

na performance do Fundo decorrentes dos riscos de crédito acima apontados. Adicionalmente, os 

Ativos Imobiliários e os demais Ativos Alvo do Fundo estão sujeitos ao risco de crédito de seus 

emissores e contrapartes, isto é, atraso e não recebimento dos juros e do principal desses ativos e 

modalidades operacionais. Caso ocorram esses eventos, o Fundo poderá: (i) ter reduzida a sua 

rentabilidade, (ii) sofrer perdas financeiras até o limite das operações contratadas e não liquidadas 

e/ou (iii) ter de provisionar desvalorização de ativos, o que afetará o preço de negociação de suas 

Cotas. 
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Risco de desvalorização 

 

Como os recursos do Fundo destinam-se preponderantemente à aplicação em Ativos Imobiliários, 

um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração com relação à rentabilidade do 

Fundo é o potencial econômico, inclusive a médio e longo prazo, da região onde estão localizados 

tais Ativos Imobiliários. A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não 

somente ao potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste 

potencial econômico da região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência 

econômica da região, com impacto direto sobre o valor dos Ativos Imobiliários e, por consequência, 

sobre as Cotas. 

 

Riscos relacionados ao investimento em valores mobiliários 

 

O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários, o que pressupõe que a 

rentabilidade do Cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos Ativos 

Imobiliários e demais Ativos Alvo do Fundo. No caso em questão, os rendimentos a serem 

distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados obtidos pelo Fundo com receita 

dos Ativos Imobiliários, a venda dos Ativos Imobiliários e/ou a amortização e/ou a negociação dos 

Ativos Imobiliários em que o Fundo venha a investir, bem como dependerão dos custos incorridos 

pelo Fundo. Assim, existe a possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma parte substancial de 

seu fluxo de caixa para pagar suas obrigações, reduzindo o dinheiro disponível para distribuições 

aos Cotistas, o que poderá afetar adversamente o valor de mercado das Cotas. 

 

Risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo 

 

Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é permitido o 

resgate das Cotas. Sem prejuízo da hipótese de liquidação do Fundo, caso os Cotistas decidam pelo 

desinvestimento no Fundo, deverão alienar suas Cotas em mercado secundário, observado que os 

Cotistas poderão enfrentar baixa liquidez na negociação das Cotas no mercado secundário ou obter 

preços reduzidos na venda das Cotas. 

 

Risco relativo à impossibilidade de negociação das Cotas até o encerramento da Oferta 

 

Conforme disposto na seção “Termos e Condições da Oferta” na página [•] deste Prospecto, as 

Cotas de titularidade dos Investidores da Oferta somente poderão ser livremente negociadas no 

mercado secundário, em bolsa de valores administrada e operacionalizada pela B3, após a 

divulgação do Anúncio de Encerramento e a divulgação, pela Administradora, da distribuição de 

rendimentos do Fundo. Sendo assim, os Investidores da Oferta devem estar cientes do impedimento 

descrito acima, de modo que, ainda que venham a necessitar de liquidez durante a Oferta, não será 

possível a negociação das Cotas subscritas até o seu encerramento. 
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III. OUTROS RISCOS 

 
Fatores macroeconômicos relevantes 

 

O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de títulos e 

valores mobiliários, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas 

nacionais e internacionais. Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de 

fatos extraordinários ou situações especiais de mercado, ou, ainda, de eventos de natureza política, 

econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem o mercado financeiro e/ou de 

capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e 

mudanças legislativas, poderão resultar em perdas para os Cotistas. Não será devido pelo Fundo ou 

por qualquer pessoa, incluindo a Administradora, a Gestora, o Escriturador e o Custodiante, 

qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer 

dano ou prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos. 

 

Riscos de mercado 

 

Existe a possibilidade de ocorrerem flutuações do mercado nacional e internacional que afetem, 

dentre outros, preços, taxas de juros, ágios, deságios e volatilidades dos ativos do Fundo, que 

podem gerar oscilação no valor das Cotas, que, por sua vez, podem resultar em perdas para os 

Cotistas. O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições 

econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A reação dos 

investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço 

de ativos e valores mobiliários emitidos no país, reduzindo o interesse dos investidores nesses 

ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de condições econômicas 

adversas em outros países do mercado emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, 

consequentemente, na redução de recursos externos investidos no Brasil. Crises financeiras 

recentes resultaram em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que, direta 

ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de capitais 

brasileiros e a economia do Brasil, tais como: flutuações no mercado financeiro e de capitais, com 

oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis), indisponibilidade de crédito, redução de 

gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão inflacionária. Qualquer novo 

acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no exterior ou no Brasil, poderá 

prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo, o patrimônio do Fundo, a rentabilidade dos 

Cotistas e o valor de negociação das Cotas. 

 

Adicionalmente, as cotas dos fundos investidos e os ativos financeiros do Fundo devem ser 

marcados a mercado, ou seja, seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados pelo 

preço de negociação no mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa 
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negociação. Como consequência, o valor das Cotas de emissão Fundo poderá sofrer oscilações 

frequentes e significativas, inclusive ao longo do dia. Ademais, os Imóveis e os direitos reais sobre 

os Imóveis terão seus valores atualizados, via de regra, em periodicidade anual, de forma que o 

intervalo de tempo entre uma reavaliação e outra poderá gerar disparidades entre o valor 

patrimonial e o de mercado dos Imóveis e de direitos reais sobre os Imóveis. Como consequência, 

o valor de mercado das Cotas de emissão do Fundo poderá não refletir necessariamente seu valor 

patrimonial. 

 

Risco regulatório relacionado à pouca maturidade e falta de tradição e jurisprudência do 

mercado de capitais brasileiro 

 

Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais 

brasileiro no que tange a operações da mesma natureza da presente Emissão e Oferta, em situações 

de estresse poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e 

recursos para eficácia do arcabouço contratual necessário no âmbito da estruturação da arquitetura 

do modelo financeiro, econômico e jurídico do Fundo. 

 

Risco da morosidade da justiça brasileira 

 

O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas aos Imóveis e Ativos Imobiliários, 

tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Em virtude da morosidade do sistema judiciário 

brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em tempo razoável. Ademais, 

não há garantia de que o Fundo obterá resultados favoráveis nas demandas judiciais relacionadas 

aos Imóveis e/ou Ativos Imobiliários e, consequentemente, poderá impactar negativamente no 

patrimônio do Fundo, na rentabilidade dos Cotistas e no valor de negociação das Cotas. 
 
Risco de potencial conflito de interesses 

 

Os atos que caracterizem situações de conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora, 

entre o Fundo e a Gestora, entre o Fundo e os Cotistas detentores de mais de 10% (dez por cento) 

das Cotas do Fundo, entre o Fundo e o(s) representante(s) de Cotistas e o Fundo e a Gestora, 

dependem de aprovação prévia, específica e informada em Assembleia Geral, nos termos do inciso 

XII do artigo 18 da Instrução CVM 472.  

 

Dentre tais situações de conflito de interesses, Ativos Imobiliários de titularidade de sociedades do 

grupo econômico da Gestora, ou a ele relacionados, poderão ser selecionados pela Gestora para 

integrarem o patrimônio do Fundo. A referida hipótese caracterizará conflito de interesses, estando 

a aquisição sujeita à aprovação da Assembleia Geral, nos termos do Regulamento e do inciso XII 

do artigo 18 da Instrução CVM 472. Conforme disposto na seção “Relacionamento entre as Partes”, 

item “Potenciais Conflitos de Interesse”, na página [•] deste Prospecto, visto que os Imóveis Iniciais 
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são de titularidade de SPES, cujos acionistas são fundos de investimento em participações (FIPS) 

e/ou outros veículos geridos pela e/ou com administradores em comum com a Gestora e/ou o 

Consultor Imobiliário, será realizada a Assembleia de Aprovação, nos termos do artigo 34 da 

Instrução CVM 472. Para tanto, o Investidor, quando da subscrição das Cotas, outorgará a 

Procuração ao Procurador, para que o Procurador represente o Cotista e exerça seu direito de voto 

na Assembleia de Aprovação, seguindo estritamente todas as condições de aquisição dos Imóveis 

Iniciais estabelecidas neste Prospecto e no Regulamento e, portanto, aprovando integralmente (a) 

a aquisição dos Imóveis Iniciais; e (b) a Integralização em Ativos. 

 

Não obstante o acima exposto, não é possível assegurar que as contratações futuras do Fundo não 

caracterizarão situações de conflito de interesses efetivo ou potencial.  

 

Adicionalmente, no caso de não aprovação, pela Assembleia Geral do Fundo, de operação na qual 

há conflito de interesses, o Fundo poderá perder oportunidades de negócios relevantes para sua 

operação e para manutenção de sua rentabilidade. Ainda, caso realizada operação na qual há 

conflito de interesses sem a aprovação prévia da Assembleia Geral, a operação poderá vir a ser 

questionada pelos Cotistas do Fundo, uma vez que realizada sem os requisitos necessários para 

tanto. Nessas hipóteses, a rentabilidade do Fundo poderá ser afetada adversamente, impactando, 

consequentemente, a remuneração dos Cotistas. 

 

Risco de não confiabilidade do Estudo de Viabilidade 

 

O Estudo de Viabilidade pode não ter a confiabilidade esperada em razão da combinação das 

premissas e metodologias utilizadas na sua elaboração, o que poderá afetar adversamente a decisão 

de investimento pelo Investidor. Neste sentido, como o Estudo de Viabilidade se baseia em 

suposições e expectativas atuais com respeito a eventos futuros e tendências financeiras, não se 

pode assegurar ao Investidor que estas projeções serão comprovadamente exatas, pois foram 

elaboradas com meros fins de ilustrar, de acordo com determinadas suposições limitadas e 

simplificadas, uma projeção de recursos potenciais e custos.  

 

Riscos relacionados às condições econômicas e políticas no Brasil poderão ter um efeito 

adverso nos negócios do Fundo 

 

O Fundo, todos os seus ativos e operações estão localizados no Brasil. Como resultado, variáveis 

tais quais a ocorrência de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, 

eventos de natureza política, econômica ou financeira, no Brasil ou no exterior, poderão afetar 

negativamente os preços dos Ativos Imobiliários e/ ou valor das Cotas, bem como resultar (a) em 

alongamento do período de amortização das Cotas e/ou de distribuição de resultados ou (b) na 

liquidação, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas 

aplicações.  
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O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza 

modificações significativas em suas políticas e normas, causando os mais variados impactos sobre 

os mais diversos setores e segmentos da economia do País. As atividades do Fundo, sua situação 

financeira e seus resultados futuros poderão ser prejudicados de maneira relevante por 

modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais quais: 

 

(a) taxas de juros; 

(b) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; 

(c) flutuações cambiais; 

(d) inflação; 

(e) liquidez do mercado financeiro e de capitais domésticos; 

(f) política fiscal; 

(g) instabilidade social e política; e 

(h) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou 

que o afetem. 

 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou 

normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode contribuir para a incerteza econômica no 

Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e o mercado 

imobiliário. Desta maneira, os acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as 

atividades do Fundo e inclusive afetar adversamente a rentabilidade dos Cotistas. 

 

Cobrança dos ativos, possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas e possibilidade de 

perda do capital investido 

 

Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos Ativos Alvo integrantes da 

carteira do próprio Fundo e à salvaguarda dos direitos, interesses e prerrogativas do Fundo são de 

responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até o limite total de seu Patrimônio Líquido, 

sempre observado o que vier a ser deliberado pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral. 

 

O Fundo somente poderá adotar e/ou manter os procedimentos judiciais ou extrajudiciais de 

cobrança de tais Ativos Alvo, uma vez ultrapassado o limite de seu Patrimônio Líquido, caso os 

titulares das Cotas aportem os valores adicionais necessários para a sua adoção e/ou manutenção. 

Dessa forma, havendo necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos Ativos Alvo, os Cotistas 

poderão ser solicitados a aportar recursos ao Fundo para assegurar a adoção e manutenção das 

medidas cabíveis para a salvaguarda de seus interesses. Nenhuma medida judicial ou extrajudicial 

será iniciada ou mantida pela Administradora antes do recebimento integral do aporte acima referido 

e da assunção pelos Cotistas do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento da 

verba de sucumbência, caso o Fundo venha a ser condenado. 
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A Administradora, a Gestora, o Escriturador, o Custodiante e/ou qualquer de suas afiliadas não são 

responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou manutenção dos referidos 

procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e 

pelos Cotistas em decorrência da não propositura (ou prosseguimento) de medidas judiciais ou 

extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os Cotistas 

deixem de aportar os recursos necessários para tanto, nos termos do Regulamento. Dessa forma, 

o Fundo poderá não dispor de recursos suficientes para efetuar a amortização e, conforme o caso, 

o resgate, em moeda corrente nacional, de suas Cotas, havendo, portanto, a possibilidade de os 

Cotistas até mesmo perderem, total ou parcialmente, o respectivo capital investido. 

 

Riscos de pagamento de indenização relacionados ao Contrato de Distribuição 

 

O Fundo, representado pela Administradora, é parte do Contrato de Distribuição, que regula os 

esforços de colocação das Cotas. O Contrato de Distribuição apresenta uma cláusula de indenização 

em favor dos Coordenadores para que o Fundo os indenize, caso estes venham a sofrer perdas por 

conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos documentos da Oferta.  

 

Uma eventual condenação do Fundo em um processo de indenização com relação a eventuais 

incorreções ou omissões relevantes nos documentos da Oferta, poderá afetar negativamente o 

patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. 

 

Riscos do desempenho passado não indicar possíveis resultados futuros 

 

Ao analisar quaisquer informações fornecidas neste Prospecto Preliminar e/ou em qualquer material 

de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de quaisquer 

mercados, de fundos de investimento similares, ou de quaisquer investimentos em que a 

Administradora, a Gestora e os Coordenadores tenham de qualquer forma participado, os potenciais 

Cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no passado não é indicativo de possíveis 

resultados futuros, e não há qualquer garantia de que resultados similares serão alcançados pelo 

Fundo no futuro. Os investimentos estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, 

variação nas taxas de juros e índices de inflação. 

 

Riscos relacionados à não realização de revisões e/ou atualizações de projeções 

 

O Fundo, a Administradora, a Gestora e os Coordenadores não possuem qualquer obrigação de 

revisar e/ou atualizar quaisquer projeções constantes do presente Prospecto Preliminar, incluindo 

do Estudo de Viabilidade constante como Anexo I ao presente Prospecto Preliminar, e/ou de 

qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta, incluindo, sem limitação, quaisquer 

revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou outras circunstâncias posteriores à 
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data do presente Prospecto Preliminar, de elaboração do Estudo de Viabilidade constante como 

Anexo I ao presente Prospecto Preliminar e/ou do referido material de divulgação, conforme o caso, 

mesmo que as premissas nas quais tais projeções se baseiem estejam incorretas. 

 

Riscos relacionados à inflação e medidas governamentais para contê-la 

 

O Brasil historicamente tem experiência com altas taxas de inflação. 

 

A inflação e as medidas tomadas pelo governo brasileiro para controlá-la muitas vezes incluíam 

uma política monetária rígida com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de 

crédito, reduzindo o crescimento econômico. Tais medidas de combate à inflação e especulações 

públicas sobre as futuras ações governamentais também contribuíram para as incertezas nos rumos 

da economia brasileira e aumentaram consideravelmente a volatilidade nos mercados brasileiros de 

capital. Neste sentido, as taxas de juros variaram significativamente nos últimos anos. 

 

O Brasil pode ter altos índices de inflação no futuro. Períodos de inflação mais elevada podem 

retardar a taxa de crescimento da economia brasileira o que poderia resultar em uma queda da 

demanda pelos imóveis do Fundo. A inflação pode aumentar, também, alguns dos custos e despesas 

que não podem ser repassados aos ocupantes dos imóveis e, consequentemente, o Fundo terá sua 

rentabilidade reduzida. A inflação e seus efeitos sobre as taxas de juros no mercado interno pode 

também levar à redução da liquidez no mercado de capitais doméstico, o que poderia afetar a 

capacidade do Fundo em acessar esses mercados e obter recursos. 

 

Riscos relacionados à variação cambial 

 

A moeda brasileira tem se desvalorizado periodicamente durante as últimas quatro décadas. 

Durante esse período, o governo brasileiro implementou vários planos econômicos e utilizou 

diversas políticas cambiais, incluindo repentinas desvalorizações e mini-desvalorizações, nos quais 

a frequência dos ajustes variou de diária para mensal, sistemas de câmbio flutuante, controles de 

câmbio e mercados paralelos de taxas de câmbio. 

 

Dessa maneira, não existem garantias que o real não irá valorizar-se ou desvalorizar-se frente ao 

dólar no futuro. A desvalorização ou depreciação do real em relação ao dólar norte-americano pode 

criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil, aumentando de forma geral o preço dos produtos 

importados e requerendo políticas governamentais recessivas para conter a demanda agregada. Por 

outro lado, a valorização do real em relação ao dólar norte-americano pode levar à deterioração em 

conta corrente e no saldo da balança de pagamento, bem como prejudicar o crescimento 

impulsionado pelas exportações. Não é possível determinar o impacto potencial da taxa de câmbio 

flutuante e das medidas do governo brasileiro para estabilizar o real, de modo que é impossível 

antever qual o efeito dessas políticas para os resultados do Fundo. 
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Riscos de alteração nos mercados de outros países 

 

O preço de mercado de valores mobiliários emitidos no Brasil é influenciado, em diferentes graus, 

pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo, mas não se limitando aos 

Estados Unidos da América, a países europeus e a países de economia emergente. A reação dos 

investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço 

de mercado de ativos e valores mobiliários emitidos no Brasil, reduzindo o interesse dos investidores 

nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. Qualquer acontecimento nesses outros países 

poderá prejudicar as atividades do Fundo e a negociação das Cotas, além de dificultar o eventual 

acesso do Fundo aos mercados financeiro e de capitais em termos aceitáveis ou absolutos, podendo 

prejudicar as atividades do Fundo e inclusive afetar adversamente o valor de mercado das Cotas. 

 

Risco decorrente da prestação dos serviços de gestão para outros fundos de investimento 

 

A Gestora, instituição responsável pela gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, presta 

ou poderá prestar serviços de gestão da carteira de investimentos de outros fundos de investimento. 

Desta forma, no âmbito de sua atuação na qualidade de gestor do Fundo e de tais fundos de 

investimento, é possível que a Gestora acabe por decidir alocar determinados empreendimentos em 

outros fundos de investimento que podem, inclusive, ter um desempenho melhor que os ativos 

alocados no Fundo, de modo que não é possível garantir que o Fundo deterá a exclusividade ou 

preferência na aquisição de tais ativos. 

 

Risco de não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta 

 

Este Prospecto Preliminar contém informações acerca do Fundo, do mercado imobiliário, dos Ativos 

Alvo que poderão ser objeto de investimento pelo Fundo, bem como das perspectivas acerca do 

desempenho futuro do Fundo, que envolvem riscos e incertezas. Não há garantia de que o 

desempenho futuro do Fundo seja consistente com as perspectivas deste Prospecto Preliminar. Os 

eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências indicadas neste Prospecto Preliminar. 
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DESCRIÇÃO DO FUNDO 

 

Os termos utilizados nesta seção do Prospecto Preliminar terão o mesmo significado que lhes for 

atribuído no Regulamento e na seção “Definições” deste Prospecto Preliminar. Esta seção traz um 

breve resumo dos capítulos do Regulamento, mas sua leitura não substitui a leitura cuidadosa do 

Regulamento. 

 

I. FORMA DE CONSTITUIÇÃO 

 
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado. 

 

II. BASE LEGAL E CLASSIFICAÇÃO 

 
O Fundo é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em Ativos Alvo, com prazo de duração 

indeterminado, disciplinado pela Lei 8.668, pela Instrução CVM 472, e demais disposições legais e 

regulamentares que lhe forem aplicáveis, sendo regido pelo Regulamento. 

 

Adicionalmente, o Fundo é classificado na ANBIMA como um “FII Renda Gestão Ativa”, sendo seu 

segmento de atuação “Outros”. 

 

III. DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS COTAS 

 
As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, sendo nominativas e 

escriturais, e serão registradas em contas individualizadas mantidas pela Administradora em nome 

dos respectivos titulares.  

 

As Cotas conferirão iguais direitos políticos e patrimoniais aos seus titulares, correspondendo cada 

Cota a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais do Fundo. Nos termos do artigo 2º da Lei 8.668, não é 

permitido o resgate de Cotas pelo Cotista. 

 

As Cotas do Fundo serão registradas para negociação em mercado de bolsa, administrado e 

operacionalizado pela B3. 

 

O titular das Cotas do Fundo não poderá exercer qualquer direito real sobre os Ativos Imobiliários 

e demais Ativos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como não responde pessoalmente por 

qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos Ativos Imobiliários e demais ativos integrantes 

do patrimônio do Fundo ou da Administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento das Cotas 

que adquirir. 
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IV. NOVAS EMISSÕES DE COTAS 

 

O Fundo poderá realizar novas emissões de Cotas (a) por iniciativa da Administradora, na 

medida em que a Gestora identifique necessidade de aportes adicionais, até o limite adicional 

disposto abaixo; ou (b) mediante prévia aprovação da Assembleia Geral pela maioria de voto 

dos presentes. 

 

Na medida em que a Gestora identifique a necessidade de aportes adicionais de recursos no 

Fundo, a Administradora poderá, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472, 

aprovar novas emissões de Cotas até perfazer o montante total adicional de, no máximo, 

R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), conforme atualizado anualmente pela variação 

positiva do IPCA, em uma ou mais séries, a critério da Administradora (“Emissão Autorizada”). 

 

Na hipótese de uma Emissão Autorizada, o preço de emissão das Cotas objeto da respectiva Emissão 

Autorizada terá como base o valor de mercado de Cotas, correspondente à média do preço de 

fechamento das Cotas na B3 em período a ser fixado quando da aprovação da Emissão Autorizada. 

 

A deliberação da Administradora e/ou Assembleia Geral, conforme o caso, referente à nova 

emissão deverá dispor a respeito dos termos e condições da emissão, incluindo, mas não se 

limitando, a possibilidade de subscrição parcial, o montante mínimo para a subscrição das Cotas, 

a modalidade e o regime da oferta pública de distribuição de tais novas Cotas. 

 

No caso de emissão adicional de Cotas além dos limites previstos para uma Emissão Autorizada, 

por meio de Assembleia Geral, o preço de emissão de novas Cotas deverá ser fixado por meio da 

Assembleia Geral, conforme recomendação da Gestora, levando-se em consideração o valor 

patrimonial das Cotas em circulação, os laudos de avaliação dos Ativos Imobiliários integrantes da 

carteira do Fundo, o valor dos Ativos Imobiliários e dos demais Ativos integrantes da carteira do 

Fundo, o Valor de Mercado das Cotas, bem como as perspectivas de rentabilidade do Fundo. 

 

Os Cotistas terão o direito de preferência na subscrição de novas Cotas objeto de emissões 

futuras de Cotas, incluindo, sem limitação, as Emissões Autorizadas. Os procedimentos relativos 

ao direito de preferência deverão ser (a) no caso de uma Emissão Autorizada, estabelecidos 

pela Administradora e informados aos Cotistas por meio de fato relevante; ou (b) no caso de 

deliberada pela Assembleia Geral, conforme condições a serem estabelecidas pela Assembleia 

Geral. 

 

As Cotas objeto de nova emissão assegurarão a seus titulares direitos políticos e patrimoniais 

idênticos aos das Cotas já existentes. 
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V. REPRESENTANTE DOS COTISTAS 

 
A Assembleia Geral poderá nomear, no máximo, 3 (três) representantes para exercer as funções 

de fiscalização dos Ativos Imobiliários ou investimentos componentes da carteira do Fundo, em 

defesa dos direitos e interesses dos Cotistas. 

 

A eleição do representante de Cotistas pode ser aprovada pela maioria dos Cotistas presentes e que 

representem, no mínimo: 

 

• 3% (três por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) 

Cotistas; ou 

• 5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) 

Cotistas. 

 

Os representantes de Cotistas deverão ser eleitos com prazo de mandato unificado, a se iniciar e 

encerrar na Assembleia Geral que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras do 

Fundo, permitida a reeleição. A função de representante dos Cotistas é indelegável. 

 

Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas, pessoa natural ou jurídica, que 

atenda aos seguintes requisitos: 

 

• ser Cotista do Fundo; 

 

• não exercer cargo ou função na Administradora, na Gestora ou em seus controladores, em 

sociedades por eles diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob 

Controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza; 

 

• não exercer cargo ou função em nenhuma das sociedades empreendedoras de nenhum dos 

empreendimentos imobiliários que constituam objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de 

qualquer natureza; 

 

• não ser administrador ou gestor ou assessor especializado de outros FIIs; 

 

• não estar em conflito de interesses com o Fundo; e 

 

• não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 

ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; nem ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária 

aplicada pela CVM. 
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Compete ao representante dos Cotistas exclusivamente: 

 

• fiscalizar os atos da Administradora e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 

regulamentares; 

 

• emitir formalmente opinião sobre as propostas da Administradora, a serem submetidas à 

Assembleia Geral, relativas à emissão de novas Cotas – exceto em relação às Emissões 

Autorizadas, transformação, incorporação, fusão ou cisão do Fundo;  

 

• denunciar à Administradora e, se esta não tomar as providências necessárias para a proteção 

dos interesses do Fundo, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, 

e sugerir providências úteis ao Fundo; 

 

• analisar, ao menos trimestralmente, as informações financeiras elaboradas periodicamente 

pelo Fundo; 

 

• examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; 

 

• elaborar relatório que contenha, no mínimo: 

 

• descrição das atividades desempenhadas no exercício findo; 

 

• indicação da quantidade de Cotas de emissão do Fundo por ele detida; 

 

• despesas incorridas no exercício de suas atividades; 

 

• opinião sobre as demonstrações financeiras do Fundo e o formulário previsto no Anexo 

39-V da Instrução CVM 472, fazendo constar do seu parecer as informações 

complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; e  

 

• exercer essas atribuições durante a liquidação do Fundo. 

 

VI. ASSEMBLEIA GERAL 

 
É de competência privativa da Assembleia Geral deliberar sobre: 
 

a) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administradora; 

b) a alteração do Regulamento do Fundo; 

c) a destituição ou substituição da Administradora, bem como a escolha de sua substituta; 
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d) a destituição ou substituição da Gestora, bem como a escolha de sua respectiva substituta; 

e) a emissão de novas Cotas, com exceção daquelas autorizadas pelo Regulamento, conforme 

previsto no Regulamento do Fundo; 

f) a fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo; 

g) a dissolução e liquidação do Fundo, de forma diversa daquela disciplinada no Regulamento; 

h) salvo quando diversamente previsto no Regulamento do Fundo, a alteração do mercado em 

que as Cotas são admitidas à negociação; 

i) a apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de Cotas 

do Fundo, se houver; 

j) a eleição e destituição de representante dos Cotistas de que trata o artigo 28 do 

Regulamento, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das 

despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; 

k) a alteração do prazo de duração do Fundo; 

l) a aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos da 

Instrução CVM 472 ou conforme assim considerado pela Administradora; 

m) a alteração da Taxa de Administração, incluindo a parcela destinada à Remuneração da 

Gestora; e 

n) a distribuição de rendimentos em periodicidade diversa daquela prevista no Regulamento do 

Fundo, observadas as limitações legais. 

 

Compete à Administradora convocar a Assembleia Geral. A primeira convocação das Assembleias 

Gerais de Cotistas deverá ocorrer: (a) com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, no caso 

das Assembleias Gerais ordinárias; e (b) com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no 

caso das Assembleias Gerais extraordinárias. A Assembleia Geral também pode ser convocada 

diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou 

pelo representante dos Cotistas, observados os requisitos estabelecidos no Regulamento do Fundo. 

A convocação de qualquer Assembleia Geral deverá ser feita por correspondência ou mensagem 

eletrônica encaminhada a cada Cotista. 

 

A Administradora do Fundo deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as 

informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em Assembleias 

Gerais: (a) em sua página na rede mundial de computadores; (b) no Sistema de Envio de 

Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (c) na página da 

entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à 

negociação. 

 

Por ocasião de Assembleia Geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das 

Cotas emitidas pelo Fundo ou o representante dos Cotistas pode(m) solicitar, por meio de 
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requerimento escrito encaminhado à Administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da 

Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e extraordinária. 

 

Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da 

convocação da Assembleia Geral, seus respectivos representantes legais ou procuradores 

legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. 

 

A Assembleia Geral será instalada com a presença de qualquer número de Cotistas, sendo as 

deliberações tomadas, salvo nas hipóteses previstas abaixo, pela maioria de votos dos presentes. 

 

Dependerão da aprovação por maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (a) 25% 

(vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas do Fundo, quando o Fundo tiver mais de 

100 (cem) Cotistas; ou (b) 50%, no mínimo, das Cotas emitidas do Fundo, quando o Fundo tiver 

até 100 (cem) Cotistas, as deliberações indicadas abaixo: 

 

• a alteração do Regulamento do Fundo; 

• a destituição ou substituição da Administradora, bem como a escolha de sua substituta; 

• a fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo; 

• a dissolução e liquidação do Fundo, de forma diversa daquela disciplinada no Regulamento 

do Fundo; 

• a apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de Cotas 

do Fundo, se houver; 

• a aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos da Instrução 

CVM 472 ou conforme assim considerado pela Administradora; e 

• a alteração da Taxa de Administração, incluindo a parcela destinada à Remuneração da 

Gestora. 

 

A deliberação relativa à distribuição de rendimentos em periodicidade diversa daquela prevista neste 

Regulamento, observadas as limitações legais, dependerá da aprovação de maioria simples de votos 

dos Cotistas presentes na Assembleia Geral de Cotistas. 

 

As deliberações da Assembleia Geral poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, 

sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde que observadas as formalidades aplicáveis 

previstas na Instrução CVM 472. 

 

As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas, independentemente de convocação, 

mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico, telegrama ou qualquer 

outro meio permitido pela legislação vigente, dirigido pela Administradora aos Cotistas, para 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos 

necessários ao exercício de voto. Os Cotistas que não se manifestarem no prazo estabelecido acima 
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serão considerados como ausentes para fins do quórum na Assembleia Geral. 

 

É facultado a qualquer Cotista que, isolada ou conjuntamente, detenha 0,5% (meio por cento) ou 

mais do total de Cotas emitidas, solicitar à Administradora o envio de pedido de procuração aos 

demais Cotistas do Fundo. O pedido de procuração do Cotista, encaminhado pela Administradora 

mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá satisfazer os seguintes requisitos: (a) 

conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; (b) facultar que o 

Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração; e (c) ser dirigido a 

todos os Cotistas. 

 

Não podem votar nas Assembleias Gerais:  

 

• a Administradora, a Gestora e o Consultor Imobiliário; 

 

• os sócios, diretores e funcionários da Administradora, da Gestora e o Consultor Imobiliário; 

 

• empresas ligadas à Administradora, à Gestora e ao Consultor Imobiliário, seus respectivos 

sócios, diretores e funcionários; 

 

• os prestadores de serviços do Fundo, seus respectivos sócios, diretores e funcionários; 

 

• o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua 

propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo, se aplicável; e 

 

• o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo, incluindo, sem limitação, na 

hipótese em que referido Cotista tenha interesse em assumir, diretamente ou por meio de 

pessoas a ele ligadas (considerando-se, para tanto, o conceito de pessoas ligadas definido 

no Regulamento, mas com referência a tal Cotista e não à Administradora, à Gestora e ao 

Consultor Imobiliário), suas coligadas, controladoras, controladas e/ou parceiros comerciais 

(joint venture), a posição de Gestora. 

 

Não se aplica a vedação prevista quando: 

 

� os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas acima; 

 

� houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas presentes, manifestada na 

própria Assembleia Geral, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à 

Assembleia Geral em que se dará a permissão de voto, desde que os Cotistas presentes 

representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Cotas em circulação, excluídas as pessoas 

mencionadas acima; ou 
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� todos os subscritores de Cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a 

integralização de Cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que 

trata o parágrafo 6º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, conforme o Parágrafo 2º 

do artigo 12 da Instrução CVM 472 

 

VII. OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

 

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade ao investimento dos Cotistas no longo prazo, por 

meio da busca de rendimentos com a exploração de Ativos Imobiliários, mediante 

(a) primordialmente, a obtenção de renda decorrente de Contratos de Exploração Onerosa dos (i) 

Imóveis Iniciais, assim como de (ii) Imóveis Novos, ou (b) excepcionalmente, o auferimento de 

eventuais ganhos de capital provenientes da alienação de tais Ativos Alvo. 

 

Serão considerados como Ativos Alvo do Fundo:  
 

(a) (1) os Imóveis Iniciais, assim como, (2) no caso de aquisições futuras, os Imóveis Novos e/ou 

direitos reais que recaiam sobre os Ativos Imobiliários, desde que os Imóveis Novos observem 

os critérios de elegibilidade descritos abaixo, os quais, conforme o caso, poderão ser dispensados 

mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do caput do artigo 25 do 

Regulamento (sendo certo que, independentemente de Assembleia Geral, os Imóveis Limitados 

não precisarão obedecer o critério previsto no item (vi) abaixo): 

 

(i) os Imóveis Novos devem ter potencial de rentabilizar os investimentos do Fundo, 

principalmente pela possibilidade de obtenção de rendas decorrentes dos Contratos 

de Exploração Onerosa e/ou outro instrumento equivalente ou pela perspectiva de 

ganho com a sua alienação; 

(ii) os Imóveis Novos devem ser voltados para os segmentos comercial, industrial, 

varejista ou logístico construídos ou a serem construídos, para locação na modalidade 

built-to-suit, modalidade especulativa ou modalidade típica, não devendo ser do 

segmento residencial;  

(iii) todas as aquisições devem ser realizadas mediante a realização de auditoria jurídica 

por escritório de advocacia a ser selecionado pela Gestora, podendo ser adquiridos 

Imóveis Novos com ônus reais ou outros tipos de gravames, conforme disposto 

abaixo; 

(iv) os Imóveis Novos devem estar localizados em qualquer local do território brasileiro, 

exceto na região Norte (i.e. Estado do Acre, Estado do Amapá, Estado do Amazonas, 

Estado do Pará. Estado de Rondônia, Estado de Roraima e Estado de Tocantins); 

(v) os Imóveis Novos, bens e direitos de uso que venham a ser adquiridos pelo Fundo 
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deverão ser objeto de prévia avaliação por empresa independente, obedecidos os 

requisitos constantes do Anexo 12 da Instrução CVM 472 (a qual deverá ser 

selecionada pela Administradora e pela Gestora dentre as seguintes: CBRE 

Consultoria do Brasil Ltda., Jones Lang LaSalle, Colliers International do Brasil e 

Cushman&Wakefield Consultoria Imobiliária); 

(vi) os Imóveis Novos deverão já ter obtido o “Habite-se”, exceto caso o Contrato de 

Exploração Onerosa ou qualquer outro contrato a ele relacionado preveja 

expressamente que: (a) o locatário assumirá quaisquer penalidades decorrentes da 

não obtenção do “Habite-se”; e (b) o locatário pagará o aluguel, na forma prevista 

no Contrato de Exploração Onerosa, independentemente da obtenção do “Habite-se”; 

e 

(vii) a aquisição do Imóvel Novo não deve prejudicar a Rentabilidade Histórica do Fundo; 

 

(b) Ações ou quotas de sociedades que tenham como propósito específico (sempre de capital 

fechado, no caso de sociedades por ações) a aquisição e/ou exploração de Ativos Imobiliários 

que se enquadrem no item “a” acima e desde que o Fundo detenha o Controle da referida 

sociedade, sendo necessário, nesta hipótese, que a Administradora e a Gestora envidem os 

melhores esforços para aprovar (A) a liquidação, desmonte e/ou reestruturação de tais 

sociedades para que o Fundo passe a ter a titularidade direta dos Imóveis Iniciais e/ou dos 

Imóveis Novos subjacentes; e (B) o pagamento das eventuais dívidas contraídas por tais 

sociedades, observadas as eventuais restrições existentes para: (1) a transferência do Ativo 

Imobiliário direto para o Fundo; (2) o pré pagamento da dívida relacionada ao Ativo Imobiliário; 

(3) a impossibilidade de liquidação da sociedade por não aprovação dos acionistas/quotistas; 

 

(c) LCI emitidas por quaisquer das seguintes instituições financeiras: (i) Banco Bradesco S.A.; (ii) 

Banco do Brasil S.A.; (iii) Itaú Unibanco S.A.; (iv) Banco Votorantim S.A.; (v) Banco Santander 

(Brasil) S.A.; e/ou (vi) Caixa Econômica Federal; 

 

(d) Cotas de outros fundos de investimento imobiliário, desde que (i) a política de investimentos 

desses fundos seja consistente com política de investimento do Fundo prevista no Regulamento; 

(ii) o fundo objeto do investimento tenha como propósito a aquisição e/ou exploração de Ativos 

Imobiliários que se enquadrem no item “a” acima; (iii) o investimento não prejudique a 

rentabilidade histórica do Fundo calculada na forma do Regulamento; e (iv) as cotas objeto de 

aquisição não sejam detidas por outros fundos de investimento sob gestão da Gestora, salvo se 

aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas; e 

 

(e) Cotas de fundos de investimento em participações ou fundos de investimento imobiliário, desde 

que (i) a política de investimentos desses fundos seja consistente com política de investimento 
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do Fundo prevista no Regulamento, (ii) o fundo objeto do investimento tenha como propósito 

a aquisição e/ou exploração de Ativos Imobiliários que se enquadrem no item “a” acima; (iii) o 

Fundo, considerado individualmente, detenha cotas suficientes para deliberar a eventual 

liquidação do fundo; e (iv) as cotas objeto de aquisição não sejam detidas por outros fundos de 

investimento sob gestão da Gestora, salvo se aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas, sendo 

necessário, nesta hipótese, que a Administradora e a Gestora envidem os melhores esforços 

para aprovar (A) a liquidação, desmonte e/ou reestruturação do fundo e eventuais sociedades 

subjacentes para que o Fundo passe a ter a titularidade direta dos Imóveis Novos subjacentes; 

e (B) o pagamento das eventuais dívidas contraídas por sociedades subjacentes, observadas as 

eventuais restrições existentes para : (1) a transferência do ativo direto para o Fundo; (2) o 

pré pagamento da dívida relacionada ao ativo; (3) a impossibilidade de liquidação da sociedade 

subjacente por não aprovação dos acionistas/quotistas. 

 

Os Contratos de Exploração Onerosa referentes aos Imóveis Novos (com exceção dos Imóveis 

Limitados) deverão possuir, no mínimo, as seguintes características: 

 

e) prazo remanescente de 5 (cinco) anos a contar da data de aquisição do Ativo Alvo pelo Fundo, 

exceto (i) eventuais aditamentos, renovações ou novos Contratos de Exploração Onerosa que 

sejam relacionados com a expansão dos Imóveis Iniciais; e (ii) se aprovado em Assembleia 

Geral de Cotistas; 

f) ocupante do Ativo Imobiliário, signatário do Contrato de Exploração Onerosa, deverá ter sua 

capacidade econômica e idoneidade jurídica avaliadas pela Gestora; 

g) seguro patrimonial do Ativo Imobiliário locado (sendo uma apólice específica ou uma apólice 

global do locatário), emitido por empresa seguradora aprovada pela Gestora, tendo como 

beneficiário o Fundo, representado pela Administradora, cuja respectiva apólice deverá ser 

apresentada pelo ocupante, no mínimo anualmente, à Administradora; e 

h) cláusula contratual prevendo que o ocupante deverá arcar com o pagamento de todas as 

despesas, tributos e encargos que recaiam sobre os Ativos Imobiliários, sejam eles, de IPTU, 

despesas de condomínio, bem como demais despesas eventualmente previstas na legislação 

pertinente - tais como Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001, conforme alterada e a Lei do Inquilinato, sendo certo que tal critério poderá ser 

dispensado por recomendação justificada da Gestora. 

 

Exceto em relação (a) aos contratos necessários para a manutenção, expansão ou obras solicitadas 

por órgãos governamentais referentes aos Ativos Alvo integrantes da carteira do Fundo; e (b) aos 

Imóveis Limitados, o Fundo não poderá celebrar contratos de construção, contratos de 

gerenciamento, contratos de terraplanagem, entre outros contratos operacionais, exceto se 

aprovado pela Assembleia Geral. 



 

 

136 
 

 

A Gestora deverá observar os seguintes limites de concentração: 

 

a) até 40% (quarenta por cento) do patrimônio do Fundo poderá ser investido em um ou mais 

Ativos Alvo; 

 

b) até 40% (quarenta por cento) do patrimônio do Fundo poderá ser investido em Ativos Alvo 

ocupados pelo mesmo locatário; 

 

c) até 15% (quinze por cento) do valor total de uma futura emissão de Cotas (incluindo, mas 

não se limitando, a Emissores Autorizadas) poderá ter seus recursos destinados para: (i) a 

aquisição de Imóveis Novos que (1) ainda estejam em fase de construção; ou (2) que se 

qualifiquem como Imóveis Limitados; ou (ii) a expansão de Imóveis Iniciais inicialmente não 

previstas nos respectivos Contratos de Exploração Onerosa quando da aquisição do Imóvel 

Inicial e/ou a expansão dos Imóveis Novos; 

 

d) no caso de investimento em Ativos que sejam valores mobiliários nos termos da 

regulamentação em vigor a Gestora deverá observar os limites de concentração previstos 

na Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada; 

 

e) a alocação em LCIs não poderá exceder 15% (quinze por cento) do patrimônio do Fundo por 

um período contínuo de 6 (seis) meses, observado, todavia, que referido prazo poderá ser 

prorrogado pela Gestora por mais 6 (seis) meses, desde que o argumento para a extensão 

seja o gerenciamento de recursos do Fundo para a realização do pagamento da aquisição de 

outros Ativos Alvo descritos nos itens “a” e “b” do Parágrafo Primeiro do artigo 6º do 

Regulamento; e 

 

f) a alocação em cotas de fundo de investimento imobiliário prevista no item “d” do Parágrafo 

Primeiro do artigo 6º do Regulamento não poderá, a qualquer tempo, exceder 10% (dez por 

cento) do patrimônio do Fundo. 

 

A Gestora poderá investir em Ativos Alvo gravados com ônus reais ou outros tipos de gravames, 

desde que o gravame (a) não seja relacionado e/ou tenha como objeto garantir obrigação de 

terceiros; (b) a totalidade ou parte do preço de aquisição dos Ativos Alvo seja destinado para o 

pagamento da dívida que gere o gravame (direito real de garantia), inclusive de terceiros; e (c) 

seja considerado na avaliação do Ativo Alvo a ser realizada pela Gestora, de modo a preservar a 

rentabilidade do Fundo. 
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Os recursos financeiros do Fundo que temporariamente não estiverem aplicados em Ativos Alvo 

serão aplicados em (i) títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional; (ii) operações 

compromissadas com lastro em títulos públicos federais; (iii) fundos de investimento classificados 

como referenciados ou de renda fixa; e (iv) depósitos financeiros, de acordo com as limitações 

legais em vigor. 

 

Exceto se de outra forma dispuser o Regulamento, o Fundo poderá investir em Ativos que estejam 

de acordo com a Política de Investimento prevista no Regulamento, sem necessidade de consulta 

prévia aos Cotistas, conforme permitido pela legislação e regulamentação vigentes. 

 

O objeto do Fundo e sua Política de Investimento poderão ser alterados por deliberação da 

Assembleia Geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas no Regulamento. 

 

O Fundo não poderá adquirir cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela 

Administradora, pela Gestora ou por empresas a elas ligadas, exceto se aprovado em Assembleia 

Geral de Cotistas. 

 

É vedado ao Fundo realizar operações com derivativos.  

 

Os recursos obtidos com a alienação de Ativos Alvo deverão ser (a) reinvestidos ou utilizados na 

amortização das Cotas, a critério da Gestora, quando o valor de alienação do respectivo Ativo Alvo 

não gerar lucro contábil passível de distribuição, conforme legislação em vigor; ou (b) distribuídos 

aos Cotistas, proporcionalmente ao montante que o valor de cada Cota representa relativamente 

ao Patrimônio Líquido, quando o valor de alienação do respectivo Ativo Alvo gerar lucro contábil 

passível de distribuição, conforme legislação em vigor. 

 

Toda e qualquer alienação de um Ativo Imobiliário integrante da carteira do Fundo pela Gestora 

deverá: (i) ser realizada, no mínimo, a valor de mercado (conforme o caso, precedida de laudo de 

avaliação que ateste o valor de mercado); e (ii) levar em consideração o melhor interesse dos 

Cotistas, a política de investimentos do Fundo e a preservação dos Ativos Imobiliários do Fundo. 

 

I. ADMINISTRAÇÃO 

 
A administração do Fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente 

ao funcionamento e à manutenção do Fundo, que podem ser prestados pela própria Administradora 

ou por terceiros por ele contratados, por escrito, em nome do Fundo. 

 

Compete à Administradora, observadas as restrições e sem prejuízo das demais obrigações 

impostas pela Instrução CVM 472 e pelo Regulamento: 
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• realizar todas as operações e praticar todos os atos que se relacionem com o objetivo do 

Fundo; 

 

• exercer todos os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do 

patrimônio do Fundo, inclusive o de propor ações, interpor recursos e oferecer exceções; 

 

• abrir e movimentar contas bancárias em nome do Fundo, bem como cumprir todas as 

obrigações inerentes à propriedade dos bens e direitos referentes às contas bancárias; 

 

• formalizar aquisições, promessas de aquisição, alienação e promessas de alienação dos 

Ativos pertencentes ao Fundo e celebrar Contratos de Exploração Onerosa e seus respectivos 

aditamentos ou distratos, conforme instruções da Gestora; 

 

• regularizar a aquisição ou alienação dos Ativos; 

 

• transigir; 

 

• representar o Fundo em juízo ou fora dele; 

 

• solicitar, se for o caso, a admissão à negociação em mercado organizado das Cotas do Fundo; 

 

• deliberar sobre as Emissões Autorizadas, na forma do Regulamento; e 

 

• manter, às suas expensas, página do Fundo na rede mundial de computadores para a 

disponibilização das principais informações das atividades do Fundo, bem como das 

informações de interesse dos Cotistas e de potenciais investidores. 

 

A Administradora será, nos termos e condições previstas na Lei 8.668, a proprietária fiduciária dos 

bens e direitos adquiridos com os recursos do Fundo ou nele aportados, bem como de seus frutos 

e rendimentos, podendo administrá-los e deles dispor na forma e para os fins estabelecidos na 

legislação e regulamentação aplicáveis e no Regulamento, sendo certo que tais bens e direitos: (i) 

não se comunicam com o patrimônio da Administradora; (ii) não integram o ativo da 

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

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

liquidação judicial ou extrajudicial; (v) não podem ser dados em garantia de débito de operação da 

Administradora; (vi) não são passíveis de execução por quaisquer credores da Administradora, por 

mais privilegiados que possam ser; e (vii) não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus 

reais. 
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A Administradora prestará ao Fundo os seguintes serviços, quando aplicáveis, prestando-os 

diretamente, caso seja habilitada para tanto, ou mediante contratação de terceiros, desde que 

devidamente qualificados para a prestação de tais serviços e uma vez respeitado o disposto no 

artigo 47 da Instrução CVM 472 com relação a encargos do Fundo: (i) gestão dos valores mobiliários 

integrantes da carteira do Fundo; (ii) auditoria independente; (iii) custódia de Ativos Financeiros, 

se aplicável; (iv) escrituração das Cotas; (v) atividades de tesouraria, de controle e processamento 

dos títulos e valores mobiliários; e (vi) manutenção de departamento técnico habilitado a prestar 

serviços de análise, acompanhamento, manutenção e regularização de projetos imobiliários e/ou 

dos Ativos. 

 

A Administradora contratou a Gestora para desempenhar os serviços de gestão dos Ativos 

integrantes do patrimônio do Fundo e atividades relacionadas a esse serviço. 

 

VIII. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA 

 
Constituem obrigações e responsabilidades da Administradora, além de outras previstas no 

Regulamento:  
 

a) empregar no exercício de suas funções o cuidado que toda entidade profissional ativa e proba 

costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo exercer suas 

atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao Fundo e aos 

Cotistas; 

b) providenciar a averbação, no competente cartório de registro de imóveis, das restrições 

determinadas pelo artigo 7º da Lei nº 8.668, fazendo-as constar das matrículas dos bens 

imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, bem como das restrições previstas 

no Parágrafo Primeiro do artigo 4º do Regulamento; 

c) manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem e à disposição dos Cotistas, em 

sua sede: 

(i) os registros de Cotistas e de transferência de Cotas; 

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

(iii) a documentação relativa aos Ativos Imobiliários, operações e patrimônio do Fundo; 

(iv) os registros contábeis das operações e do patrimônio do Fundo; e 

(v) o arquivo dos pareceres e relatórios do auditor independente e, quando for o caso, 

dos representantes de Cotistas e dos profissionais ou empresas contratados nos 

termos do Regulamento; 

d) 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; 

e) receber rendimentos e quaisquer valores devidos ao Fundo; 



 

 

140 
 

f) custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em 

período de distribuição de Cotas que podem ser arcadas pelo Fundo; 

g) manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente 

autorizada pela CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com recursos do Fundo; 

h) no caso de ser informada sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, 

manter a documentação referida no item “c” acima até o término do procedimento; 

i) elaborar e divulgar as demonstrações financeiras e o relatório de acompanhamento das 

atividades do Fundo, bem como contratar e acompanhar os trabalhos do auditor 

independente do Fundo, de acordo com o disposto no Regulamento; 

j) dar cumprimento aos deveres de informação previstos na Instrução CVM 472 e no presente 

Regulamento; 

k) manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo; 

l) transferir para o Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa obter em decorrência de 

sua condição de administradora do Fundo; 

m) convocar a Assembleia Geral de Cotistas, em conformidade com o disposto no Regulamento; 

n) observar e fazer cumprir as disposições constantes do Regulamento, bem como as 

deliberações da Assembleia Geral de Cotistas; e 

o) controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, fiscalizando 

os serviços prestados por terceiros contratados e o andamento dos empreendimentos 

imobiliários sob sua responsabilidade. 

 

A Administradora, como entidade escrituradora das Cotas do Fundo, realizará o controle da emissão 

e da titularidade das Cotas e, caso seja verificada qualquer alteração que venha ocasionar alguma 

alteração no tratamento tributário conferido ao Fundo, comunicará tal fato imediatamente aos 

Cotistas. 

 

IX. INFORMAÇÕES PERIÓDICAS PRESTADAS PELA ADMINISTRADORA 

 

A Administradora prestará as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:  

 

a) mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário eletrônico 

cujo conteúdo reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM 472: 

 

b) trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada trimestre, o 

formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II da Instrução CVM 472; 

 

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

 

(i) as demonstrações financeiras; 
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(ii) o parecer do Auditor Independente; e 

(iii) o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM 472; 

 

d) anualmente, tão logo receba, o relatório dos representantes de Cotistas; 

 

e) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral ordinária de Cotistas; e 

 

f) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral 

ordinária de Cotistas. 

 

A Administradora manterá sempre disponível em sua página na rede mundial de computadores o 

Regulamento, em sua versão vigente e atualizada. 

 

A Administradora entregará o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução 

CVM 472 atualizado na data do pedido de registro de distribuição pública de novas Cotas. 

 

A Administradora deve disponibilizar aos Cotistas, em sua página na rede mundial de computadores, 

os seguintes documentos, relativos a informações eventuais sobre o Fundo: 

 

a) edital de convocação, proposta da administração e outros documentos relativos a 

Assembleias Gerais de Cotistas extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação; 

 

b) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral extraordinária de Cotistas; 

 

c) fatos relevantes; 

 

d) até 30 (trinta) dias a contar da conclusão do negócio, a avaliação relativa aos imóveis, bens 

e direitos de uso adquiridos pelo Fundo, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução CVM 

472 e com exceção das informações mencionadas no item 7 do Anexo 12 à Instrução CVM 

472 quando estiverem protegidas por sigilo ou se prejudicarem a estratégia do Fundo;  

 

e) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral 

extraordinária; e 

 

f) em até 2 (dois) dias, os relatórios e pareceres encaminhados pelo representante de Cotistas, 

com exceção daquele mencionado no inciso V do artigo 39 da Instrução CVM 472. 

 

Considera-se relevante, para os efeitos da alínea c) acima, qualquer deliberação da Assembleia 

Geral ou da Administradora, ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável: 
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a) na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados; 

 

b) na decisão dos Investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e 

 

c) na decisão dos Investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular 

Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados. 

 

São exemplos de ato ou fato relevantes: 

 

• a alteração no tratamento tributário conferido ao Fundo ou ao Cotista; 

 

• o atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual 

significativo dentre as receitas do Fundo; 

 

• a desocupação ou qualquer outra espécie de vacância dos Imóveis Iniciais ou Imóveis Novos 

de propriedade do Fundo destinados a arrendamento ou locação e que possa gerar impacto 

significativo em sua rentabilidade; 

 

• o atraso no andamento de obras que possa gerar impacto significativo na rentabilidade do 

Fundo; 

 

• contratação de formador de mercado ou o término da prestação do serviço; 

 

• propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira do Fundo; 

 

• a venda ou locação dos imóveis de propriedade do Fundo destinados a arrendamento ou 

locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; 

 

• alteração da Gestora ou da Administradora; 

 

• fusão, incorporação, cisão, transformação do Fundo ou qualquer outra operação que altere 

substancialmente a sua composição patrimonial; 

 

• alteração do mercado organizado em que seja admitida a negociação de Cotas do Fundo; 

 

• cancelamento da listagem do Fundo ou exclusão de negociação de suas Cotas; 

 

• desdobramentos ou grupamentos de Cotas; e 
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• realização de Emissão autorizada, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 

472. 

 

A divulgação de informações referidas nesta seção, bem como de todas as demais informações e 

documentos relativos ao Fundo, será feita na página da Administradora na rede mundial de 

computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantida disponível aos 

Cotistas em sua sede. 

 

A Administradora enviará as informações referidas acima à B3, bem como à CVM. 

 

X. VEDAÇÕES APLICÁVEIS À ADMINISTRADORA 

 
Será vedado à Administradora praticar os seguintes atos, atuando em nome do Fundo: 

 

a) receber depósito em sua conta corrente; 

 

b) conceder, contrair ou efetuar empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir créditos ao 

Cotista, sob qualquer modalidade; 

 

c) prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se de qualquer forma nas operações 

praticadas pelo Fundo; 

 

d) aplicar no exterior recursos captados no País; 

 

e) aplicar recursos na aquisição de Cotas do próprio Fundo; 

 

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

integralização via chamada de capital; 

 

g) prometer rendimentos predeterminados ao Cotista; 

 

h) realizar operações que caracterizem situações de conflito de interesses entre o Fundo e a 

Administradora, entre o Fundo e a Gestora, entre o Fundo e o Consultor Imobiliário, entre o 

Fundo e Cotistas que detenham participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez por 

cento) do patrimônio do Fundo, entre o Fundo e o representante de Cotistas ou entre o 

Fundo e o empreendedor, salvo, em cada caso, mediante aprovação prévia, específica e 

informada da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo; 

 

i) constituir ônus reais sobre os Ativos Imobiliários integrantes do patrimônio do Fundo; 
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j) realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na 

Instrução CVM 472, no Regulamento e demais legislações e regulamentações aplicáveis; 

 

k) realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados 

autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de 

direito de preferência e de conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de 

subscrição e nos casos em que a CVM tenha concedido prévia e expressa autorização; 

 
l) realizar operações com derivativos; 

 

m) praticar qualquer ato de liberalidade;  

 

n) agir de forma contrária à deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, desde que observada 

a legislação vigente e o papel fiduciário da Administradora; e 

 

o) realizar operações de day trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no 

mesmo dia, independentemente de o Fundo possuir estoque ou posição anterior do mesmo 

Ativo. 

 

É vedado, ainda, à Administradora, adquirir Cotas do Fundo para o seu patrimônio próprio. 

 

A vedação prevista na alínea i) acima não impede a aquisição, pelo Fundo, de Ativos Imobiliários 

sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do 

Fundo, desde que o gravame (a) não seja relacionado e/ou tenha como objeto garantir obrigação 

de terceiros; (b) a totalidade ou parte do preço de aquisição dos Ativos Alvo seja destinado para o 

pagamento da dívida que gere o gravame, inclusive de terceiros (direito real de garantia); e (c) 

seja considerado na avaliação do Ativo Alvo a ser realizada pela Gestora, de modo a preservar a 

rentabilidade do Fundo. 

 

XI. GESTORA 

 
A Gestora, consoante com o disposto na Instrução CVM 472, prestará ao Fundo os serviços de 

gestão dos Ativos, nos termos autorizados pelo Regulamento. Para informações adicionais a respeito 

da Gestora, referir-se à seção “Identificação das Instituições Prestadoras de Serviços do Fundo” na 

página [•] deste Prospecto. 

 

A Gestora do Fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os 

princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o 

exercício do direito de voto. A política de exercício de direito de voto adotada pela Gestora, cuja 

cópia será entregue ao Cotista no momento de seu ingresso no Fundo, será divulgada no endereço 
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eletrônico da Administradora na rede mundial de computadores (internet) 

(https://www.brltrust.com.br/). Tal política orienta as decisões da Gestora em assembleias de 

detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto.  

 

XII. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA GESTORA 

 

Observadas as obrigações dos demais prestadores de serviço do Fundo estabelecidos na 

regulamentação em vigor e/ou no Regulamento, caberá à Gestora: 

 
a) praticar todos os atos necessários à gestão da carteira de Ativos do Fundo e cumprimento 

de sua Política de Investimento; 

b) selecionar e aprovar os Ativos Alvo, que comporão o patrimônio do Fundo, de acordo com a 

política de investimento prevista no Regulamento; 

c) gerir individualmente a carteira dos Ativos, com poderes discricionários para negociá-los, 

conforme o estabelecido na política de investimento prevista no Regulamento; 

d) acompanhar as atividades a serem executadas pelo Consultor Imobiliário;  

e) monitorar o desempenho do Fundo, a forma de valorização das Cotas e a evolução do valor 

do patrimônio do Fundo; 

f) contratação dos prestadores de serviços, na forma do Regulamento;  

g) negociar e instruir a Administradora a firmar contratos de compra e venda de imóveis, 

locação, arrendamento, promessa de compra e/ou de venda, negociar e contratar sinal e 

princípio de pagamento, negociar e contratar condições de aquisição e venda, 

h) participar e votar em assembleias gerais, especiais, reuniões ou foros de discussão atinentes 

aos Ativos que compõem a carteira do Fundos, com poderes para deliberar e votar sobre 

quaisquer assuntos relacionados aos imóveis e demais Ativos do Fundo;  

i) (1) contratar, em nome do Fundo: (a) apólices de seguro dos Ativos Imobiliários integrantes 

do Fundo; (b) prestadores de serviços para o gerenciamento, manutenção, reparos e 

conservação dos Ativos Imobiliários do Fundo; (c) prestadores de serviços para 

comercialização dos Ativos Imobiliários do Fundo, tais como aquisição, alienação, locação 

típica e atípica; (d) assessores legais para a defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou 

fora dele; (e) empresa especializada de avaliação de ativos imobiliários; (f) outros terceiros 

necessários à manutenção e preservação dos bens e direitos de propriedade do Fundo; (2) 

selecionar, para contratação pela Administradora: (a) empresas para gestão dos contratos 

de locação; e (b) empresas especializadas para monitoramento técnico periódico dos 

imóveis; 

j) enviar à Administradora proposta para novas emissões de Cotas do Fundo; 

k) analisar e aprovar as demais garantias contratuais; 
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l) acompanhar e tomar providências para a retomada de posse do Ativo Imobiliário ou, em 

caso de locação, eventual denúncia do contrato e ação de despejo para que haja a 

desocupação do Ativo Imobiliário; 

m) negociar e aprovar o preço, prazo, garantias e todas as demais condições contratuais 

pertinentes aos Contratos de Exploração Onerosa e de seus respectivos aditamentos, 

inclusive no que diz respeito à concessão de carências ou deslocamentos de fluxos de 

pagamento de aluguel; 

n) recomendar à Administradora a proposição de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para 

o cumprimento das obrigações previstas nos Contratos de Exploração Onerosa, bem como 

para a defesa dos interesses do Fundo; 

o) negociar e aprovar a renovação dos Contratos de Exploração Onerosa e as condições de ditas 

renovações; 

p) adotar os procedimentos de renovação dos Contratos de Exploração Onerosa;  

q) supervisionar e acompanhar o desenvolvimento dos laudos de avaliação periódicos dos 

Ativos Imobiliários, incluindo mediante a elaboração anual de laudo de avaliação dos Ativos 

Imobiliários na carteira do Fundo, sendo que a empresa avaliadora dos Ativos Imobiliários 

do Fundo deverá ser uma dentre as seguintes: CBRE Consultoria do Brasil Ltda., Jones Lang 

LaSalle, Colliers International do Brasil e Cushman&Wakefield Consultoria Imobiliária; e 

r) elaborar, trimestralmente, relatório a ser disponibilizado aos Cotistas no website da Gestora, 

contendo informações sobre o processo de seleção e aquisição dos Ativos Alvo, eventual 

atraso no pagamento de alugueis pelos ocupantes dos Ativos Alvo, renegociação ou reajustes 

de alugueis no período.  

 

XIII. CONSULTOR IMOBILIÁRIO 

 
Caberá à Administradora contratar, em nome do Fundo, Consultor Imobiliário selecionado pela 

Gestora, que possuirá, dentre outras atribuições previstas no Contrato de Consultoria Imobiliária, 

as seguintes funções:  

 
a) assessoramento à Gestora em quaisquer questões relativas aos investimentos já realizados 

pelo Fundo, incluindo análise de propostas de novos investimentos encaminhadas à Gestora, 

bem como análise de oportunidades de alienação ou locação de ativos imobiliários integrantes 

do patrimônio do Fundo;  

b) planejamento e orientação à Gestora na negociação para aquisições de novos Ativos Alvo, que 

poderão vir a fazer parte do patrimônio do Fundo;  

c) recomendação de implementação de benfeitorias visando a manutenção do valor dos ativos 

imobiliários integrantes do patrimônio do Fundo, bem como a otimização de sua rentabilidade; 

e 
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d) compartilhar a sua experiência de mercado e fornecer subsídios para as decisões estratégicas 

da Gestora, sempre que solicitado por esta última, opinando sobre o enquadramento dos 

Ativos Alvo na Política de Investimento do Fundo.  

 

XIV. SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA E GESTORA 

 

A Administradora ou a Gestora, conforme aplicável, deverá ser substituída nas hipóteses de renúncia 

ou destituição por deliberação da Assembleia Geral. 

 

Na hipótese de renúncia da Administradora e/ou da Gestora, a Administradora fica obrigada a: 

 

• convocar imediatamente a Assembleia Geral para eleger o respectivo substituto ou, no caso 

de renúncia da Administradora, deliberar a liquidação do Fundo, a qual deverá ser efetuada 

pela Administradora, ainda que após a renúncia desta; e 

 

• no caso de renúncia da Administradora, permanecer no exercício de suas funções até ser 

averbada, no cartório de registro de imóveis, nas matrículas referentes aos Ativos 

Imobiliários e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, a ata da Assembleia Geral que 

eleger o substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e direitos, devidamente 

aprovada pela CVM e registrada em Cartório de Títulos e Documentos, sendo certo que os 

valores devidos a título de Taxa de Administração, conforme aplicável, serão pagos pro rata 

temporis até a data do efetivo encerramento das atividades de administração fiduciária por 

parte da Administradora. 

 

É facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas do Fundo 

a convocação de Assembleia Geral, caso a Administradora não convoque a Assembleia Geral tratada 

acima no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da respectiva renúncia. 

 

No caso de intervenção ou liquidação extrajudicial da Administradora, caberá ao interventor ou 

liquidante designado pelo Banco Central, sem prejuízo do disposto no artigo 37 da Instrução CVM 

472, convocar Assembleia Geral, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de publicação 

no Diário Oficial da União do ato que decretar a intervenção ou liquidação extrajudicial, conforme o 

caso, a fim de deliberar sobre a eleição de nova Administradora ou a liquidação do Fundo. 

 

Se a Assembleia Geral não eleger nova Administradora no prazo de 30 (trinta) Dias Úteis, contados 

da data de publicação no Diário Oficial da União do ato que decretar a intervenção ou liquidação 

extrajudicial da Administradora, o Banco Central nomeará uma nova instituição para processar a 

intervenção ou liquidação do Fundo. 

 

Caso a Administradora renuncie às suas funções ou entre em processo de intervenção, liquidação 
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judicial ou extrajudicial, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à 

transferência, ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos integrantes do 

patrimônio do Fundo. 

 

No caso de destituição da Administradora e/ou da Gestora: (a) os valores devidos relativos à sua 

respectiva remuneração, conforme aplicável, serão pagos pro rata temporis até a data de seu efetivo 

desligamento e não lhe serão devidos quaisquer valores adicionais após tal data; e (b) conforme 

aplicável, o Fundo arcará isoladamente com os emolumentos e demais despesas relativas às 

transferências, à sua respectiva sucessora, da propriedade fiduciária dos Ativos Imobiliários e 

direitos integrantes do patrimônio do Fundo. 

 

Na hipótese de descredenciamento da Administradora ou Gestora para o exercício da atividade de 

administração de carteiras, por decisão da CVM, ficará a Administradora obrigada a convocar 

imediatamente Assembleia Geral para eleger o respectivo substituto, a se realizar no prazo de até 

15 (quinze) dias, sendo também facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por 

cento) das Cotas emitidas do Fundo ou à CVM, nos casos de descredenciamento, a convocação de 

Assembleia Geral. 

 

No caso de descredenciamento da Administradora, a CVM deverá nomear administrador temporário 

até a eleição da nova Administradora do Fundo. No caso de descredenciamento da Gestora, a 

Administradora exercerá temporariamente as funções da Gestora até a eleição do respectivo 

substituto. 
 

No caso de substituição da Gestora e após deliberação da Assembleia Geral de Cotistas elegendo 

sua respectiva substituta, a Administradora deverá tomar as medidas cabíveis para a alteração do 

Regulamento, conforme o caso, sem a necessidade de nova Assembleia Geral de Cotistas para 

deliberar sobre o assunto.  

 

XV. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

 

Os dividendos e/ou outros resultados provenientes da carteira do Fundo poderão ser incorporados 

ao seu patrimônio ou pagos diretamente aos Cotistas, observado que o Fundo deverá distribuir a 

seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados 

segundo o regime de caixa, com base em balancete semestral e balanço anual encerrado em 30 de 

junho e 31 de dezembro de cada ano, respectivamente. O resultado auferido num determinado 

período será distribuído aos Cotistas, mensalmente, até o 20° (vigésimo) Dia Útil do respectivo 

mês. Eventual antecipação dos resultados a serem pagos pelo Fundo poderá ser realizada, a critério 

da Administradora, em havendo os recursos disponíveis para o pagamento. Eventual saldo de 

resultado distribuído e não pago será incorporado ao patrimônio líquido do Fundo. A Administradora 

poderá antecipar o pagamento de resultados no máximo uma vez por mês. 
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Entende-se por resultado do Fundo o produto decorrente do recebimento direto ou indireto dos 

pagamentos dos Contratos de Exploração Onerosa, venda ou cessão dos direitos reais dos Ativos 

Imobiliários integrantes do patrimônio do Fundo, juros e de eventuais rendimentos oriundos dos 

Ativos Alvo e Ativos Financeiros, deduzidos os tributos (se houver), as despesas operacionais e as 

demais despesas previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo, não cobertas pelos 

recursos arrecadados por ocasião da emissão das Cotas, tudo em conformidade com o disposto na 

Instrução CVM 516. 

 

Para arcar com as despesas extraordinárias do(s) imóvel(eis) componentes da carteira do Fundo, 

se houver, poderá ser constituída, a critério da Administradora, uma Reserva de Contingência. 

 

Para os fins da Reserva de Contingência, entende-se por despesas extraordinárias aquelas que não 

se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do(s) imóvel(eis) componentes da carteira do 

Fundo, exemplificativamente, as enumeradas no parágrafo único do artigo 22 da Lei do Inquilinato, 

a saber: a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do Ativo 

Imobiliário, b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das 

esquadrias externas, c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do prédio, d) 

indenizações trabalhistas e previdenciárias, pela dispensa de empregados, ocorridas em data 

anterior ao início da locação, e) instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de 

telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer, f) despesas de decoração e paisagismo nas 

partes de uso comum, g) constituição de fundo de reserva, e h) regularização imobiliária em geral. 

Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados nos Ativos Financeiros descritos no 

Parágrafo Oitavo do artigo 6º do Regulamento, e os rendimentos decorrentes desta aplicação serão 

incorporados à Reserva de Contingência. 

 

O valor da Reserva de Contingência será correspondente a no máximo 5% (cinco por cento) do 

Patrimônio Líquido do Fundo. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos 

existentes na mencionada reserva, será procedida a retenção de até 5% (cinco por cento) do 

rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, até que se atinja o limite acima previsto. O 

estabelecimento da Reserva de Contingência será decidido pela Administradora do Fundo. 

 

O Fundo manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a demonstrar 

aos Cotistas as parcelas distribuídas e pagas em virtude de resultados auferidos nos termos desta 

seção. 
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XVI. DESPESAS E ENCARGOS DO FUNDO 

 
Constituem encargos do Fundo: 

 

• Taxa de Administração; 

 

• Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam 

ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; 

 

• Gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros 

expedientes de interesse do Fundo e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas 

previstas no Regulamento ou na Instrução CVM 472; 

 

• Gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em 

mercado organizado de valores mobiliários; 

 

• Honorários e despesas do Auditor Independente encarregado da auditoria das 

demonstrações financeiras do Fundo; 

 

• Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas relativas 

à compra, venda, locação ou arrendamento dos Ativos Imobiliários que componham seu 

patrimônio; 

 

• 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; 

 

• Honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do artigo 

31 da Instrução CVM 472; 

 

• 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 da Administradora no exercício de suas funções; 

 

• Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do 

Fundo e realização de Assembleia Geral; 

 

• Taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo; 

 

• Gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias; 
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• Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de Ativos Imobiliários integrantes 

do patrimônio do Fundo; 

 

• Taxas de ingresso, performance e saída dos fundos de que o Fundo seja Cotista, se for o 

caso; 

 

• Despesas com o registro de documentos em cartório; e 

 

• Honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no artigo 25 da Instrução CVM 

472. 

 

Quaisquer despesas não previstas no Regulamento como encargos do Fundo correrão por conta da 

Administradora. 

 

A Administradora pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente 

pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados. O pagamento das despesas de que trata este 

parágrafo poderá ser efetuado diretamente pelo Fundo à pessoa contratada, desde que os 

correspondentes valores sejam computados para efeito da Taxa de Administração cobrada pela 

Administradora, sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º do artigo 47 da Instrução CVM 472. 

 

XVII. DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS 

 

A liquidação antecipada do Fundo somente ocorrerá por deliberação dos Cotistas, reunidos em 

Assembleia Geral, sendo essa a única hipótese de liquidação antecipada do Fundo. 

 
Na hipótese de ocorrência de qualquer dos eventos descritos abaixo, a Administradora convocará, 

imediatamente, Assembleia Geral para deliberar sobre a eventual liquidação antecipada do Fundo: 

 

a) na hipótese de a Administradora renunciar às suas funções e a Assembleia Geral não nomear 

instituição habilitada para substituí-la, nos termos estabelecidos no Regulamento; 

 

b) na hipótese de renúncia do Custodiante, com ausência de assunção de suas funções por uma 

nova instituição; 

 

c) não observância, pela Administradora, dos deveres e das obrigações previstos no 

Regulamento e na regulamentação em vigor, desde que, comunicada para sanar ou justificar 

o descumprimento, não o faça no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da 

referida comunicação; e 

 



 

 

152 
 

d) na hipótese de Patrimônio Líquido negativo do Fundo. 

 

No caso de dissolução ou liquidação, o valor do patrimônio do Fundo será partilhado entre os 

Cotistas, após sua alienação, na proporção de suas respectivas Cotas, após o pagamento de todas 

as dívidas e despesas inerentes ao Fundo. 

 

A partilha de que trata o parágrafo acima deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias ou em prazo maior, se assim deliberado em Assembleia Geral. 
 

Os pagamentos de amortização das Cotas serão realizados em moeda corrente nacional, por meio 

de ordem de pagamento, crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito, ou outro 

mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN. 

 

A dissolução ou liquidação do Fundo em decorrência de alienação dos ativos do Fundo dar-se-á 

exclusivamente por meio de Assembleia Geral. 

 

Nas hipóteses de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir relatório sobre a 

demonstração da movimentação do Patrimônio Líquido, compreendendo o período entre a data das 

últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo. Deverá 

constar das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo análise quanto a terem os 

valores dos resgates sido ou não efetuados em condições equitativas e de acordo com a 

regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não de débitos, créditos, ativos ou 

passivos não contabilizados. 

 

Após a partilha do ativo, a Administradora deverá promover o cancelamento do registro do Fundo, 

mediante o encaminhamento à CVM da seguinte documentação: 

 

a) no prazo de 15 (quinze) dias: 

 

(i) o termo de encerramento firmado pela Administradora em caso de pagamento integral 

aos Cotistas, ou a ata da Assembleia Geral que tenha deliberado a liquidação do Fundo, 

quando for o caso; e 

 

(ii) o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ/MF. 

 

b) no prazo de 90 (noventa) dias, a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo a 

que se refere esta seção, acompanhada do relatório do Auditor Independente. 

 

Após a partilha de que trata o Parágrafo Terceiro do artigo 44 do Regulamento, os Cotistas passarão 

a ser os únicos responsáveis pelos processos judiciais, arbitrais e administrativos dos quais o Fundo 
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faça parte, eximindo a Administradora, a Gestora, o Consultor Imobiliário e quaisquer outros 

prestadores de serviço do Fundo de qualquer responsabilidade ou ônus que deles possa decorrer, 

exceto em caso de comprovado dolo ou culpa. 

 

Nas hipóteses de liquidação ou dissolução do Fundo, renúncia ou substituição da Administradora, 

da Gestora ou do Consultor Imobiliário, os Cotistas se comprometem a empregar seus melhores 

esforços na busca pela sucessão processual nos processos judiciais, arbitrais e administrativos em 

curso de que o Fundo seja parte, conforme o caso, de forma a excluir a Administradora, a Gestora, 

e o Consultor Imobiliário do respectivo processo, sendo que, exclusivamente nas hipóteses referidas 

acima, uma porção equivalente ao valor de mercado do menor Ativo Imobiliário detido pelo Fundo, 

de acordo com a última avaliação disponível, deverá ser provisionada para eventual indenização da 

Administradora, da Gestora e do Consultor Imobiliário por quaisquer prejuízos que estas venham a 

incorrer em decorrência de referidos processos judiciais, arbitrais e administrativos. 

 

Os valores provisionados em relação aos processos judiciais, arbitrais ou administrativos de que o 

Fundo seja parte não serão objeto de partilha por ocasião da liquidação ou dissolução prevista no 

Parágrafo Terceiro do artigo 44 do Regulamento. 

 

A Administradora ou a Gestora, em nenhuma hipótese, após a partilha, substituição ou renúncia, 

será responsável por qualquer depreciação dos ativos do Fundo, ou por eventuais prejuízos 

verificados no processo de liquidação do Fundo, exceto em caso de comprovado dolo ou culpa. 

 
O Fundo poderá amortizar parcialmente as suas Cotas, a qualquer tempo, nos termos do 

Regulamento, em iguais condições aos Cotistas. Para fins de amortização de Cotas do Fundo, será 

considerado o valor de Cota apurado pelo Fundo no Dia Útil imediatamente anterior ao do 

pagamento da respectiva parcela de amortização.  

 

XVIII. SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora, entre o Fundo e 

a Gestora ou entre o Fundo e o Consultor Imobiliário dependerão de aprovação prévia, específica e 

informada da Assembleia Geral, nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472. 

 

As seguintes hipóteses são exemplos de situação de conflito de interesses: 
 

a) a aquisição, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, pelo Fundo, de 

imóvel de propriedade da Administradora, da Gestora e/ou do Consultor Imobiliário, conforme 

aplicável, ou de pessoas a eles ligadas ou por ele geridas; 

b) a alienação, locação ou arrendamento ou exploração do direito de superfície de imóvel 

integrante da carteira do Fundo (seja detido diretamente ou por meio de sociedades investidas 
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pelo Fundo) tendo como contraparte a Administradora, a Gestora e/ou o Consultor Imobiliário, 

conforme aplicável, ou pessoas a eles ligadas; 

c) a aquisição, pelo Fundo, diretamente ou por meio de sociedades investidas, de imóvel de 

propriedade de devedores da Administradora, da Gestora e/ou do Consultor Imobiliário, 

conforme aplicável, uma vez caracterizada a inadimplência do devedor; 

d) a contratação, pelo Fundo ou pelas sociedades por ele investidas, de pessoas ligadas à 

Administradora e/ou à Gestora e/ou ao Consultor Imobiliário para prestação dos serviços no 

Parágrafo Quinto do artigo 5º do Regulamento, exceto o de primeira distribuição de Cotas do 

Fundo; e 

e) a aquisição, pelo Fundo ou sociedades por ele investidas, de valores mobiliários de emissão 

da Administradora, da Gestora e/ou do Consultor Imobiliário conforme aplicável, ou pessoas 

a eles ligadas, ainda que para as finalidades mencionadas no parágrafo único do artigo 46 da 

Instrução CVM 472. 

 

Consideram-se pessoas ligadas as seguintes: 

 

a) a sociedade controladora ou sob Controle da Administradora, da Gestora e/ou do Consultor 

Imobiliário, de seus respectivos administradores e acionistas, conforme o caso; 

 

b) a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os mesmos da Administradora, 

da Gestora e/ou do Consultor Imobiliário, conforme aplicável, com exceção dos cargos 

exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno da Administradora, 

da Gestora e/ou do Consultor Imobiliário, desde que seus respectivos titulares não exerçam 

funções executivas, ouvida previamente a CVM; e 

 

c) parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos acima. 

 

Não configura situação de conflito a aquisição, pelo Fundo ou por sociedade por ele investida, de 

imóvel de propriedade de empreendedor imobiliário, desde que não seja pessoa ligada à 

Administradora, à Gestora e/ou ao Consultor Imobiliário, conforme aplicável. 
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DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, DOS ATIVOS INICIAIS E 

PROVIDÊNCIAS REFERENTES AOS IMÓVEIS INICIAIS 

 

 

Os recursos a serem obtidos pelo Fundo com a Oferta serão utilizados primariamente para aquisição 

dos Ativos Alvo descritos abaixo, pagamento de dívidas a ele relacionados e investimentos e 

manutenção dos Ativos Alvo, conforme detalhado nesta seção.  

 

O Fundo, na qualidade de comprador, e o FIP TRX I, o FIP TRX II e o FIP TRX I Desenvolvimento 

Imobiliário na qualidade de vendedores, celebraram, em [●] de [●] de 2017, Compromissos de 

Compra e Venda de Ações, por meio dos quais o Fundo se comprometeu a adquirir ações 

representativas de 100% (cem por cento) do capital social total da Owens 20, Kozmus 17 e Kozmus 

18. Ainda, o Fundo, na qualidade de comprador, celebrou com FII Humaitá e LogBras Salvador, na 

qualidade de vendedores(as), em [●] de [●] de 2017, os Compromissos de Compra e Venda de 

Imóvel, por meio dos quais o Fundo se comprometeu a adquirir a totalidade do Imóvel Minas Gerais 

e do Imóvel Salvador. Tais contratos foram celebrados sob condição suspensiva, sendo que a 

consumação definitiva das operações ali contempladas está sujeita à realização da Oferta, nos 

termos previstos neste Prospecto.  

 

I. IMÓVEL MINAS GERAIS  

 

a. Descrição da Maori 07, Maori 08 e FII Humaitá 

 

A Maori 07 é uma sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º 

andar, cj. 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.914.094/0001-68. Na data deste Prospecto, o capital social da 

Maori 07 é de R$ 70.100,00 (setenta mil e cem reais), dividido em 70.100 (setenta mil e cem) 

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  

 

A Maori 08 é uma sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º 

andar, cj. 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.913.726/0001-79. Na data deste Prospecto, o capital social da 

Maori 08 é de R$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem 

valor nominal.  

 

O FII Humaitá é um fundo de investimento imobiliário inscrito no CNPJ/MF sob o 

nº 17.035.124/0001-05, cujo patrimônio se encontra dividido em 1.000 (mil) cotas.  

 

Na data deste Prospecto, a Maori 07 é proprietária do Imóvel Minas Gerais. A Maori 07 adquiriu o 

referido imóvel por meio da “Escritura Pública de Outorga de Direito Real de Superfície e Compra e 
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Venda de Bens Imóveis” lavrada em 25/11/2009, registrada no RGI conforme 63134. Ainda, 

conforme R.3/35135, a Maori 08 é titular de direito real de superfície sobre o referido imóvel.  

 

A Maori 07 é a única e exclusiva proprietária de referido imóvel, sendo que este, (i) não foi adquirido 

em regime de condomínio civil, (ii) não possui acordo dispondo acerca da constituição da 

propriedade em comum, (iii) não implicará em repartição dos rendimentos por eles gerados, salvo 

com relação à divisão natural de rendimentos entre os Cotistas do Fundo como resultado do lucro 

obtido pela Maori 07, e (iv) não foi adquirido em fase de construção, razão pela qual o requisito 

descrito no item 2.5 do Anexo II da Instrução CVM 472 não se aplicará a este.  

 

Não obstante o disposto acima, a Maori 07 e a Maori 08 celebraram com o FII Humaitá a Promessa 

de Compra e Venda do Imóvel Minas Gerais, por meio do qual o FII Humaitá se comprometeu a 

adquirir o Imóvel Minas Gerais.  

 

O Imóvel Minas Gerais é explorado onerosamente por meio do contrato de locação da Ambev Minas 

Gerais. As principais características dos locatários e dos termos e condições gerais do referido 

contrato de locação constam no item “Dados Operacionais” indicado abaixo. 

 

Mediante a celebração da Promessa de Compra e Venda do Imóvel Minas Gerais, a Maori 07 e a 

Maori 08 cederam todos os créditos imobiliários dela decorrentes para a TRX Securitizadora, a qual 

os vinculou aos CRI da 9ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora. Em garantia do fiel e integral 

cumprimento das obrigações assumidas pela Maori 07 e pela Maori 08 no âmbito da Promessa de 

Compra e Venda do Imóvel Minas Gerais, foi constituída a garantia de alienação fiduciária do Imóvel 

Minas Gerais em favor da TRX Securitizadora. 

 

Parte dos recursos da Oferta será destinada ao pagamento das obrigações relativas à referida 

emissão dos CRI da 9ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, com a consequente liberação da 

alienação fiduciária do Imóvel Minas Gerais, conforme detalhado no item “Providências Referentes 

ao Imóvel Ambev Gerais” indicado abaixo.  

 

b. Dados Operacionais 
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Descrição da Operação: Centro de distribuição de bebidas da AMBEV para a grande BH. Situada 

a 25 km de Belo Horizonte, Santa Luzia está localizada na Região Metropolitana e próxima aos 

aeroportos de Confins e Pampulha. É o terceiro Polo Industrial da Grande BH e ocupa o posto de 

décima maior cidade do Estado. 

Descrição do Locatário: A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria 

Brahma e Companhia Antarctica. Atualmente faz parte da Anheuser-Busch Inbev, conhecida como 

AB Inbev, que nasceu da união entre a Ambev, com a qualidade belga da Interbrew e a tradição da 

Anheuser-Busch. Presente em 19 países com 32 cervejarias e 2 maltarias no Brasil, possui 30 

marcas de bebidas. Atualmente possui 35 mil colaboradores no Brasil e 100 centros de distribuição 

direta e 6 de excelência no Brasil. (fonte: https://www.ambev.com.br/sobre/) 

Localização do Imóvel: Beira Rio, 5777, Santa Luzia/MG 
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Ficha Técnica 

Endereço Beira Rio, 5777, Santa Luzia/MG 

Área do Terreno 102.423,00 m² 

ABL 16.061,50 m² 

Pé direito Pé direito livre de 8,00 a 12,80m, variando com a inclinação 

da cobertura. 

Capacidade do Piso 6,0 tn/m² 

Docas 44 docas no mesmo nível do piso do galpão 

Estacionamento 98 vagas para carros, 111 vagas para caminhões e 50 vagas 

para motos 

Áreas de Apoio Área administrativa, vestiários, cozinha e refeitório, portaria de 

caminhões e pedestres, posto de abastecimento de diesel e 

gás, área para lavagem de caminhões, oficina de 

empilhadeiras, edificação de entrada de energia, reservatório 

de água, casa de bombas, estação de tratamento de e esgoto 

Segurança Portaria com controle de acesso, fechamento perimetral 

Proteção e Combate a Incêndio Sistema de alarme de incêndio com acionadores manuais, 

iluminação de emergência, hidrantes, extintores, reservatório 

elevado, bomba elétrica e jockey 

Demais Informações Relevantes Galpão construído com cobertura metálica com isolamento 

térmico, estrutura de concreto, piso de concreto e fechamento 

perimetral metálico. A operação é atendida por ventilação 

natural. Os pavimentos externos são em asfalto dimensionado 

para trafego pesado. 

 

Contrato de Locação 

Locatário Companhia de Bebidas das Américas - AmBev 

Tipo do Contrato Locação Built to Suit 

Prazo 15 anos 

Término do Contrato Ago/2025 

Garantias Não há 

Seguro Patrimonial AIG Seguros 

Expansões Terreno com área disponível para expansão de 

aproximadamente 2.500,00m², entre área de armazém e área 

administrativa 

Valor de Aquisição pelo FII R$ [•] 

Aluguel Mensal R$ [•] (base [•]) 

Índice de Reajuste IPCA 
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Percentual Sobre Receita do FII [•]% 

 

c. Providências Referentes ao Imóvel Minas Gerais 
 

Para a aquisição do Imóvel Minas Gerais, primeiramente, foi obtida a anuência da Companhia de 

Bebidas das Américas – Ambev acerca da intenção de venda do Imóvel Minas Gerais para o Fundo, 

nos termos do artigo 24.1 do contrato de locação da Minas Gerais. Adicionalmente, foi celebrado o 

“Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Com Condição Suspensiva” 

entre o Fundo e o FII Humaitá, por meio do qual o Fundo se comprometeu a adquirir e o FII Humaitá 

se comprometeu a vender o Imóvel Minas Gerais.  

 

Para a celebração do referido Compromisso de Venda e Compra de Imóvel, os cotistas do FII 

Humaitá aprovaram a venda do Imóvel Minas Gerais em assembleia geral de cotistas realizada em 

[•] de [•] de 2017. 

 

Mediante: (i) a finalização da auditoria jurídica realizada na Maori 07, Maori 08, FII Humaitá e 

Imóvel Minas Gerais; (ii) a entrega do laudo de avaliação elaborado pela Colliers International do 

Brasil referente ao Imóvel Minas Gerais; (iii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; e (iv) a 

liquidação da Oferta, deverá ser celebrada a “Escritura Definitiva de Compra e Venda de Imóvel” 

entre a Maori 07, Maori 08 e o FII Humaitá, de forma a dar cumprimento à PVC. 

 

Além da celebração de referida escritura, será celebrado um instrumento de aquisição da 

propriedade superficiária do Imóvel Minas Gerais detida pela Maori 08, de forma a transferir a 

propriedade superficiária do Imóvel Minas Gerais ao FII Humaitá. 

 

Na mesma data da celebração da escritura acima mencionada, a Maori 07 e a Maori 08 enviarão 

uma notificação à TRX Securitizadora, de forma a recomprar a totalidade dos créditos imobiliários 

vinculados aos CRI da 9ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, com os recursos decorrentes da 

venda do Imóvel Minas Gerais ao FII Humaitá. A TRX Securitizadora, por sua vez, publicará um 

aviso aos titulares dos CRI da 9ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, informando a respeito do 

resgate antecipado dos C CRI da 9ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora e a consequente 

recompra dos créditos imobiliários pela Maori 07 e Maori 08. Uma vez publicado referido aviso e 

ultrapassado o prazo mencionado nos documentos da oferta do CRI da 9ª Série da 1ª Emissão TRX 

Securitizadora, a Maori 07 e a Maori 08 realizarão o pagamento do valor de recompra dos créditos 

imobiliários à TRX Securitizadora, a qual resgatará os CRI e efetuará o pagamento aos titulares dos 

CRI da 9ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora.  

 

Mediante referido pagamento, a TRX Securitizadora emitirá um termo de quitação da dívida e 
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liberação da garantia de alienação fiduciária constituída sobre o Imóvel Minas Gerais. Uma vez 

averbado o termo de quitação da dívida e liberação da garantia do Imóvel Minas Gerais perante o 

RGI competente, será celebrada a “Escritura Definitiva de Compra e Venda de Imóvel” entre o FII 

Humaitá e o Fundo, a qual deverá ser devidamente registrada perante o RGI competente, de forma 

a transferir a propriedade plena do Imóvel Minas Gerais para o Fundo.  

 

II. IMÓVEL SAP 

 

a. Descrição da Owens 20 

 

A Owens 20 é uma sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, Edifício 

Eldorado Business Tower, 31º Andar, Escritório 311, São Paulo – SP, CEP 05425-070, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 12.065.493/0001-27. Na data deste Prospecto, o capital social da Owens 20 é de 

R$ 20.103,00 (vinte mil e cento e três reais), dividido em 20.103 (vinte mil e cento e três) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

 

Na data deste Prospecto, a Owens 20 é proprietária do Imóvel SAP. A Owens 20 adquiriu o referido 

imóvel por meio da “Escritura Pública de Compra e Venda” lavrada em 07.07.2011 registrada no 

RGI conforme R4. 

 

A Owens 20 é a única e exclusiva proprietária de referido imóvel, sendo que este, (i) não foi 

adquirido em regime de condomínio civil, (ii) não possui acordo dispondo acerca da constituição da 

propriedade em comum, (iii) não implicará em repartição dos rendimentos por eles gerados, salvo 

com relação à divisão natural de rendimentos entre os Cotistas do Fundo como resultado do lucro 

obtido pela Pacificus 47, e (iv) não foi adquirido em fase de construção, razão pela qual o requisito 

descrito no item 2.5 do Anexo II da Instrução CVM 472 não se aplicará a este.  

 

O Imóvel SAP é explorado onerosamente por meio do contrato de locação do Imóvel SAP. As 

principais características dos locatários e dos termos e condições gerais do referido contrato de 

locação constam do item “Dados Operacionais” indicado abaixo. 

 

Mediante a celebração do contrato de locação do Imóvel SAP, a Owens 20 cedeu todos os créditos 

imobiliários dele decorrentes para a TRX Securitizadora, a qual os vinculou aos CRI da 3ª Série da 

1ª Emissão TRX Securitizadora. Em garantia do fiel e integral cumprimento das obrigações 

assumidas pela Owens 20 no âmbito do contrato de locação do Imóvel SAP, foi constituída a garantia 

de alienação fiduciária do Imóvel SAP em favor da TRX Securitizadora. 

 

Parte dos recursos da Oferta será destinada ao pagamento das obrigações relativas à referida 

emissão dos CRI da 3ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, com a consequente liberação da 

alienação fiduciária do Imóvel SAP, conforme detalhado no item “Providências Referentes ao Imóvel 
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SAP” indicado abaixo.  

 

b. Dados Operacionais 
 

 

 

Descrição da Operação: Trata-se de uma operação Built to Suit para a Magna. O centro 

operacional abriga a produção de chassis e desenvolvimento de novas tecnologias para operação 

da General Motors no Complexo Industrial Automotivo de Gravataí. Os módulos são expansíveis e 

poderão ser combinados para atender à demanda da área total desejada. 

Descrição do Locatário: A Magna é uma Multinacional Canadense, fabricante de peças para 

veículos. Presente em 27 países, possui cerca de 167.000 colaboradores A Magna Cosma, unidade 

da Magna International Inc. destinada ao desenvolvimento de sistemas de carrocerias e chassis 

automotivos, é, atualmente, a maior fornecedora de peças de metal no mundo. (fonte: 

http://www.cosmabrasil.com.br/) 

Localização do Imóvel:  

 

Ficha Técnica 

Endereço Walter Martins da Silva, Sto. Antônio da Patrulha/RS 
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Área do Terreno 197.779,69 m² 

ABL 9.749,48 m² 

Pé direito Pé direito livre de 12 m 

Capacidade do Piso 6,0 tn/m² 

Docas 10 

Estacionamento 66 vagas para carros, 05 vagas para motos, 05 vagas para 

ônibus 

Áreas de Apoio Área administrativa, vestiários, cozinha e refeitório, portaria, 

edificação de entrada de energia, reservatório de água, casa 

de bombas. 

Segurança Portaria com controle de acesso, fechamento perimetral. 

Proteção e Combate a Incêndio Sistema de alarme de incêndio com acionadores manuais, 

iluminação de emergência, hidrantes, extintores, reservatório 

elevado, bomba a diesel, elétrica e jockey 

Demais Informações Relevantes Galpão construído com cobertura metálica com isolante 

térmico, estrutura de concreto e piso de concreto. A operação 

é atendida por ventilação natural. 

Os pavimentos externos são em asfalto dimensionado para 

trafego pesado. 

Todas as áreas de trabalho e convivência são atendidas por 

sistema de ar condicionado tipo split. 

 

Contrato de Locação 

Locatário Cosma do Brasil Produtos e Serviços Automotivos Ltda. 

(Magna) 

Tipo do Contrato Locação Built to Suit 

Prazo 10 anos 

Término do Contrato Mar/2022 

Garantias Fiança prestada pela matriz Magna International Inc, através 

do Banco Bradesco S.A. 

Seguro Patrimonial Allianz Seguros 

Expansões Terreno com área disponível para expansão de 14.890,50m² 

Valor de Aquisição pelo FII R$ [•] 

Aluguel Mensal R$ [•] (base [•]) 

Índice de Reajuste IPCA 

Percentual Sobre Receita do FII [•]% 

 

c. Providências Referentes ao Imóvel SAP 
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Para aquisição do Imóvel SAP, primeiramente, foi celebrado o “Contrato de Compra e Venda de 

Ações” entre o FIP TRX I, o FIP TRX IV e o Sr. José Alves Neto, por meio do qual o FIP TRX I 

adquiriu: (i) 10.050 (dez milhões e cinquenta) ações de titularidade do FIP TRX IV; e (ii) 3 (três) 

ações de titularidade do Sr. José Alves Neto. 

 

Após, foi celebrado o “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Ações Com 

Condição Suspensiva” entre o FIP TRX I, o Fundo e a Owens 20, por meio do qual o FIP TRX I se 

comprometeu a vender e o Fundo se comprometeu a comprar 20.103 (vinte milhões e cento e três) 

ações da Owens 20.  

 

Mediante: (i) a finalização da auditoria jurídica realizada na Owens 20, no FIP TRX I e no Imóvel 

SAP; (ii) a entrega do laudo de avaliação elaborado pela Colliers International do Brasil referente 

ao Imóvel SAP; (iii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; e (iv) a liquidação da Oferta, será 

efetivada a venda das ações da Owens 20 para o Fundo, por meio da averbação no Livro de Registro 

e Transferência de Ações da Owens 20.  

 

Uma vez efetivada averbada a transferência das ações da Owens 20 ao Fundo, o Fundo, na 

qualidade de único acionista da Owens 20, realizará uma assembleia geral extraordinária da Owens 

20, por meio da qual o Fundo aportará o valor equivalente a R$ [•] ([•]), o qual será destinado para 

a recompra dos créditos imobiliários vinculados aos CRI da 3ª Série da 1ª Emissão TRX 

Securitizadora.  

 

Após, a Owens 20 enviará uma notificação à TRX Securitizadora, de forma a recomprar a totalidade 

dos créditos imobiliários vinculados aos CRI da 3ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora. A TRX 

Securitizadora, por sua vez, publicará um aviso aos titulares dos CRI da 3ª Série da 1ª Emissão 

TRX Securitizadora, informando a respeito do resgate antecipado dos CRI da 3ª Série da 1ª Emissão 

TRX Securitizadora e a consequente recompra dos créditos imobiliários pela Owens 20. Uma vez 

publicado referido aviso e ultrapassado o prazo mencionado nos documentos da oferta do CRI da 

3ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, a Owens 20 realizará o pagamento do valor de recompra 

dos créditos imobiliários à TRX Securitizadora, a qual resgatará os CRI e efetuará o pagamento aos 

titulares dos CRI da 3ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora.  

 

Mediante referido pagamento, a TRX Securitizadora emitirá um termo de quitação da dívida e 

liberação da garantia de alienação fiduciária constituída sobre o Imóvel SAP. Uma vez averbado o 

termo de quitação da dívida e liberação da garantia do Imóvel SAP perante o RGI competente, o 

Fundo, na qualidade de único acionista da Owens 20, realizará uma assembleia geral extraordinária 

da Owens 19 de forma a (i) extinguir e liquidar tal empresa; e (ii) transferir a propriedade do Imóvel 

SAP detida pela Owens 20 para o Fundo. 
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Após, referida ata será levada para averbação no RGI competente, de forma que o Fundo deterá a 

propriedade plena do Imóvel SAP.  

 

III. IMÓVEL MADUREIRA 

 

a. Descrição da Kozmus 17 e da Kozmus 18 

 

A Kozmus 17 é uma sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º 

andar, cj. 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.919.425/0001-88. Na data deste Prospecto, o capital social da 

Kozmus 17 é de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), dividido em 10.100 (dez mil e cem) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  

 

A Kozmus 18 é uma sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º 

andar, cj. 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.919.509/0001-11. Na data deste Prospecto, o capital social da 

Kozmus 18 é de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), dividido em 10.100 (dez mil e cem) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

 

Na data deste Prospecto, a Kozmus 17 é proprietária do Imóvel Madureira. A Kozmus 17 adquiriu o 

referido imóvel por meio da “Escritura Pública de Compra e Venda” lavrada em 6.7.2016 pelo 4º 

Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro – RJ (livro nº 4.210, fls. 002), registrada no RGI conforme 

R.17/26.931, R.26/75.797 e R.6/97.810-A. Ainda, conforme R.16/26.931, R.17/25.75.797 e 

R.5/97.810, a Kozmus 18 é titular de direito real de superfície sobre o referido imóvel. 

 

A Kozmus 17 é a única e exclusiva proprietária de referido imóvel, sendo que este, (i) não foi 

adquirido em regime de condomínio civil, (ii) não possui acordo dispondo acerca da constituição da 

propriedade em comum, (iii) não implicará em repartição dos rendimentos por eles gerados, salvo 

com relação à divisão natural de rendimentos entre os Cotistas do Fundo como resultado do lucro 

obtido pela Kozmus 17, e (iv) não foi adquirido em fase de construção, razão pela qual o requisito 

descrito no item 2.5 do Anexo II da Instrução CVM 472 não se aplicará a este. 

 

O Imóvel Madureira é explorado onerosamente por meio do contrato de locação do Imóvel 

Madureira. As principais características dos locatários e dos termos e condições gerais do referido 

contrato de locação constam no item “Dados Operacionais” indicado abaixo. 

 

Mediante a celebração do contrato de locação do Imóvel Madureira, a Kozmus 17 e Kozmus 18 

cederam todos os créditos imobiliários dele decorrentes para a Beta Securitizadora, a qual os 

vinculou aos CRI da 4ª Série e 6ª Série da 2ª Emissão Beta Securitizadora. Em garantia do fiel e 



 

 

165 
 

integral cumprimento das obrigações assumidas pela Kozmus 17 e Kozmus 18 no âmbito do contrato 

de locação do Imóvel Madureira, foi constituída a garantia de alienação fiduciária do Imóvel 

Madureira em favor da Beta Securitizadora. 

 

Parte dos recursos da Oferta será destinada ao pagamento das obrigações relativas à referida 

emissão dos CRI da 4ª Série e 6ª Série da 2ª Emissão Beta Securitizadora, com a consequente 

liberação da alienação fiduciária do Imóvel Madureira, conforme detalhado no item “Providências 

Referentes ao Imóvel Madureira” indicado abaixo.  

 

b. Dados Operacionais 
 

 

 

Descrição da Operação: Call Center, na modalidade Built to Suit, desenvolvido para a Atento com 

8.165.92 m2 de área construída, 3 pavimentos, acomoda 1.500 posições de atendimento, com 3 

turnos diferentes. 

Descrição do Locatário: Líder de mercado na América Latina (18,3% de market share em 2015, 

de acordo com a Frost & Sullivan), com presença em 13 países. 

Especializada na terceirização de serviços e na gestão de clientes ou Customer Relationship 

Management (CRM), a Atento Brasil ocupa a 4a posição no ranking de maiores empresas 

empregadoras no Brasil, com mais de 95.000 colaboradores diretos atendendo 400 empresas 

nacionais e multinacionais. (fonte: http://atento.com/pt/)  

Localização do Imóvel: 
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Ficha Técnica 

Endereço Rua João Vicente, 187 - Madureira - Rio de Janeiro / RJ 

Área do Terreno 19.100 m² 

ABL 11.201,48 m² 

Pé direito 3,80m trecho central com pé direito de 6,10m 

Estacionamento 139 vagas para carros 

Áreas de Apoio Portaria 

Segurança Sistema de Segurança e Controle de Acesso. Circuito de TV e 

catracas de controle de acesso, fechamento perimetral. 

Proteção e Combate a Incêndio Sistema detecção de fumaça endereçado interligado à central 

de incêndio localizada junto à portaria do empreendimento, 

alarme de incêndio com acionadores manuais, iluminação de 

emergência, hidrantes, extintores, reservatório elevado, 

sistema de sprinkler, bombas elétricas e jockey. 

Demais Informações Relevantes Retrofit promovido em edificações existentes, resultando em 

um empreendimento composto por 3 pavimentos, sendo um 

deles em mezanino com vão central de pé direito duplo. 

Contém sistema de ar condicionado dutado atendendo a todos 

os locais de trabalho e convivência. 

O empreendimento conta com entrada de energia em baixa 
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tensão, geradores e elevadores. 

Capacidade para atender a 1500 posições de atendimento. 

 

Contrato de Locação 

Locatário Atento Brasil S.A. 

Tipo do Contrato Locação Built to Suit 

Prazo 10 anos 

Término do Contrato Ago/2021 

Garantias Fiança Bancária emitida pelo Banco Bradesco S.A., renovável 

anualmente 

Seguro Patrimonial Allianz Seguros 

Expansões Não há 

Valor de Aquisição pelo FII R$ [•] 

Aluguel Mensal R$ [•] (base [•]) 

Índice de Reajuste IPCA 

Percentual Sobre Receita do FII [•]% 

 

c. Providências Referentes ao Imóvel Madureira 

 
Para a aquisição do Imóvel Madureira, primeiramente, foi celebrado o “Contrato de Compra e Venda 

de Ações” entre o FIP TRX I e o Sr. Luiz Augusto, por meio do qual o FIP TRX I adquiriu 6 (seis) 

ações, sendo 3 (três) ações da Kozmus 17 e 3 (três) ações da Kozmus 18.  

 

Após, foi celebrado o “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Ações Com 

Condição Suspensiva” entre o FIP TRX I, o Fundo, a Kozmus 17 e a Kozmus 18, por meio do qual o 

FIP TRX I se comprometeu a vender e o Fundo se comprometeu a comprar 22.177.095 (vinte 

milhões, cento e setenta e sete mil e noventa e cinco ações, sendo 169.358 (cento e sessenta e 

nove mil e trezentas e cinquenta e oito) ações da Kozmus 17 e 22.007.737 (vinte e dois milhões, 

sete mil e setecentas e trinta e sete) ações da Kozmus 18.  

 

Mediante: (i) a finalização da auditoria jurídica realizada na Kozmus 17, Kozmus 18, no FIP TRX I e 

no Imóvel Madureira; (ii) a entrega do laudo de avaliação elaborado pela Colliers International do 

Brasil referente ao Imóvel Madureira; (iii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; e (iv) a 

liquidação da Oferta, será efetivada a venda das ações da Kozmus 17 e Kozmus 18 para o Fundo, 

por meio da averbação no Livro de Registro e Transferência de Ações da Kozmus 17 e Kozmus 18.  

 

Uma vez efetivada averbada a transferência das ações da Kozmus 17 e Kozmus 18 ao Fundo, o 

Fundo, na qualidade de único acionista da Kozmus 17 e Kozmus 18, realizará uma assembleia geral 

extraordinária da Kozmus 17 e Kozmus 18, por meio da qual o Fundo aportará o valor equivalente 
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a R$ [•] ([•]), o qual será destinado para a recompra dos créditos imobiliários vinculados aos CRI 

da 4ª Série e 6ª Série da 2ª Emissão Beta Securitizadora. 

 

Na mesma data do aumento de capital acima mencionado, a Kozmus 17 e Kozmus 18 enviarão uma 

notificação à Beta Securitizadora, de forma a recomprar a totalidade dos créditos imobiliários 

vinculados aos CRI da 4ª Série e 6ª Série da 2ª Emissão Beta Securitizadora. A Beta Securitizadora, 

por sua vez, publicará um aviso aos titulares dos CRI da 4ª Série e 6ª Série da 2ª Emissão Beta 

Securitizadora, informando a respeito do resgate antecipado dos CRI da 4ª Série e 6ª Série da 2ª 

Emissão Beta Securitizadora e a consequente recompra dos créditos imobiliários pela Kozmus 17 e 

Kozmus 18. Uma vez publicado referido aviso e ultrapassado o prazo mencionado nos documentos 

da oferta do CRI da 4ª Série e 6ª Série da 2ª Emissão Beta Securitizadora, a Kozmus 17 e Kozmus 

18 realizará o pagamento do valor de recompra dos créditos imobiliários à Beta Securitizadora, a 

qual resgatará os CRI e efetuará o pagamento aos titulares dos CRI da 4ª Série e 6ª Série da 2ª 

Emissão Beta Securitizadora.  

 

Mediante referido pagamento, a Beta Securitizadora emitirá um termo de quitação da dívida e 

liberação da garantia de alienação fiduciária constituída sobre o Imóvel Madureira. Uma vez 

averbado o termo de quitação da dívida e liberação da garantia do Imóvel Madureira perante o RGI 

competente, será celebrado um instrumento de aquisição da propriedade superficiária do Imóvel 

Madureira detida pela Kozmus 18, de forma a transferir a propriedade superficiária do Imóvel 

Madureira ao Fundo. 

 

Após a celebração do instrumento acima mencionado e a consequente averbação junto ao RGI 

competente, o Fundo, na qualidade de único acionista da Kozmus 17 e Kozmus 18, realizará uma 

assembleia geral extraordinária da Kozmus 17 e Kozmus 18 de forma a (i) extinguir e liquidar tais 

empresas; e (ii) transferir a propriedade residual do Imóvel Madureira detida pela Kozmus 17 para 

o Fundo. 

 

Após, referidas atas serão levadas para averbação no RGI competente, de forma que o Fundo deterá 

a propriedade plena do Imóvel Madureira.  

 

IV. IMÓVEL SALVADOR 

 

a. Descrição da LogBras Salvador 

 

A LogBras Salvador é uma sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 

31º andar, cj. 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.251.450/0001-61. Na data deste Prospecto, o capital social 
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da LogBras Salvador é de R$ 19.750.000,00 (dezenove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), 

dividido em 19.750.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

 

Na data deste Prospecto, a LogBras Salvador é proprietária do Imóvel Salvador. A LogBras Salvador 

adquiriu o referido imóvel por meio da [•] registradas no RGI conforme [●]. 

 

A LogBras Salvador é a única e exclusiva proprietária de referido imóvel, sendo que este, (i) não 

foi adquirido em regime de condomínio civil, (ii) não possui acordo dispondo acerca da constituição 

da propriedade em comum, (iii) não implicará em repartição dos rendimentos por eles gerados, 

salvo com relação à divisão natural de rendimentos entre os Cotistas do Fundo como resultado do 

lucro obtido pela LogBras Salvador, e (iv) não foi adquirido em fase de construção, razão pela qual 

o requisito descrito no item 2.5 do Anexo II da Instrução CVM 472 não se aplicará a este.  

 

O Imóvel Salvador é explorado onerosamente por meio do contrato de locação do Imóvel Salvador. 

As principais características dos locatários e dos termos e condições gerais do referido contrato de 

locação constam no item “Dados Operacionais” indicado abaixo. 

 

Mediante a celebração do contrato de locação do Imóvel Salvador, a LogBras Salvador cedeu todos 

os créditos imobiliários dele decorrentes para a TRX Securitizadora, a qual os vinculou aos CRI da 

6ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora. Em garantia do fiel e integral cumprimento das 

obrigações assumidas pela LogBras Salvador no âmbito do contrato de locação do Imóvel Salvador, 

foi constituída a garantia de alienação fiduciária do Imóvel Salvador em favor da TRX Securitizadora. 

 

Parte dos recursos da Oferta será destinada ao pagamento das obrigações relativas à referida 

emissão dos CRI da 6ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, com a consequente liberação da 

alienação fiduciária do Imóvel Salvador, conforme detalhado no item “Providências Referentes ao 

Imóvel Salvador” indicado abaixo.  

 

b. Dados Operacionais 
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Descrição da Operação: O projeto compreende um Centro de Distribuição desenvolvido para a  

BRF na modalidade Built to Suit, contemplando um galpão congelado e refrigerado na cidade de 

Salvador a 15 km do centro da Capital. 

Descrição do Locatário: A BRF foi criada em 2009, a partir da associação entre a Sadia e a 

Perdigão. Após o processo de fusão finalizado em 2012, a empresa tornou-se uma das maiores do 

mercado alimentício mundial. 

A BRF é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu 

portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica, Bocatti e Confidence. Seus produtos são 

comercializados em mais de 150 países, nos cinco continentes. Mais de 105 mil funcionários mantém 

54 fábricas em sete países: Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino 

Unido e Tailândia. (fonte: https://www.brf-br.com/imprensa/release-detalhe.cfm?codigo=234&idioma=PT) 

Localização do Imóvel:  
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Ficha Técnica 

Endereço Rua Bico Doce, s/n, Salvador/BA 

Área do Terreno 151.000 m² 

ABL 30.690 m² 

Pé direito Pé direito livre 15 m 

Capacidade do Piso 6,0 tn/m² 

Docas 49 

Estacionamento 241 vagas para carros, 310 vagas para caminhões, 18 vagas 

de motos, 06 vagas para ônibus 

Áreas de Apoio Área administrativa, vestiários, cozinha e refeitório, portarias 

segregadas de caminhões e pedestres, arquivo, apoio 

motorista, edificação de entrada de energia, reservatório de 

água, casa de bombas, casa de máquinas, sala de baterias, 

tanque de retardo, estação de tratamento de esgoto. 

Segurança Sistema de segurança e controle de acesso, circuito fechado 

de TV, portões automáticos, cancelas e catracas, fechamento 

perimetral. 

Proteção e Combate a Incêndio Sistema detecção de fumaça endereçado interligado à central 

de incêndio localizada junto à portaria do empreendimento, 

alarme de incêndio com acionadores manuais, iluminação de 

emergência, hidrantes, extintores, reservatório elevado, 

bombas elétrica, diesel e Jockey 

Demais Informações Relevantes Galpão construído com cobertura metálica, superestrutura em 
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concreto, piso de concreto preparado para áreas congeladas, 

fechamento perimetral e forro em isopainel. 

As portas das docas são isoladas termicamente e equipadas 

com dock shelter. 

Os pavimentos externos são em asfalto dimensionado para 

trafego pesado. 

Possui Sistema de Refrigeração Industrial garantindo a 

temperatura de -20ºC na câmara congelada. 

A operação é automatizada através de Sistema de Sortimento, 

composto por Transelevador com capacidade de carga para 

1.200 Kg Elevador com Capacidade de Carga para 8 

passageiros (630 Kg). 

Possui sistema de ar condicionado em áreas administrativas, 

estruturas de armazenagem. 

Empreendimento equipado com mobiliário de escritório, 

refeitório e áreas externas, cozinha industrial completa, 

gerador e estruturas de armazenagem. 

 

Contrato de Locação 

Locatário BRF – Brasil Foods S.A. 

Tipo do Contrato Locação Built to Suit 

Prazo 15 anos 

Término do Contrato Mai/2028 

Garantias Não há 

Seguro Patrimonial Mapfre Seguros 

Expansões Não há 

Valor de Aquisição pelo FII R$ [•] 

Aluguel Mensal R$ [•] (base [•]) 

Índice de Reajuste IPCA 

Percentual Sobre Receita do FII [•]% 

 

c. Providências Referentes ao Imóvel Salvador 

 
Para a aquisição do Imóvel Salvador, primeiramente, foi obtida a anuência da BRF – Brasil Foods 

S.A. acerca da intenção de venda do Imóvel Salvador para o Fundo, nos termos do artigo 24.1 do 

contrato de locação do Imóvel Salvador s. Adicionalmente, foi celebrado o “Instrumento Particular 

de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Com Condição Suspensiva” entre o Fundo e a LogBras 

Salvador, por meio do qual o Fundo se comprometeu a adquirir e a LogBras Salvador se 

comprometeu a vender o Imóvel Salvador.  
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Mediante: (i) a finalização da auditoria jurídica realizada na LogBras Salvador e Imóvel Salvador; 

(ii) a entrega do laudo de avaliação elaborado pela Colliers International do Brasil referente ao 

Imóvel Salvador; (iii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iv) a liquidação da Oferta; e (v) 

a averbação do cancelamento da alienação fiduciária existente sobre o imóvel no RGI competente, 

deverá ser celebrada a “Escritura Definitiva de Compra e Venda de Imóvel” entre a LogBras Salvador 

e o Fundo. 

 

Após, a LogBras Salvador enviará uma notificação à TRX Securitizadora, de forma a recomprar a 

totalidade dos créditos imobiliários vinculados aos CRI da 6ª Série da 1ª Emissão TRX 

Securitizadora. A TRX Securitizadora, por sua vez, publicará um aviso aos titulares dos CRI da 6ª 

Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, informando a respeito do resgate antecipado dos CRI da 

6ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora e a consequente recompra dos créditos imobiliários pela 

LogBras Salvador. Uma vez publicado referido aviso e ultrapassado o prazo mencionado nos 

documentos da oferta do CRI da 6ª Série da 1ª Emissão TRX Securitizadora, a LogBras Salvador 

realizará o pagamento do valor de recompra dos créditos imobiliários à TRX Securitizadora, a qual 

resgatará os CRI e efetuará o pagamento aos titulares dos CRI da 6ª Série da 1ª Emissão TRX 

Securitizadora.  

 

Mediante referido pagamento, a TRX Securitizadora emitirá um termo de quitação da dívida e 

liberação da garantia de alienação fiduciária constituída sobre o Imóvel Salvador. O termo de 

quitação deverá ser devidamente averbado perante o RGI competente. Em seguida, será lavrada e 

levada a registro a Escritura Pública de Compra e Venda por meio da qual a LogBras Salvador 

alienará o Imóvel Salvador ao Fundo. 

V. SEGUROS 

 

Os seguros atualmente contratados são considerados suficientes pela Administradora e Gestora 

para a preservação dos imóveis a serem adquiridos pelo Fundo, e são compatíveis com os riscos 

inerentes às atividades desenvolvidas em tais imóveis. Esse entendimento não representa, contudo, 

qualquer obrigação ou coobrigação por parte da Administradora e da Gestora em relação à 

suficiência dos seguros contratados. Para informações detalhadas sobre os riscos relacionados à 

contratação de seguro para os Ativos Imobiliários, ver seção “Fatores de Risco”, subitem “Risco de 

Sinistro”, na página [•] deste Prospecto.  

 

VI. LAUDOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os laudos de avaliação dos imóveis descritos acima, nos termos do Anexo 12 da Instrução CVM 

472, encontram-se no Anexo II a este Prospecto na página [•]. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Os recursos obtidos pelo Fundo por meio da presente Oferta serão destinados para (a) a aquisição 

dos Imóveis Iniciais, (b) a pagamento das dívidas a eles relacionadas e/ou para a 

reestruturação/regularização dos Ativos Alvo, conforme detalhamento feito nos documentos da 

Oferta, observada a Política de Investimento do Fundo, e (c) o investimento e manutenção dos 

Ativos Alvo, conforme detalhamento feito na seção “Descrição dos Empreendimentos Imobiliários, 

dos Ativos Iniciais e Providências Referentes aos Imóveis Iniciais” na página [•] deste Prospecto, 

observada a Política de Investimento do Fundo. 

 

A ordem de aquisição dos Imóveis Inicias observará o seguinte: 

 

(a) o montante obtido inicialmente, correspondente ao Volume Total da Oferta será utilizado 

para aquisição dos seguintes Imóveis Iniciais: (i) Imóvel Salvador; (ii) Imóvel SAP; (iii) Imóvel 

Madureira; e (iv) Imóvel Minas Gerais. 

 

(b) por fim, o montante eventualmente captado por meio da colocação das Cotas Adicionais e/ou 

Cotas do Lote Suplementar será utilizado para aquisição de Imóveis Novos, conforme permitido pelo 

Regulamento. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

O Fundo tem escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à Administradora, encerrando 

o seu exercício social em 30 de junho de cada ano. 

 

As demonstrações financeiras do Fundo são auditadas anualmente pela ERNST & YOUNG 

AUDITORES INDEPENDENTES S/S, empresa de auditoria independente devidamente registrada 

na CVM, em consonância com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil. 

 

O Fundo está sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e publicidade de 

demonstrações financeiras editadas pela CVM.  

 

A Administradora deverá elaborar as demonstrações financeiras do Fundo, observado o acima 

disposto, e o relatório semestral de acompanhamento das atividades do Fundo, contemplando:  

 

(i) descrição dos negócios realizados no semestre, especificando os objetivos, montantes dos 

investimentos, receitas auferidas e origem dos recursos investidos, bem como a 

rentabilidade apurada no período; 

 

(ii) programa de investimentos para o semestre seguinte; 

 

(iii)  informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente explicitados, sobre: 

 

a. a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se 

concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; 

 

b. as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e 

 

c. o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do Fundo, incluindo o percentual 

médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última 

análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de 

critérios que devem estar devidamente indicados no relatório, caso o Fundo venha a 

deter Ativos Imobiliários; 

 

(iv) relação das obrigações contraídas no período; 

 

(v) a rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres calendário; 

 

(vi) valor patrimonial da Cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres 

calendário; e 
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(vii) a 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. 

 

Em 29 de dezembro de 2011, foi editada a Instrução CVM 516, a qual revogou a Instrução CVM 

206, de 14 de janeiro de 1994 e dispõe sobre as novas práticas contábeis a serem aplicadas na 

elaboração de demonstrações financeiras de FIIs, estabelecendo os critérios contábeis de 

reconhecimento, classificação e mensuração dos ativos e passivos, bem como o modelo das 

demonstrações financeiras e notas explicativas mínimas a serem adotados nas demonstrações 

financeiras dos FIIs para os exercícios sociais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2012, 

esclarecendo que deverão ser adotadas as mesmas práticas contábeis previstas na Lei 4.595, de 

31 de dezembro de 1964 e na Lei das Sociedades por Ações, referidas aqui como práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis a FIIs.  
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VISÃO GERAL DO SETOR IMOBILIÁRIO 

  
I. HISTÓRICO 

 

No Brasil, os fundos de investimento imobiliário surgiram em junho de 1993, com a Lei 8.668, e 

foram regulamentados pela CVM em janeiro do ano seguinte, por meio das Instruções CVM nºs 205 

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

revogada pela Instrução CVM 472, que por sua vez foi alterada por diversas instruções da CVM 

desde então. 

 

A partir de 2005, a atividade dos investimentos em fundos de investimento imobiliário para pessoas 

físicas aumentou devido à promulgação da Lei 11.033, que as isentou de tributação a título de 

imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário. Como 

reflexo da evolução do marco regulatório na indústria e da criação de um ambiente de investimento 

atrativo à pessoa física, o mercado de fundos de investimento imobiliário listados na então 

BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, atual B3, aos poucos, ganhou forma 

e se desenvolveu, até o ano de 2012.  

 
Nessa época, o aumento das taxas de juros no país fez com que os FIIs se tornassem uma opção 

secundária de investimento. Com a retomada da economia, porém, as características do fundo de 

investimento imobiliário agregam na diversificação de portfólio para os investidores e voltam a ter 

apelo como alternativa de investimento. 
 
Os fundos de investimento imobiliário são veículos de investimento coletivo, que agrupam 

investidores com o objetivo de aplicar recursos em ativos de cunho imobiliário de maneira solidária, 

a partir da captação de recursos por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos 

termos da Lei 8.668, da Lei 9.779, da Instrução CVM 472 e demais regras aplicáveis. 

 

Cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo 

de captação de recursos junto aos investidores por meio da venda de cotas. 

 
Os recursos de um FII podem ser aplicados (i) no desenvolvimento de empreendimentos 

imobiliários; (ii) na construção de imóveis; (iii) na aquisição de imóveis prontos; (iv) no 

investimento em projetos que viabilizem o acesso à habitação; (v) serviços, para posterior 

alienação, locação ou arrendamento; ou (vi) ainda, em outros investimentos de lastro imobiliário, 

como CRIs, LHs, LCIs e cotas de outros FII, ou seja, em ativos de cunho imobiliário, visando gerar 

retorno pela valorização, locação, arrendamento, venda ou demais atividades relacionadas ao ativo. 

 

O gráfico a seguir apresenta uma classificação dos FII baseada em critérios de decisão de 

investimento do público-alvo de cada fundo e leva em consideração a intenção dos investidores com 
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relação ao retorno de seu investimento e forma de aplicação e política de investimento dos FII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que predominam os FII que buscam renda, com 73,0% de participação. Uma parcela 

um tanto menor, porém significativa, se refere aos fundos que fazem gestão de ativos financeiros, 

com 21,6%. A parcela residual, 5,4% se divide entre os FII estruturados com carteiras com risco 

de desenvolvimento imobiliário e os fundos que não têm uma finalidade preponderante. 

 

Todo FII possui um regulamento que, dentre outras disposições, determina a política de 

investimento do fundo. 

 
Com a aquisição dos imóveis, o FII obterá renda com sua locação, venda ou arrendamento. Caso 

aplique em títulos e valores mobiliários, a renda se originará dos rendimentos distribuídos por esses 

ativos ou ainda pela diferença entre o seu preço de compra e de venda (ganho de capital). Os 

rendimentos auferidos pelo FII são distribuídos periodicamente aos seus cotistas. 
 
O artigo 45 da Instrução CVM 472 estabelece o rol taxativo de ativos que podem ser investidos por 

um fundo imobiliário, quais sejam: 

 

(a) quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; 

 

(b) 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 registrados na CVM e cujas atividades 

preponderantes sejam permitidas aos FII;  

 

(c) ações ou quotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades 

permitidas aos FII;  

 

(d) cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como política de 
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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;  

 

(e) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 

401, de 29 de dezembro de 2003;  

 

(f) cotas de outros FII;  

 

(g) 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 estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública 

registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em 

vigor;  

 

(h) letras hipotecárias; 

 

(i) letras de crédito imobiliário; 

 

(j) letras imobiliárias garantidas. 

 

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

montante preponderante de 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 555, sendo que os limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicam 

aos investimentos previstos nas alíneas (d), (f) e (g) descritas acima. 

 

II. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FIIS 

 
O fundo de investimento imobiliário, como regra geral, é isento de tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS 

e COFINS. O Imposto de Renda incide somente sobre as receitas financeiras decorrente das 

aplicações do caixa do Fundo, exceção feita a determinados ativos financeiros lastreados em 

operações imobiliárias. Para se submeter a tal regime tributário, o Fundo: (i) deve distribuir, pelo 

menos a cada seis meses, 95% (noventa e cinco por cento) de seu resultado de caixa aos cotistas; 

e (ii) não pode investir em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor 

ou sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% 

(vinte e cinco por cento) das cotas do Fundo. 

 

Ainda, os rendimentos auferidos por pessoa física são isentos do Imposto de Renda, desde que: (a) 

o cotista seja pessoa física titular de menos de 10% (dez por cento) de cotas do fundo; (b) as suas 
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respectivas cotas gerem rendimentos não superiores a 10% (dez por cento) do rendimento total 

distribuído pelo fundo; (c) as cotas do fundo sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de 

balcão organizado; (d) o fundo tenha no mínimo 50 (cinquenta) cotistas (nos termos da Lei 11.033). 

Para melhores esclarecimentos, vide seção “Tributação”, na página [•] deste Prospecto, que traz as 

regras gerais de tributação aplicáveis ao Fundo e aos Cotistas. De toda forma, os investidores não 

devem considerar unicamente as informações contidas na referida seção para fins de avaliar o 

investimento em Cotas do Fundo, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação 

específica que sofrerá enquanto Cotistas do Fundo. 

 

Os FII são fundos fechados, ou seja, não permitem resgate das cotas, de modo que o retorno do 

capital investido se dá por meio 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. Porém, a maior parte dos FIIs tem prazo de duração indeterminado, ou seja, não é 

estabelecida uma data para a sua liquidação. Nesse caso, se o investidor decidir sair do 

investimento, somente poderá fazê-lo por meio da venda de suas cotas no mercado secundário. 

 

Como o investimento em bens imóveis e aquisição direta de CRIs 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, inicialmente por meio da Lei 8.668 e da Instrução CVM nº 205, de 14 de janeiro de 

1994, esta última já revogada pela Instrução CVM 472, a qual, por sua vez, foi alterada por diversas 

instruções da CVM desde então.  

 

Essa nova forma de investimento veio, portanto, 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, ou em uma ou mais séries de CRIs, para 

fins de composição de sua carteira. 

 

Abaixo podem ser observadas algumas características dos FIIs comparadas às características de 

um investimento para aquisição direta de imóvel: 

 

Principais Benefícios dos Fundos Imobiliários 

Características 
Fundo de Investimento 

Imobiliário 

Investimento Direto em 

Imóvel 

Investimento 

Com um baixo valor inicial de 

investimento, proporciona ao 

investidor a diversificação das 

suas aplicações imobiliárias, 

participando, ao mesmo tempo, 

O valor mínimo de aplicação 

corresponde ao valor de cada 

imóvel a ser adquirido, exigindo 

um montante maior de recursos e 

resultando, dessa forma, em um 
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do investimento em diversos 

imóveis. 

investimento mais concentrado. 

Liquidez 

A venda das cotas no mercado 

secundário pode ser parcial ou 

total, de acordo com a 

conveniência do investidor, o 

qual deverá se atentar à baixa 

liquidez das cotas de fundos de 

investimento imobiliário no 

mercado secundário*. A 

negociação é realizada na B3, em 

ambiente regulado. 

Exige a venda total do imóvel e 

transferência da propriedade por 

meio de um processo lento e 

burocrático, que envolve registro 

em cartório, pagamento de ITBI, 

etc. 

Gestão Imobiliária 

O fundo conta com estrutura 

profissionalizada para cuidar das 

questões relativas aos imóveis e 

à gestão dos recursos. 

A gestão é de responsabilidade do 

proprietário, o qual responde 

diretamente por todas as 

questões relativas ao imóvel. 

(*) A respeito da baixa liquidez das cotas de fundo de investimento imobiliário no mercado 

secundário, vide o subitem “Riscos de Liquidez das Cotas”, na seção “Fatores de Risco”, na página 

[•] deste Prospecto.  

 
III. VISÃO GERAL DO SETOR DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

 

De acordo com dados da B3, o volume e número de ofertas públicas de FIIs passou por uma queda 

nos últimos anos, com uma tendência de retomada em 2017. 

 

Como pode ser observado no gráfico abaixo, no período de 2010 até 2013, o número médio de 

ofertas, de 41 (quarenta e uma) ao ano, foi extremamente superior aos anos seguintes (2014 até 

2016), que apresentaram um número médio de 13 (treze) ofertas, refletindo em queda do volume 

ao longo dos anos. Contudo, o ano de 2017 mostra uma potencial retomada desse mercado, com 4 

(quatro) ofertas e R$ 600 milhões até o final de fevereiro. 
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Evolução das Ofertas Públicas – Instrução CVM 400 
 

 
Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário BM&FBOVESPA, em fevereiro de 2017 

 

O número de FIIs registrados no mês de fevereiro de 2017 se manteve constante em relação ao 

ano anterior, com 127 (cento e vinte e sete) na B3 e 303 (trezentos e três) na CVM, os quais 

representam um patrimônio líquido total de R$67,25 bilhões para os últimos. 

 

Evolução do Número de Fundos Registrados na B3 e CVM 

 

 
Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário BM&FBOVESPA, em fevereiro de 2017 

 

Apesar da queda no número de ofertas públicas desde 2012, o número de negócios se manteve 

crescente ao longo do período, alcançando o patamar próximo de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 

quatrocentos mil reais), enquanto o volume também cresceu, com exceção de 2013, para o valor 

de R$ 5.600.000.000,00 (cinco bilhões e seiscentos milhões de reais) conforme gráfico a seguir. 
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Evolução do Volume Anual de Negociação 

 

 
Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário BM&FBOVESPA, em fevereiro de 2017 

 

No que tange número de investidores, percebe-se a partir do gráfico abaixo que esse teve um 

crescimento extremamente alto entre o quarto trimestre de 2012 e o começo de 2013, com uma 

leve queda desde então, chegando no número de 89.900.000 (oitenta e nove milhões e novecentos 

mil). 

 

Evolução no Número de Investidores 

 

 
Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário BM&FBOVESPA, em fevereiro de 2017 
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O valor de mercado dos fundos estava em R$ 30.800.000.000,00 (trinta bilhões e oitocentos 

milhões de reais) em fevereiro de 2017, caracterizando uma valorização de 27,2% (vinte e sete 

inteiros e dois centésimos por cento) em relação ao anterior. Já o valor contábil sofreu o 

comportamento inverso, passando de R$ 35.800.000.000,00 (trinta e cinco bilhões e oitocentos 

milhões de reais) em fevereiro de 2016 para R$ 34.100.000.000,00 (trinta e quatro bilhões e cem 

milhões de reais) no ano seguinte, caracterizando uma desvalorização de 4,7% (quatro inteiros e 

sete centésimos por cento). 

 

Evolução do Patrimônio Líquido e Valor de Mercado (R$ Bilhões) 

 
Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário BM&FBOVESPA, em fevereiro de 2017 

 

Panorama Econômico 

 

O Brasil, como muitos outros países, sentiu o impacto da mudança na situação do setor externo. O 

ajuste do mercado, em reação ao FED (Banco Central Norte Americano), em conjunto com os 

protestos populares que ocorreram em meados de 2013, produziram diversas mudanças no 

ambiente macroeconômico e político brasileiro nos últimos quatro anos. 

 

A depreciação da moeda brasileira seguiu a mesma tendência de outras moedas emergentes, 

atingindo altos índices de depreciação nos últimos anos, dada sua liquidez. 

 

Nas contas externas brasileiras, o problema do déficit em conta corrente corrigiu-se, influenciado 

pela desvalorização cambial e pela recessão doméstica, que gerou forte recuo das importações, 

acima do recuo das exportações. Por outro lado, mais cíclico, o fluxo de recursos externos segue 

relevante, especialmente o Investimento Direto no país. Tal ajuste nas contas externas pode 
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viabilizar uma recuperação significativa no curto prazo com relação às expectativas da economia, 

além de aliviar o pessimismo com relação aos investimentos no mercado brasileiro. 

 

A desvalorização ocasionou um choque sobre a inflação nos anos de 2015 e 2016 e sobre as 

expectativas de inflação para os anos à frente, entretanto, segundo leituras recentes, a queda na 

inflação deverá acontecer independentemente das condições políticas, desde que não ocorra uma 

nova disparada cambial. No entanto, esse risco parece ter-se reduzido bastante devido ao “Efeito 

Trump”. As expectativas de inflação já estão recuando gradualmente, ao passo que a recessão 

pressiona e os preços dos serviços começam a ceder. 

 

Com o alívio da inflação e o precário desempenho da atividade econômica, acredita-se que haja 

espaço para um ciclo longo de redução da taxa de juros, dada as condições da inflação, atividade 

corrente e suas respectivas expectativas, fatores estes que são de importância significativa para a 

criação de condições de retomada do investimento na economia e diminuição do montante das 

despesas com juros da dívida pública, o que tem ajudado a agravar a situação fiscal. 

 

Setor de Condomínios Logísticos 

 

Passado um dos piores cenários sócio econômicos do país, espera-se que a expectativa de 

recuperação favoreça, em especial, o mercado de condomínios e galpões logísticos. 

 

Recentemente, a Cushman&Wakefield, especializada em soluções e serviços imobiliários comerciais, 

identificou que não há mais o viés de piora na taxa de absorção líquida do setor, um dos principais 

índices observados, que mede a locação efetiva, considerando o montante de absorção bruta do 

período e de devoluções. 

 

Espera-se que a taxa de absorção líquida comece a melhorar e mostre-se maior do que em 2016, 

quando alcançou 279.000 m² (duzentos e setenta e nove mil metros quadrados). No 4T16, por 

exemplo, a taxa de absorção chegou a 219.000 m² (duzentos e dezenove mil metros quadrados) 

ante os 147 (cento e quarenta e sete mil metros quadrados) em 3T16. Em 2017, estima-se que 

entrem no mercado de condomínios logísticos pelo menos 537.000 m² (quinhentos e trinta e sete 

mil metros quadrados), com perspectivas de serem absorvidos. Em 2016, apesar de uma maior 

flexibilidade dos proprietários para fechar novos negócios, o mercado não conseguiu absorver 

1.100.000 m² (um milhão e cem mil metros quadrados) entregues, com a taxa de vacância (áreas 

ociosas) fechando em 25,0% (vinte e cinco por cento) em comparação aos 17,0% (dezessete por 

cento) no início de 2014.  

 

Assim, do inventário existente de 12.500.000 m² (doze milhões e quinhentos mil metros quadrados) 

disponíveis no ano passado, 3.100.000 m² (três milhões e cem mil metros quadrados) ficaram 

desocupados por causa do aumento da oferta e da alta taxa de devoluções. Além disso, o aluguel 
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médio cobrado manteve-se estável, por volta dos R$ 20m²/mês, desde o primeiro trimestre de 

2014. 

 

 
Fonte: Condomínios Logísticos 4T 2016, Colliers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Condomínios Logísticos 4T 2016, Colliers 

 

Positivamente, o ano de 2017 tende a um cenário mais favorável para a expansão de investimentos 

e a previsão é que os novos condomínios em construção sejam concluídos e entregues até 

dezembro. Para os especialistas, a eventual retomada econômica deve criar oportunidades para 

novos negócios entre proprietários e inquilinos, reaquecendo o setor, que está diretamente ligado 

ao comportamento do consumo e à produção industrial. Assim, a expectativa é que haja forte 

movimentação das pequenas e médias empresas em busca de galpões de melhor qualidade para 

realocação ou para a consolidação de suas operações, assim como retomada das indústrias e 

empresas de porte grande que planejavam expandir suas operações, mas congelaram os processos 

devido à crise, aguardando uma melhora do mercado. 
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Fonte: Condomínios Logísticos 4T 2016, Colliers 

 
Dentre os Estados e regiões do país com maior procura, destacam-se as propriedades próximas a 

malhas rodoviárias de melhor qualidade, acessos e meios de transporte diversos, como aeroportos, 

ferrovias e portos. Os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram a maior procura. 

 

 
Fonte: Condomínios Logísticos 4T 2016, Colliers 
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Fonte: Condomínios Logísticos 4T 2016, Colliers 

 
Fonte: Condomínios Logísticos 4T 2016, Colliers 
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Fonte: Condomínios Logísticos 4T 2016, Colliers 
 



 

 

190 
 

TRIBUTAÇÃO 

 

Com base na legislação em vigor no Brasil na data deste Prospecto, esta seção traz as regras gerais 

de tributação aplicáveis ao Fundo e aos Cotistas. Alguns Cotistas podem estar sujeitos à tributação 

específica, dependendo de sua qualificação ou localização. Os investidores não devem considerar 

unicamente as informações contidas nesta seção para fins de avaliar o investimento em Cotas do 

Fundo, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica que sofrerá 

enquanto Cotistas do Fundo. 

 

A discussão a seguir resume as principais consequências fiscais, no Brasil, decorrentes da aquisição, 

titularidade e alienação das Cotas do Fundo por investidores que sejam residentes no Brasil e que sejam 

pessoas físicas residentes ou pessoas jurídicas residentes. Além disso, os comentários abaixo abrangem 

também investidores não residentes que aplicam recursos na aquisição de Cotas do Fundo conforme 

regulamentado pela Resolução CMN 4.373 e pela Instrução CVM 560. Outros Investidores residentes 

no Brasil não qualificados como pessoas físicas residentes ou como pessoas jurídicas residentes devem 

recorrer aos seus assessores a fim de assegurarem-se quanto à tributação específica que lhes seja 

cabível em decorrência dos investimentos e operações relacionados com as Cotas do Fundo. 

 

A discussão está baseada na legislação brasileira vigente na data deste Prospecto. Qualquer 

mudança na legislação aplicável pode alterar as consequências fiscais ora descritas. A discussão a 

seguir não trata de consequências fiscais decorrentes da propriedade das Cotas sob as leis de 

qualquer outro País, ou, ainda, sob específicas leis de determinado estado ou município Brasileiro, 

nem pretende constituir uma análise completa de todas as consequências fiscais relacionadas à 

aquisição, titularidade e alienação das Cotas do Fundo. 

 

Recomenda-se aos Investidores interessados nas Cotas do Fundo que consultem seus próprios 

advogados e assessores fiscais, que poderão lhes prestar assessoria específica levando em conta 

sua situação particular. 

 

O tratamento tributário aplicável ao Fundo e aos Cotistas pode ser resumido da seguinte forma, 

com base na legislação em vigor: 

 

I. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO 

 

Como regra geral, a menos que os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo sejam originados 

de aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, esses não estão sujeitos à tributação 

pelo IR. Caso os rendimentos auferidos decorram de aplicações financeiras de renda fixa ou de 

renda variável, estarão sujeitos às mesmas regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas, 

excetuados os rendimentos decorrentes de aplicações efetuadas pelo Fundo em LHs, CRIs ou por 

LCIs; assim como os rendimentos distribuídos pelos FII cujas cotas sejam admitidas à negociação 
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exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, que não estão sujeitos 

à tributação na carteira do Fundo. 

 

No caso do IRRF incidente sobre rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras, de renda 

fixa ou variável, recolhido pela carteira do Fundo, este poderá ser compensado com o IRRF a ser 

retido pelo Fundo, quando da distribuição aos Cotistas de rendimentos e ganhos de capital, 

proporcionalmente à participação do Cotista, pessoa jurídica ou pessoa física, não sujeita à isenção 

mencionada abaixo. O valor não compensado em relação aos rendimentos e ganhos de capital 

atribuídos aos cotistas isentos serão considerados tributação definitiva para o Fundo. 

 

Nos termos da Lei 9.779, o percentual máximo do total das Cotas que o incorporador, construtor 

ou sócio de empreendimentos imobiliários investidos pelo Fundo poderá subscrever ou adquirir no 

mercado, individualmente ou em conjunto com pessoa a eles ligadas, é de 25% (vinte e cinco por 

cento). Caso tal limite seja ultrapassado, o Fundo estará sujeito à tributação normalmente aplicável 

às pessoas jurídicas. 

 

II. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AOS COTISTAS DO FUNDO 

 

Investidores Locais 

 

Os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos Cotistas, sujeitam-se, como regra geral, à incidência 

do IRRF à alíquota de 20% (vinte por cento). O Fundo deve distribuir aos seus Cotistas, no mínimo, 

a cada 6 (seis) meses, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo regime de caixa. 

 

Conforme previsto na Lei 11.033, são isentos de tributação pelo IR os rendimentos distribuídos pelo 

Fundo aos Cotistas que sejam pessoas físicas uma vez que as Cotas serão admitidas à negociação 

exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, desde que (i) o Fundo 

possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas e, (ii) o Cotista pessoa física não seja titular de Cotas 

que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo ou 

cujas Cotas que lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do 

total de rendimentos auferidos pelo Fundo. 

 

Os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de Cotas pelos Cotistas 

sujeitam-se à incidência do IR à alíquota de 20% (vinte por cento), sendo que: (i) no caso de 

resgate, o imposto sobre os ganhos e rendimentos será retido na fonte; e (ii) no caso de alienação, 

os próprios Cotistas deverão apurar o ganho de capital e recolher o IR, de acordo com as mesmas 

normas aplicáveis aos ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações de renda 

variável. 
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O imposto sobre a distribuição de rendimentos do Fundo, bem como o imposto incidente sobre a 

alienação ou resgate de Cotas, serão considerados: (i) antecipação do IRPJ devido na declaração, 

no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; e 

(ii) tributação exclusiva, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no 

Simples Nacional ou isenta. 

 

Ademais, no caso de pessoa jurídica, o ganho será incluído na base de cálculo do Imposto sobre 

IRPJ e da CSLL, estando sujeitos também à tributação pelas Contribuições para o PIS e para a 

COFINS à alíquota conjunta de 4,65%, nos termos do Decreto 8.426. 

 

Alguns Cotistas podem estar sujeitos à 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. 

 

Investidores Estrangeiros 

 

Os Cotistas do Fundo residentes e domiciliados no exterior, que realizarem seus investimentos no 

Brasil consoante o disposto na Resolução CMN 4.373, e que não residirem em país ou jurisdição 

que não tribute a renda, ou que a tribute a alíquota máxima inferior a 20% (ou 17%, no caso das 

jurisdições que atendam aos padrões internacionais de transparência, conforme previsto na 

legislação brasileira) nos termos do artigo 24 da Lei 9.430, os quais seriam considerados residentes 

ou domiciliados em paraíso fiscal, estarão sujeitos a regime de tributação diferenciado. 

 

Como regra geral, os rendimentos distribuídos pelo Fundo aos Cotistas estrangeiros, que realizarem 

seus investimentos no Brasil segundo o disposto na Resolução CMN 4.373, não residentes e 

domiciliados em paraíso fiscal, deverão estar sujeitos ao IRRF à alíquota de 15%. No entanto, 

respeitados os requisitos enumerados pela Lei 11.033, os rendimentos auferidos pelo Cotista do 

Fundo pessoa física, residente ou não em paraíso fiscal, cujo investimento é realizado nos termos 

da Resolução CMN 4.373, deverá ser isento de tributação pelo IR. 

 

No caso de Cotistas residentes e domiciliados no exterior nessas condições (i.e., investimento 

conforme a Resolução CMN 4.373 e não residentes em paraíso fiscal), é possível sustentar que os 

ganhos de capital auferidos na alienação das Cotas em bolsa de valores ou no mercado de balcão 

organizado não deverão sujeitar-se à tributação pelo IR, conforme o disposto no artigo 90 da 

Instrução Normativa 1.585. 

 

Alternativamente, os Cotistas residentes e domiciliados no exterior em paraíso fiscal, como regra 

geral, não se beneficiam do tratamento descrito nos itens acima, sujeitando-se ao mesmo 

tratamento tributário aplicável aos Cotistas do Fundo residentes no Brasil. Assim, os rendimentos 
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auferidos pelos Cotistas do Fundo, residentes e domiciliados no exterior em paraíso fiscal, cujo 

investimento é feito conforme a Resolução CMN 4.373, serão tributados, como regra geral, à 

alíquota de 20% pelo IRRF. 

 

Em relação aos rendimentos auferidos pelos Cotistas pessoas físicas, residentes e domiciliados no 

exterior em paraíso fiscal, cujo investimento é feito conforme a Resolução CMN 4.373, é possível 

sustentar que deverão ser isentos de tributação pelo IR, respeitados os requisitos enumerados na 

Lei 11.033. 

 

No caso de alienações de Cotas do Fundo, por Cotistas residentes e domiciliados no exterior em 

paraíso fiscal, em operações cursadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, 

deverão estar sujeitas à tributação pela alíquota de 20%. Os ganhos de capital apurados em 

alienações realizadas por esses investidores que ocorrerem fora de bolsa de valores ou balcão 

organizado, no entanto, deverão ser tributadas por uma alíquota de até 25%. 

 

IOF/Títulos 

 

O IOF/Títulos é cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, liquidação 

ou repactuação das Cotas, limitado a um percentual do rendimento da operação, em função do 

prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto 6.306, sendo este limite igual a 0% (zero 

por cento) do rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias. Em 

qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder 

Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimo por cento) ao dia. 

 

IOF/Câmbio 

 

Conversões de moeda estrangeira para a moeda brasileira, bem como de moeda brasileira para 

moeda estrangeira, porventura geradas no investimento em Cotas do Fundo, estão sujeitas ao 

IOF/Câmbio. Atualmente, não obstante a maioria das operações de câmbio estar sujeita à alíquota 

de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), a liquidação das operações de câmbio contratadas 

por investidor estrangeiro para ingresso de recursos no país para aplicação no mercado financeiro 

e de capitais estão sujeitas à alíquota 0% (zero por cento). A mesma alíquota aplica-se às remessas 

efetuadas para retorno dos recursos ao exterior. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode 

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento), sendo aplicável à transações ocorridas após este eventual aumento. 

 

III. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
 
A Administradora é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações tributárias do Fundo, 

inclusive acessórias, com exceção da responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e 

recolhimento do imposto sobre rendimentos e ganhos líquidos auferidos pela carteira do Fundo, em 
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aplicações financeiras de renda fixa ou variável, relativamente à retenção e recolhimento do imposto 

sobre tais rendimentos e ganhos líquidos. 
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