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PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE COTAS DE EMISSÃO DO 

BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
CNPJ/ME nº 35.507.610/0001-60 

No montante de até  

R$ 650.000.000,00 
(seiscentos e cinquenta milhões de reais)  

Código ISIN das Cotas: BRBZELCTF002 
Código de Negociação das Cotas na B3: BZEL11 

Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa - Segmento de Atuação: Híbrido 
Registro da Oferta Nº CVM/SER/RFF/[●], EM [●] DE [●] DE 2021 

 
O BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), representado por sua administradora BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º 
andar, CEP 01451-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício de administração de carteiras de títulos e valores 
mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011 (“Administradora”) está realizando uma oferta pública primária de [2.180.000 (duas milhões e cento e oitenta mil)] novas cotas da 2ª (segunda) emissão do Fundo, nominativas e escriturais, em classe 
e série únicas, no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) (“Valor da Cota” e “Novas Cotas”, respectivamente), totalizando o volume de [R$218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de reais)] (respectivamente, “Oferta Primária” e “Volume Total da Oferta Primária”), 
aprovada pelos atuais Cotistas do Fundo em assembleia geral realizada em 22 de dezembro de 2020, posteriormente retificada pelos atuais Cotistas do Fundo em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2021, e os investidores originais do Fundo, a 
Evenrock RE Fund LP, sociedade constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede na Cidade de Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.561.540/0001-17 (“Evenrock I”), e a Evenrock II RE Fund LP, sociedade 
constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede na Cidade de Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.942.060/0001-70 (“Evenrock II”, que quando referida em conjunto com a Evenrock I, “Ofertantes”), 
estão realizando uma oferta pública secundária de [4.320.000 (quatro milhões e trezentas e vinte mil)] cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo, nominativas e escriturais, em classe e série únicas, do Fundo, sendo [●] (cotas ofertadas pela Evenrock I e [●]  cotas ofertadas pela Evenrock 
II (“Cotas Ofertadas”, que quando referidas em conjunto com as Novas Cotas, “Cotas”), todas ofertadas pelo valor unitário equivalente ao Valor da Cota, totalizando o volume de [R$432.000.000,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões de reais)], sendo que a oferta secundária das 
Cotas Ofertadas está condicionada à subscrição integral das Novas Cotas ofertadas no âmbito da Oferta Primária (respectivamente, “Oferta Secundária”, que quando referida em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”; e “Volume Total da Oferta Secundária”, que quando 
referido em conjunto com o Volume Total da Oferta Primária, “Volume Total da Oferta”), perfazendo a Oferta o montante total de até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), 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”), sem prejuízo do exercício do lote adicional de Cotas Ofertadas, nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, até o montante de 20% 
(vinte por cento) em relação ao Volume Total da Oferta, correspondente ao valor de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) referente a 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) Cotas Ofertadas (“Cotas do Lote Adicional”).  

A Oferta terá o valor mínimo de [R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais)], representado pela soma da totalidade das Novas Cotas ofertadas no âmbito da Oferta Primária e de [R$ 382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões de reais)] em Cotas Ofertadas no âmbito da 
Oferta Secundária (“Volume Mínimo da Oferta”).  

A BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade empresária limitada, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2128, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.747.959/0001-
65, será a entidade responsável por (i) sujeito à obtenção do Registro de Gestor, gerir a carteira do Fundo, de forma ativa, orientando a Administradora na seleção, avaliação, aquisição, alienação, subscrição, conversão, permuta e exercício dos demais direitos inerentes aos ativos e às 
modalidades operacionais que integrem a carteira de ativos do Fundo, e prestação de outros serviços relacionados à tomada de decisão de investimento do Fundo; e (ii) prestar os serviços de administração e gestão operacional dos Imóveis Alvo, de forma ativa, observado o disposto 
no Regulamento e no Contrato de Consultoria e Gestão, o que inclui, mas não se limita à administração das locações ou arrendamentos dos Imóveis Alvo integrantes do patrimônio do Fundo, e às atividades relacionadas à implementação de melhorias, manutenção e conservação dos 
Imóveis Alvo (“Barzel” ou “Consultor Imobiliário”). 

Não obstante a distribuição da Oferta Primária e da Oferta Secundária ocorrerem de forma simultânea, as Cotas Ofertadas somente serão adquiridas pelos potenciais investidores após a subscrição integral das Novas Cotas vinculadas à Oferta Primária. A Oferta Secundária poderá ser 
concluída desde que observada a distribuição do Volume Mínimo da Oferta, que no âmbito da Oferta Secundária corresponderá a R$382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões de reais) em Cotas Ofertadas, sendo admitido o encerramento da Oferta Secundária antes do prazo 
de 6 (seis) meses contados a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400 (“Prazo de Distribuição”), caso ocorra a subscrição do Volume Mínimo da Oferta.  

As Cotas do Fundo objeto da Oferta serão registradas para distribuição pública (i) no mercado primário, no Sistema de Distribuição Primária de Ativos, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), para distribuição e liquidação; e (ii) exclusivamente no mercado de bolsa 
administrado pela B3, para negociação, no mercado secundário, e serão distribuídas no mercado, sob regime de melhores esforços de distribuição, pelo BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder” ou “Itaú BBA”), pelo BANCO SAFRA S.A., instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930 inscrita no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28 (“Safra”) e pelo UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, e pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
4.440, 7º andar, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 (“UBS BB” e, em conjunto com o Itaú BBA e o Safra, os “Coordenadores da Oferta”), sendo que o processo de distribuição pública das Cotas irá contar com a participação de instituições intermediárias 
estratégicas, devidamente autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas pelos Coordenadores da Oferta a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Cotas junto aos Investidores mediante a assinatura do 
Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição (“Participantes Especiais”, e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, as “Instituições Participantes da Oferta”).  

Este Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária das Cotas do Fundo (“Prospecto Definitivo” ou “Prospecto”) contém as informações relevantes, necessárias ao conhecimento pelos Investidores, relativas à Oferta, às Cotas, aos Ofertantes, ao Fundo, 
suas atividades, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, e foi elaborado de acordo com as normas pertinentes. Para descrição mais detalhada da Política de Investimento do Fundo, vide item “Estratégia de Investimento” na seção “Sumário do 
Barzel Fundo de Investimento Imobiliário” na página [●] deste Prospecto Definitivo. 

O Fundo foi registrado perante a CVM sob o nº 0320030 em 14 de abril de 2020. O pedido de registro da Oferta foi protocolado na CVM em 23 de dezembro de 2020. A Oferta Primária foi registrada na CVM em [•] de [•] de 2021, sob o nº [•] e a Oferta Secundária foi registrada na 
CVM em [•] de [•] de 2021, sob o nº [•]. Nos termos do Ofício [•] de [•] de [•] de [•], 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 PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, BEM 
COMO DAS NORMAS EMANADAS DA CVM E SERÁ DISPONIBILIZADO AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO. O REGISTRO DA OFERTA PRIMÁRIA E DA OFERTA SECUNDÁRIA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SUA 
ADMINISTRADORA, DE SEU CONSULTOR IMOBILIÁRIO, OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUEM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM 
DISTRIBUÍDAS. 

ESTE FUNDO COBRA TAXA DE PERFORMANCE. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VIDE A SEÇÃO "SUMÁRIO DO FUNDO", ITEM "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO E GESTOR E TAXA DE PERFORMANCE", 
NA PÁGINA [●] DESTE PROSPECTO.  

É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO PARA SUBSCRIÇÃO DE COTAS, A PARTIR DA DATA A SER INDICADA NO ANÚNCIO DE INÍCIO, QUANDO SE DARÁ O INÍCIO DO PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO. 

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 definido abaixo), da composição da carteira, da taxa de administração, dos fatores de riscos associados ao seu investimento no Fundo e da possibilidade de ocorrência de variação e perda no patrimônio líquido do Fundo e, consequentemente, de 
perda, parcial ou total, do capital investido pelo Investidor, bem como da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo, se for o caso, e, neste caso, de sua responsabilidade por consequentes aportes adicionais de recursos. 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”, 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 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 142, PARA AVALIAÇÃO DOS 
RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS COTAS. 

AINDA QUE A ADMINISTRADORA E O CONSULTOR IMOBILIÁRIO MANTENHAM 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, 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. 

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 DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO 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 DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 

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, do Consultor Imobiliário, 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, CONSULTOR IMOBILIÁRIO, COORDENADORES DA OFERTA E/OU CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS INDICADOS NESTE PROSPECTO. 

 

COORDENADOR LÍDER COORDENADORES 
 

 

 

ADMINISTRADORA  CONSULTOR IMOBILIÁRIO 
   

 

 
A data deste Prospecto Definitivo é de [●] de 2021. 
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DEFINIÇÕES 

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

“Administradora”: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Iguatemi, 151, 19º andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
13.486.793/0001-42, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o 
exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários por 
meio do Ato Declaratório da CVM nº 11.784, expedido em 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, elaborado 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, do 
Consultor Imobiliário, das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM, 
nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400. 

“Anúncio de Início”: Anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, 
informando acerca do início do Prazo de Distribuição, disponível nas páginas 
da rede mundial de computadores da Administradora, do Consultor 
Imobiliário, das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM, nos 
termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400. 

“Assembleia Geral” ou 
“Assembleia Geral de 
Cotistas”: 

Assembleia geral de Cotistas do Fundo, convocada na forma descrita no 
Regulamento, para deliberar sobre as matérias de sua competência. 

“Assessores Legais” Assessores legais do Consultor Imobiliário e dos Coordenadores da Oferta, 
quando referidos em conjunto.  

“Ativos” Ativos Imobiliários, Ativos Financeiros e Outros Ativos, quando referidos em 
conjunto. 

“Ativos Financeiros”: Os ativos financeiros, em que poderão ser alocados recursos livres do Fundo, 
não investidos em Ativos Imobiliários, nos termos do item 4.4 do 
Regulamento, quais sejam: (i) títulos de renda fixa, públicos ou privados, de 
liquidez compatível com as necessidades e despesas ordinárias do Fundo e 
emitidos pelo Tesouro Nacional ou por Instituições Financeiras Autorizadas; 
(ii) cotas de fundos de investimento de renda fixa, com liquidez diária e 
investimento preponderantemente nos ativos financeiros relacionados no item 
“i” acima; ou (iii) outros ativos de liquidez compatível com as necessidades e 
despesas ordinárias do Fundo, cujo investimento seja admitido aos fundos de 
investimento imobiliário, na forma da Instrução CVM 472. 

“Ativos Imobiliários”: Quando referidos em conjunto, os ativos imobiliários adquiridos ou passíveis 
de aquisição pelo Fundo, os quais deverão representar, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) do Patrimônio Líquido do Fundo, nos termos do item 4.1 do 
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Regulamento, consistem: (a) diretamente, em direitos reais sobre Imóveis 
Alvo; (b) indiretamente em Imóveis Alvo mediante aquisição de: (b.1) ações 
ou quotas de sociedades que tenham como propósito específico o 
investimento de, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido na aquisição, e/ou 
na exploração dos Imóveis Alvo; (b.2) cotas de fundos de investimento em 
participações que tenham como política de investimento aplicações em 
sociedades cujo propósito consista no investimento em Imóveis Alvo; e (b.3) 
cotas de outros fundos de investimento imobiliário que invistam no mínimo 
2/3 do seu patrimônio líquido em Imóveis Alvo e cuja política de investimento 
seja consistente com a política de investimento do Fundo prevista no 
Regulamento. 

“Auditor Independente”: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucri Zaidan, 
nº 1240, 12º andar, Ed. Morumbi Golden Tower (Torre A), Unid. 1.203, Vila 
São Francisco, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 49.928.567/0001-11. 

“B3”: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

“Banco Central” ou 
“BACEN’”: 

Banco Central do Brasil. 

“Boletim de Subscrição” Documento que formaliza a subscrição das Novas Cotas ou aquisição das 
Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta. 

“Barzel” BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade 
limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2128, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-903, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.747.959/0001-65, contratada pela 
Administradora, em nome do Fundo, por meio do Contrato de Consultoria e 
Gestão, para atuar como Gestor e Consultor Imobiliário do Fundo, observadas 
as disposições do item 5.4.1 do Regulamento. Sempre que mencionado, o 
termo definido “Barzel” será tido (a) como Consultor Imobiliário do Fundo, ou 
(b) como Gestor e Consultor Imobiliário do Fundo, após a obtenção do 
Registro de Gestor, quando a Barzel assumirá as atribuições enumeradas no 
item 5.5.7 do Regulamento no que diz respeito à gestão de Ativos Financeiros 
e de Ativos Imobiliários que não sejam Imóveis Alvo. 

“Brasia” BRZ Brasia II(C) Investimentos Imobiliários S.A., sociedade anônima de capital 
fechado, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2121, Andar 4, Sala 403, CEP 01451-903, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 35.121.721/0001-34 

“Brasil”: República Federativa do Brasil. 

“Capital Autorizado”: São novas emissões de cotas até perfazer o montante total de, no máximo, 
R$6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), a ser realizado por ato da 
Administradora, conforme recomendação do Consultor Imobiliário, 
independentemente de aprovação em Assembleia Geral e de alteração do 
Regulamento.  

“CNPJ/ME”: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia. 
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“Código ANBIMA”: Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de 
Recursos de Terceiros, conforme alterado. 

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

“Consultor Imobiliário” BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade 
empresária limitada, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2128, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 
01451-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.747.959/0001-65. 

“Contrato de Consultoria e 
Gestão” 

O “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria 
Imobiliária, Gestão de Carteira e Outras Avenças”, por meio do qual a 
Administradora, em nome do Fundo, realizou a contratação da Barzel 
Properties Gestora de Recursos Ltda., para a prestação dos serviços descritos 
no item 5.5 do Regulamento, na qualidade de Consultor Imobiliário, e, após a 
obtenção do Registro de Gestor, na qualidade de Consultor Imobiliário e 
Gestor do Fundo. No que se refere à prestação dos serviços de gestão de 
carteira de valores mobiliários pelo Consultor Imobiliário, o Contrato de 
Consultoria e Gestão se encontra sujeito, nos termos do artigo 125 do Código 
Civil, ao atendimento da condição suspensiva referente à obtenção do Registro 
de Gestor pelo Consultor Imobiliário. 

“Contrato de Distribuição”: “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, sob Regime 
de Melhores Esforços de Colocação, das Cotas de Emissão do Barzel Fundo de 
Investimento Imobiliário, no âmbito de Oferta Primária e Oferta Secundária”, 
celebrado, em 23 de fe10%vereiro de 2021, entre o Fundo, os Ofertantes, a 
Administradora, o Consultor Imobiliário e os Coordenadores da Oferta, 
conforme alterado. 

“Coordenador Líder” ou 
“Itaú BBA”: 

Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de valores 
mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º 
andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30. 

“Coordenadores da Oferta”: Significa o Coordenador Líder, o Safra e o UBS BB, em conjunto. 

“Cotas”: As Novas Cotas e as Cotas Ofertadas, quando referidas em conjunto. 

“Cotas do Lote Adicional”: O adicional de Cotas Ofertadas que poderão ser ofertadas em caso de 
exercício do lote adicional nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 
400, no montante de até 20% (vinte por cento) do Volume Total da Oferta, 
por decisão conjunta dos Coordenadores, da Administradora e do Consultor 
Imobiliário correspondente ao valor R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões 
reais) referente a 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) Cotas Ofertadas. 

“Cotas Ofertadas”: As 4.320.000 (quatro milhões e trzentas vinte mil) cotas da Primeira Emissão 
do Fundo de titularidade dos Ofertantes, nominativas e escriturais, emitidas 
em classe e série únicas, com valor unitário equivalente ao Valor da Cota, que 
estão sendo objeto da Oferta Secundária pelos Ofertantes, sendo [●] ([●]) 
Cotas serão ofertadas pela Evenrock I e [●] [●]) Cotas serão ofertadas pela 
Evenrock II.  
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“Cotistas”: Titulares de cotas do Fundo. 

“Critérios de Elegibilidade”: Os seguintes critérios, que deverão ser atendidos cumulativamente pelos 
Imóveis Alvo: (i) ser imóvel do segmento comercial, em especial 
empreendimentos de escritórios, lajes corporativas ou office park, bem como 
imóveis do segmento logístico, industrial, data centers ou de renda urbana, 
podendo restringir-se a uma ou mais das unidades autônomas do mesmo 
empreendimento; (ii) ter o certificado de conclusão de obra (habite-se ou 
equivalente), exceto para as áreas de expansões a serem realizadas nos 
Imóveis Alvo; e (iii) na hipótese de o Imóvel Alvo estar gravado com ônus 
reais, o gravame em questão deverá ser considerado na avaliação do referido 
Imóvel Alvo a ser realizada pelo Gestor. 

“Cushman & Wakefield” Cushman & Wakefield Consultoria Imobiliária, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Jose Lannes, 40º andar, CEP 04571–
100. 

“CSLL”: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 

“Custodiante”: É a própria Administradora. 

“CVM”: Comissão de Valores Mobiliários. 

“Data de Liquidação”: A data em que as Cotas serão integralizadas pelos Investidores, a qual será 
oportunamente informada aos Investidores pelos Coordenadores da Oferta 
quando do Procedimento de Alocação, por meio da publicação de comunicado 
ao mercado e/ou envio de comunicação direta aos Investidores por correio 
eletrônico, observado um período mínimo de 15 (quinze) dias corridos entre o 
Procedimento de Alocação e a data estimativa de integralização das Cotas, de 
acordo com o cronograma indicativo da Oferta, constante no item 
“Cronograma Indicativo da Oferta” na página [●] deste Prospecto, desde que 
atingido o Volume Mínimo da Oferta. 

 

“Data de Recebimento de 
Ordens de Investimento” 

Data na qual serão recebidas as ordens de investimento feitas pelos 
Investidores Institucionais a ocorrer durante os 6 (seis) meses seguidos do 
Anúncio de Início.  

“Decreto 6.306/07”: Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme alterado. 

“Dia Útil”: Qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado declarado nacional ou no 
Estado ou na cidade de São Paulo ou aqueles dias em que não haja expediente 
na B3. 

“Distribuição Parcial”: Será admitida apenas a distribuição parcial de Cotas Ofertadas no âmbito da 
Oferta Secundária. 
 
A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial das 
Cotas Ofertadas, desde que haja subscrição do Volume Mínimo da Oferta. 
Como o Volume Mínimo da Oferta corresponde, prioritariamente, à totalidade 
das Novas Cotas e, adicionalmente, de uma parcela das Cotas Ofertadas, as 



 

11 

Cotas que não forem colocadas no âmbito da Oferta corresponderão 
integralmente às Cotas Ofertadas, de modo que não haverá cancelamento de 
Cotas não colocadas, as quais permanecerão sob a titularidade dos Ofertantes. 
Caso a demanda não seja suficiente para, após a conclusão da Oferta Primária, 
cobrir toda a Oferta Secundária, observado o Volume Mínimo no âmbito da 
Oferta, a alocação dos Pedidos de Subscrição se dará proporcionalmente ao 
montante detido originalmente por cada Ofertante.  
 
As Instituições Participantes da Oferta não são responsáveis pela subscrição e 
integralização e/ou aquisição de eventual saldo de Cotas que não seja 
subscrito e integralizado e/ou adquirido no âmbito da Oferta. 
 
Não obstante a distribuição da Oferta Primária e da Oferta Secundária 
ocorrerem de forma simultânea, as Cotas Ofertadas somente serão adquiridas 
pelos potenciais investidores após a subscrição integral das Novas Cotas e, 
consequentemente, a Oferta Secundária somente será realizada caso a 
totalidade das Novas Cotas seja colocada aos Investidores, sendo certo que a 
Oferta Secundária poderá ser concluída desde que observada a distribuição 
do Volume Mínimo da Oferta, que no âmbito da Oferta Secundária 
corresponderá a R$382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões de 
reais) em Cotas Ofertadas. 
 
Não haverá condicionamento da adesão à Oferta Secundária, conforme faculta 
o §5º do art. 30 da Instrução CVM 400.  

“Dívidas Empreendimento 
BLP”: 

 (i) o Financiamento da Construção com o Banco do Brasil, com saldo devedor 
de R$55.582.665,97 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois 
mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) (data base 
de 31 de janeiro de 2021);  (ii) a Compra e Venda de Quotas a prazo, com 
saldo devedor de R$ 49.572.126,81 (quarenta e nove milhões, quinhentos e 
setenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) (data 
base de 31 de janeiro de 2021) e (iii) a Cédula de Crédito Imobiliário nº 
101120120004600, no valor atualizado de R$25.093.332,74 (vinte e cinco 
milhões, noventa e três mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e quatro 
centavos) (data base de 31 de janeiro de 2021) . As Dívidas Empreendimento 
BLP se encontram descritas no item “Destinação dos Recursos” na página [●] 
deste Prospecto. 

“Dívida Empreendimento 
CD1”: 

A Cédula de Crédito Imobiliário nº 100118120011100, no valor atualizado de 
R$98.530.354,03 (noventa e oito milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e 
cinquenta e quatro reais e três centavos) (data base de 31 de janeiro de 2021), 
melhor descrita no item “Destinação dos Recursos” na página [●] deste 
Prospecto. 

“Dívidas SPE”: As Dívidas Empreendimento BLP e a Dívida Empreendimento CD1, quando 
referidas em conjunto. Para mais informações a respeito das Dívidas 
SPE, incluindo taxas de juros, prazos e outras condições relativas a 
tais dívidas, veja o item “Destinação dos Recursos” na página [●] 
deste Prospecto. 

“Empreendimentos”: O Empreendimento BLP e o Empreendimento CD1, quando referidos em 
conjunto. 

“Empreendimento BLP”: O empreendimento imobiliário, do tipo galpão logístico, denominado Bonsucesso 
Logistics Park, objeto das matrículas nº 160.597 a 160.629, 4.230, 152.379 e 
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152.380, todas 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo. 

“Empreendimento CD1”: O empreendimento imobiliário, do tipo galpão logístico, denominado CD-01, 
objeto das matrículas nº 11.200, 11.201, 24.907, 27.087 e 27.088, todas do 
2º Ofício de Registro de Imóveis de Osasco. 

“Encargos do Fundo”: São os encargos que podem ser debitados do patrimônio do Fundo, 
devidamente descritos no Capítulo XIII do Regulamento. 

“Estudo de Viabilidade”: Estudo de Viabilidade do Fundo elaborado pela Cushman & Wakefield & Co. 
Consultoria Imobiliária, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Praça Jose Lannes, 40º andar, CEP 04571–100, nos termos do Anexo 
[●] deste Prospecto. 

“Evenrock I” Evenrock RE Fund LP, sociedade constituída de acordo com as leis dos 
Estados Unidos da América, com sede na Cidade de Wilmington, Delaware, 
Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.561.540/0001-
17. 

“Evenrock II” Evenrock II RE Fund LP, sociedade constituída de acordo com as leis dos 
Estados Unidos da América, com sede na Cidade de Wilmington, Delaware, 
Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.942.060/0001-
70. 

“Fundo”: BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, constituído sob a 
forma de condomínio fechado, dividido em cotas escriturais e nominativas, 
que correspondem a frações ideais de seu patrimônio. 

“Gestor”: Significa o responsável pela gestão de carteira do Fundo, e por outros serviços 
relacionados à tomada de decisão de investimento do Fundo, sendo, (i) a 
Administradora até a obtenção do Registro de Gestor pelo Consultor 
Imobiliário e, (ii) após a obtenção do Registro de Gestor, o Consultor 
Imobiliário. 

“Governo Federal”: Governo Federal do Brasil. 

“IGP-M”: Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas. 

“Imóveis Alvo”: Direitos reais sobre imóveis do segmento comercial, em especial 
empreendimentos de escritórios, lajes corporativas ou office park, bem como 
imóveis do segmento logístico, industrial, data centers ou de renda urbana, 
para todos os casos, os imóveis deverão estar prontos ou em construção, 
sendo certo que para os imóveis que acompanham os 2/3 (dois terços) 
estabelecidos no item 4.1 do Regulamento, as construções estarão limitadas 
à realização de modernizações (retrofit) e reformas dos imóveis prontos e/ou 
expansão nos respectivos imóveis prontos ou em áreas a eles adjacentes, que 
obedeçam aos Critérios de Elegibilidade, todos com a finalidade de exploração 
comercial, alienação, locação típica ou atípica (built to suit), arrendamento ou 
exploração do direito de superfície, podendo, ainda, ceder a terceiros os 
direitos e créditos decorrentes da sua venda, locação, arrendamento e direito 
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de superfície.  

“Instituições Financeiras 
Autorizadas”: 

São as 8 (oito) instituições financeiras com maior valor de ativos conforme 
divulgado pelo Banco Central a ser verificado na data de aquisição e/ou 
subscrição do respectivo ativo pelo Fundo. 

“Instituições Participantes 
da Oferta”: 

Os Coordenadores da Oferta e os Participantes Especiais, quando 
considerados em conjunto. 

“Instrução CVM 400”: Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. 

“Instrução CVM 472”: Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada. 

“Instrução CVM 476”: Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. 

“Instrução CVM 494”: Instrução da CVM nº 494 de 20 de abril de 2011, conforme alterada. 

“Investidores 
Institucionais”: 

Entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, 
entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à 
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou 
na B3, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, 
seguradoras, investidores pessoas jurídicas ou investidores pessoa física que 
façam uma ordem de investimento em valor igual ou superior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de Reais), equivalente a 100.000 (cem mil) Cotas, 
em qualquer caso, por meio de ordem de investimento direcionada aos 
Coordenadores da Oferta, e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento.  

“Investidores Não 
Institucionais”: 

Em conjunto, os Investidores Não Institucionais Varejo e os Investidores Não 
Institucionais Private. 

“Investidores Não 
Institucionais Varejo”: 

Pessoas físicas, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores 
Institucionais, que formalizem Pedido de Subscrição durante o Período de 
Subscrição, em valor igual ou inferior a R$ 999.900,00 (novecentos e noventa 
e nove mil e novecentos reais), que equivale à quantidade máxima de 9.999 
(nove mil e novecentas e noventa e nove) Cotas, junto a uma única Instituição 
Participante da Oferta, observado o Investimento Mínimo por Investidor, 
sendo certo que no caso de Pedidos de Subscrição do mesmo Investidor Não 
Institucional a mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão 
considerados os Pedidos de Subscrição da Instituição Participante da Oferta 
que submeter primeiro à B3 os Pedidos de Subscrição e os demais serão 
cancelados. 

“Investidores Não 
Institucionais Private”: 

Pessoas físicas, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores 
Institucionais, que formalizem Pedido de Subscrição durante o Período de 
Subscrição, em valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
que equivale à quantidade mínima de 10.000 (dez mil) Cotas, até um valor 
máximo de R$9.999.900 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e 
novecentos reais), equivalente a 99.999 (noventa e nove mil e novecentos e 
noventa e nove) Cotas, junto a uma única Instituição Participante da Oferta, 
sendo certo que no caso de Pedidos de Subscrição do mesmo Investidor Não 
Institucional a mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão 
considerados os Pedidos de Subscrição da Instituição Participante da Oferta 
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que submeter primeiro à B3 os Pedidos de Subscrição e os demais serão 
cancelados. 

“Investimento Mínimo por 
Investidor”: 

R$1.000,00 (mil reais), correspondente a 10 (dez) Cotas, a ser observado por 
todos os Investidores.  

“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. 

“IR”: Imposto de Renda. 

“IRPJ”: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. 

“J. Safra Assessoria”: J. Safra Assessoria Financeira LTDA., instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 2.100, Bela Vista, CEP 
01310-930, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.818.335/0001-29. 

“Lei nº 8.668/93”: Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada. 

“Novas Cotas”: As [2.180.000 (duas milhões e cento e oitenta mil)] cotas da segunda emissão 
do Fundo, nominativas e escriturais, em classe e série únicas, objeto da Oferta 
Primária, com valor unitário equivalente ao Valor da Cota, não havendo lotes 
adicionais ou suplementares de Novas Cotas.  

 

“Oferta”: A Oferta Primária e a Oferta Secundária, quando referidas em conjunto. 

“Oferta Institucional” Significa a Oferta destinada exclusivamente aos Investidores Institucionais, 
observado que apenas as Cotas remanescentes que não forem colocadas na 
Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação junto a Investidores 
Institucionais, por meio dos Coordenadores formalizadas por ordem de 
investimento, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais 
reservas antecipadas, observados os procedimentos previstos do Contrato de 
Distribuição. 

“Oferta Não Institucional” Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não Institucionais.  
 
Durante o Período de Subscrição, cada um dos Investidores Não Institucionais 
interessados em participar da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, deverão 
realizar a subscrição de Cotas, mediante o preenchimento de um ou mais 
Pedidos de Subscrição junto a uma única Instituição Participante da Oferta, 
sendo certo que, no caso de Pedidos de Subscrição do mesmo Investidor Não 
Institucional a mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas serão 
considerados os Pedidos de Subscrição da Instituição Participante da Oferta 
que submeter primeiro à B3 os Pedidos de Subscrição, sendo cancelados os 
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Pedidos de Subscrição apresentados às demais Instituições Participantes da 
Oferta.  
 
No contexto da Oferta Não Institucional, observados os valores mínimos e os 
valores máximos previstos para apresentação de Pedido de Subscrição pelos 
Investidores Não Institucionais Varejo e pelos Investidores Não Institucionais 
Private, os Investidores Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão 
aderir simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não 
Institucional indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e discriminar em 
seus respectivos Pedidos de Subscrição os valores a serem alocados em cada 
modalidade de Oferta Não Institucional desejada, junto a uma única 
Instituição Participante da Oferta. 
 
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no 
respectivo Pedido de Subscrição, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada. 
Deverão ser observados pelos Investidores Não Institucionais o Investimento 
Mínimo por Investidor, os procedimentos e normas de liquidação da B3 e os 
demais procedimentos descritos na Seção “Termos e Condições da Oferta”. 
 
No mínimo, 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) Cotas, ou seja, 10% (dez 
por cento) do Montante da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta 
Não Institucional, observado que (i) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) do Volume Total da Oferta, ou seja, 325.000 (trezentas e vinte e cinco 
mil) Cotas, será destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais 
Varejo; e (ii) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Volume 
Total da Oferta, ou seja, 325.000 (trezentas e vinte e cinco mil) Cotas, será 
destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais Private.  
 
Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, 
poderão, a seu exclusivo critério, aumentar a quantidade de Cotas inicialmente 
destinada à Oferta Não Institucional, bem como os montantes destinados aos 
Investidores Não Institucionais Varejo e aos Investidores Não Institucionais 
Private, até o limite máximo do Volume Total da Oferta e alocar as Cotas 
destinadas à Oferta Não Institucional entre os Investidores Não Institucionais 
Varejo e os Investidores Não Institucionais Private, sendo certo que, caso não 
haja demanda suficiente para atender a uma das modalidades, poderão alocar 
o remanescente junto aos Investidores Não Institucionais da outra 
modalidade, observado o montante total destinado à Oferta Não Institucional.  

“Oferta Primária”: Oferta pública de distribuição primária das Cotas do Fundo, no âmbito da 
segunda emissão de Cotas do Fundo.  

“Oferta Secundária”: Oferta pública de distribuição secundária das Cotas do Fundo, realizada pelos 
Ofertantes. 

“Ofertantes”: Quando referidos em conjunto, a Evenrock I e a Evenrock II.  

“Outros Ativos”: Quando referidos em conjunto, os seguintes ativos em que o Fundo poderá 
investir seus recursos, limitado a até 1/3 (um terço) do Patrimônio Líquido do 
Fundo, nos termos do item 4.1.2 do Regulamento: (i) Letras de Crédito 
Imobiliário, emitidas nos termos da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, 
emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas; (ii) Letras Hipotecárias, 
emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas e nos termos da Lei nº 7.684, 
de 2 de dezembro de 1988; (iii) Letras Imobiliárias Garantidas, emitidas nos 
termos da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que possuam, no momento 
de sua aquisição, classificação de risco (rating), em escala nacional, igual ou 
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superior a “A-” ou equivalente, atribuída pela Standard&Poors, Fitch ou 
equivalente pela Moody’s; (iv) Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos 
nos termos da Lei nº 9.514, de 17 de agosto de 1997, e demais dispositivos 
legais e regulamentares aplicáveis, que tenham sido emitidos no âmbito de 
uma oferta pública registrada perante a CVM ou cujo registro tenha sido 
dispensado, na forma prevista na Instrução CVM 400 ou na Instrução CVM 
476., que possuam, no momento de sua aquisição/ subscrição: (a) 
classificação de risco (rating), em escala nacional, igual ou superior a “A-” ou 
equivalente, atribuída pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela 
Moody’s; ou (b) garantia real imobiliária e laudo de avaliação evidenciando 
que a referida garantia real imobiliária corresponde a, no mínimo, 100% (cem 
por cento) do saldo devedor dos certificados de recebíveis imobiliários, na data 
da respectiva aquisição/ subscrição pelo Fundo; (v) CRI cujos créditos sejam 
considerados imobiliários pela sua origem ou destinação em operações dos 
segmentos previstos para os Imóveis Alvo, incluindo, mas sem limitação, 
créditos imobiliários oriundos de locação, de compra e venda, de títulos de 
dívidas, e/ou de outros financiamentos relacionados à construção de imóveis 
do segmento comercial, em especial empreendimentos de escritórios, lajes 
corporativas ou office park, bem como imóveis do segmento logístico, 
industrial, data centers ou de renda urbana; (vi) Certificados de potencial 
adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 
29 de dezembro de 2003, caso sejam essenciais para fins de regularização dos 
Imóveis Alvo da carteira do Fundo ou para fins de implementação de 
expansões e benfeitorias em tais Imóveis Alvo; (vii) outros ativos admitidos 
nos termos da Instrução CVM 472; e (viii) direitos reais sobre imóveis do 
segmento comercial, em especial empreendimentos de escritórios, lajes 
corporativas ou office park, bem como imóveis do segmento logístico, 
industrial, data centers ou de renda urbana, em construção que atendam aos 
Critérios de Elegibilidade, observado o percentual máximo de até 20% (vinte 
por cento) em relação ao Patrimônio Líquido. 
 
A possibilidade de aquisição dos Outros Ativos listados nos incisos “(i)”, “(ii)”, 
“(iii)”, “(iv)”, “(vi)” e “(vii)” acima está condicionada à obtenção do Registro 
de Gestor. 

“Participantes Especiais”: Instituições intermediárias, devidamente autorizadas a operar no mercado de 
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas pelos Coordenadores 
da Oferta a participarem da Oferta, que decidirem integrar o consórcio de 
distribuição, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Cotas 
junto aos Investidores mediante a assinatura do Termo de Adesão ao Contrato 
de Distribuição. 

“Patrimônio Líquido”: O patrimônio líquido do Fundo. 

“Pedido de Subscrição”: Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, exceto 
nas circunstâncias ali previstas, para a subscrição de Cotas no âmbito da 
Oferta e que será formalizado pelos Investidores Não Institucionais ou pelos 
Investidores que sejam Pessoas Vinculadas interessados na subscrição/ 
aquisição de Cotas durante o Período de Subscrição. 

“Período de Subscrição”: O período de 6 (seis) meses a contar o Anúncio de Início, sendo que os 
Coordenadores da Oferta poderão realizar o Procedimento de Alocação de 
Ordens a qualquer momento, a seu exclusivo critério, encerrando o Período 
de Subscrição e definindo a Data de Liquidação.  
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“Pessoas Ligadas”: Consideram-se pessoas ligadas, conforme definidas no artigo 34, parágrafo 
2º, da Instrução CVM 472 (i) a sociedade controladora ou sob controle da 
Administradora, do Consultor Imobiliário, de seus administradores e 
acionistas, conforme o caso; (ii) a sociedade cujos administradores, no todo 
ou em parte, sejam os mesmos da Administradora ou do Consultor Imobiliário, 
conforme aplicável, com exceção dos cargos exercidos em órgãos colegiados 
previstos no estatuto ou regimento interno da Administradora ou do Consultor 
Imobiliário, desde que seus 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, gestores e/ou administradores, conforme o caso, 
das Instituições Participantes da Oferta, do Fundo, da Administradora, dos 
Ofertantes, do Consultor Imobiliário e/ou outras pessoas vinculadas à emissão 
e distribuição, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) administradores, 
empregados, operadores e demais prepostos do Consultor Imobiliário, da 
Administradora, do Fundo ou das Instituições Participantes da Oferta, que 
desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional; (iii) 
agentes autônomos que prestem serviços ao Fundo, a Administradora, ao 
Consultor Imobiliário ou às Instituições Participantes da Oferta; (iv) demais 
profissionais que mantenham, com o Fundo, a Administradora, o Consultor 
Imobiliário, ou as Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação 
de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de 
suporte operacional; (v) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, 
controladoras ou participem do controle societário da Administradora, do 
Consultor Imobiliário ou das Instituições Participantes da Oferta; (vi) 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Fundo, pela 
Administradora, pelo Consultor Imobiliário ou pelas Instituições Participantes 
da Oferta, nesta última hipótese, desde que diretamente envolvidos na Oferta; 
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas 
ao Fundo, à Administradora, ao Consultor Imobiliário ou às Instituições 
Participantes da Oferta, nesta última hipótese, desde que diretamente 
envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das 
pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(v)” acima; e (ix) clubes e fundos de 
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas ao Fundo, 
à Administradora, ao Consultor Imobiliário ou às Instituições Participantes da 
Oferta, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 

“Política de Investimento”: A política de investimento do Fundo, conforme descrita no Capítulo IV do 
Regulamento e no item “Objetivo e Política de Investimento do Fundo” da 
seção “Sumário do Barzel Fundo de Investimento Imobiliário”, na página [●] 
deste Prospecto. 

“Portfolio Inicial”: Os ativos que atualmente compõem o patrimônio do Fundo, integralizados no 
âmbito da Primeira Emissão do Fundo, quais sejam: o Empreendimento BLP e 
o Empreendimento CD1. 

“Prazo de Distribuição”: O período de distribuição das Cotas da Oferta, 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. 

“Primeira Emissão”: São as 7.400.000 (sete milhões e quatrocentas mil) cotas da 1ª (primeira) 
emissão do Fundo, de uma mesma classe e série, nominativas e escriturais, 
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totalmente subscritas e integralizadas, incluindo as Cotas Ofertadas. Para 
maiores informações vide seção “Histórico Patrimonial do Fundo”, na 
página 66 deste Prospecto. 

“Procedimento de Alocação 
de Ordens” 

O procedimento de coleta de intenções de investimento no âmbito da Oferta, 
a ser conduzido pelos Coordenadores nos termos do artigo 44 da Instrução 
CVM 400, para a verificação, junto aos investidores da Oferta, inclusive 
Pessoas Vinculadas, da demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de 
Subscrição dos Investidores Não Institucionais, observado o Investimento 
Mínimo por Investidor e os limites máximos aplicáveis aos Investidores Não 
Institucionais Varejo e Investidores Não Institucionais Private, e o recebimento 
das ordens de investimento dos Investidores Institucionais, para verificar se o 
Volume Mínimo da Oferta foi atingido. 

“Prospecto” ou “Prospecto 
Definitivo”: 

Este Prospecto Prospecto Definitivo da Oferta. 

 

“Prospecto Definitivo” ou 
“Prospecto”: 

Este Prospecto Definitivo da Oferta. 

“Público Alvo” ou 
“Investidores”: 

A Oferta é destinada aos Investidores Institucionais e Investidores Não 
Institucionais.  

“Registro de Gestor”: O registro do Consultor Imobiliário na CVM com o administrador de carteira 
de valores mobiliários, na categoria “gestor de recursos”, nos termos da 
Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada, e sua 
adesão ao Código ANBIMA, sendo certo que até a data de obtenção do referido 
registro a Administradora exercerá as funções de gestão de carteira do Fundo 
conforme orientações do Consultor Imobiliário. Após a obtenção do Registro 
de Gestor, o Consultor Imobiliário passará a exercer as funções de gestor de 
recursos do Fundo, assumindo a condição de Gestor, bem como, de forma 
cumulativa, as funções de Consultor Imobiliário do Fundo, nos termos do 
Contrato de Consultoria e Gestão e do Regulamento. 

“Regulamento”: Regulamento vigente do Barzel Fundo de Investimento Imobiliário. 

“Taxa de Administração”: Taxa devida à Administradora pelo Fundo, que engloba a remuneração pelos  
serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração ao Fundo, 
bem como pelos serviços prestados pelo Consultor Imobiliário e Gestor, 
conforme previsto no item 6.1 do Regulamento e na seção “Sumário do Barzel 
Fundo de Investimento Imobiliário”, no item “XII”, à página [●] deste 
Prospecto, da qual serão descontados os pagamentos devidos à Barzel, na 
qualidade de Consultor Imobiliário, e, após a obtenção do Registro de Gestor, 
na qualidade de Consultor Imobiliário e Gestor.  

“Taxa de Performance” É a taxa de performance anual devida ao Consultor Imobiliário, conforme 
previsto no item 6.2 Regulamento e na seção “Sumário do Barzel Fundo de 
Investimento Imobiliário”, no item “XII”, à página [●] deste Prospecto. 

“Termo de Adesão ao 
Contrato de Distribuição”: 

Os Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição dos Participantes Especiais. 
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“Termo de Adesão ao 
“Regulamento”: 

Termo de adesão assinado pelos adquirentes das Cotas, mediante o qual 
declaram que leram, analisaram e concordaram com os termos deste 
Prospecto e do Regulamento, que tomaram ciência dos objetivos do Fundo, 
de sua Política de Investimento, da composição da carteira do Fundo, da Taxa 
de Administração, da remuneração do Consultor Imobiliário, 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. 

“Safra” BANCO SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 58.160.789/0001-28. 

“Segunda Emissão” As Novas Cotas emitidas no âmbito da Oferta Primária. 
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“SPE”: A SPE BLP, a SPE Brasia e a SPE CD1, quando referidas em conjunto. 

“SPE BLP”: A Bonsucesso Log Park Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade 
limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2.128, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-903, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.070.453/0001-12, proprietária direta do 
Empreendimento BLP.  

“SPE Brasia”: A Brasia Properties Investimentos Imobiliários S.A., sociedade anônima, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.128, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-903, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 23.541.066/0001-94, proprietária indireta do 
Empreendimento BLP. 

“SPE CD1” A BRZ CD1 Investimentos Imobiliários S.A., sociedade anônima, com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
2.128, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-903, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 32.026.307/0001-58, proprietária direta do Empreendimento CD1.  

 

“UBS BB”: UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, e pertencente ao grupo UBS BB Serviços 
de Assessoria Financeira e Participações S.A., com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º 
andar, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73. 

“Valor da Cota”: R$100,00 (cem reais).  

“Valor de Mercado”: O valor de mercado do Fundo, obtido mediante a multiplicação: (a) da 
totalidade de Cotas emitidas pelo Fundo por (b) seu valor de mercado, 
considerando a média diária das cotações do preço de fechamento das cotas 
do mês anterior, informadas pela B3. 

“Volume Mínimo da Oferta”: A Oferta terá o valor mínimo de [R$600.000.000,00 (seiscentos milhões)] 
representado pela soma da totalidade das Novas Cotas ofertadas no âmbito 
da Oferta Primária e de [R$382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões 
de reais)] em Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta Secundária.  

“Volume Total da Oferta”: O Volume Total da Oferta Primária e o Volume Total da Oferta Secundária, 
quando referidos em conjunto, equivalente a R$ 650.000.000,00 (seiscentos 
e cinquenta milhões de reais). 
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“Volume Total da Oferta 
Primária”: 

A Oferta Primária terá o valor de [R$218.000.000,00 (duzentos e dezoito 
milhões de reais)], representado por [2.180.000 (duas milhões, cento e 
oitenta mil)] Novas Cotas da segunda emissão do Fundo, emitidas pelo Valor 
da Cota, não havendo lotes adicionais ou suplementares de Novas Cotas. 

“Volume Total da Oferta 
Secundária”: 

A Oferta Secundária terá o valor de até [R$432.000.000,00 (quatrocentos e 
trinta e dois milhões de reais)], representado por [4.320.000 (quatro milhões 
e trezentas e vinte mil)] Cotas Ofertadas, pelo Valor da Cota, sem considerar 
a possibilidade de Distribuição Parcial da Oferta Secundária e o exercício das 
Cotas do Lote Adicional, nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400.  
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Principais Características da Oferta Pública 
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SUMÁRIO DA OFERTA 
 
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre o Fundo e a Oferta. 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” nas páginas [●] a [●] deste Prospecto. 
 

Fundo e Emissor Barzel Fundo de Investimento Imobiliário. 

Administradora BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  

Custodiante BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  

Consultor 
Imobiliário 

Barzel Properties Gestora de Recursos Ltda. 

Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A. 

Coordenadores Coordenador Líder, o Safra e o UBS BB, em conjunto. 

Oferta Realização conjunta da (i) Oferta Primária, consistente na oferta 
pública primária de [2.180.000 (dois milhões cento e oitenta mil)]  
Novas Cotas do Fundo, nominativas e escriturais, em classe e série 
únicas, no valor unitário correspondente ao Valor da Cota, totalizando 
o volume de R$218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de reais); 
e (ii) da Oferta Secundária, consistente na oferta pública secundária 
de 4.320.000 (quatro milhões e trzentas e vinte mil) Cotas Ofertadas 
detidas pelos Ofertantes, no valor unitário correspondente ao Valor da 
Cota, totalizando o volume de R$432.000.000,00 (quatrocentos e trinta 
e dois milhões de reais), condicionado à subscrição integral das Novas 
Cotas objeto da Oferta Primária. 
 
Não obstante a distribuição da Oferta Primária e da Oferta Secundária 
ocorrerem de forma simultânea, as Cotas Ofertadas somente serão 
adquiridas pelos potenciais investidores após a subscrição integral das 
Novas Cotas e, consequentemente, a Oferta Secundária somente será 
realizada caso a totalidade das Novas Cotas seja colocada aos 
Investidores, sendo certo que a Oferta Secundária poderá ser concluída 
desde que observada a distribuição do Volume Mínimo da Oferta, que 
no âmbito da Oferta Secundária corresponderá a R$382.000.000,00 
(trezentos e oitenta e dois milhões de reais) em Cotas Ofertadas. 

Autorizações A Oferta Primária e respectiva emissão das Novas Cotas foi aprovada 
pelos atuais Cotistas do Fundo em deliberação realizada no dia 23 de 
dezembro de 2020 em Assembleia Geral, que se encontra anexa ao 
presente Prospecto como Anexo [●](“Autorização da Segunda Emissão 
e da Oferta”). Os termos e condições da Autorização da Segunda 
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Emissão e da Oferta foram posteriormente retificados pelos atuais 
Cotistas do Fundo em sede de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 23 de fevereiro de 2021, que se encontra anexa ao 
presente Prospecto como Anexo [●] (“Retificação da autorização da 
Segunda Emissão e da Oferta”). 
 
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Ofertantes por meio do [●], os 
quais se encontram anexos ao Prospecto Definitivo como Anexo [●] 
(“Retificação da autorização da Oferta Secundária”). Os Ofertantes 
renunciaram ao seu direito de preferência na subscrição das Novas 
Cotas. 

Boletim de 
Subscrição 

Documento que formaliza a subscrição das Novas Cotas ou aquisição 
das Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta. 

Público Alvo da 
Oferta 

A Oferta tem como público alvo os Investidores Não Institucionais e os 
Investidores Institucionais. 
 
Não obstante o Público Alvo do Fundo possuir uma previsão mais 
genérica, no âmbito desta Oferta, não será admitida a aquisição de 
Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 da 
Instrução CVM 494. 
 
Na Oferta Institucional, serão atendidos os Investidores que, a 
exclusivo critério dos Coordenadores da Oferta, melhor atendam aos 
objetivos da Oferta, levando em consideração as relações com clientes 
e outras considerações de natureza comercial e estratégica. Em 
hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição 
Participante da Oferta, da Administradora e/ou do Consultor Imobiliário 
com determinado(s) Investidor(es), ou considerações de natureza 
comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante da 
Oferta, da Administradora e/ou do Consultor Imobiliário poderão ser 
consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais. 
 
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas 
em qualquer outro país que não o Brasil. 
 

Sem prejuízo do disposto acima e observado o disposto no parágrafo 3º, 
do artigo 33, da Instrução CVM 400, será garantido aos Investidores o 
tratamento igualitário e equitativo, desde que a aquisição das Cotas não 
lhes seja vedada por restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo 
às Instituições Participantes da Oferta a verificação da adequação do 
investimento nas Cotas ao perfil de seus respectivos clientes. 

Ofertantes A Evenrock RE Fund LP, sociedade constituída de acordo com as leis 
dos Estados Unidos da América, com sede na Cidade de Wilmington, 
Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
38.561.540/0001-17, e a Evenrock II RE Fund LP, sociedade constituída 
de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede na 
Cidade de Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 36.942.060/0001-70. 
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Destinação dos 
Recursos 

Considerando a captação do Volume Total da Oferta Primária, os 
recursos líquidos captados pelo Fundo por meio da Oferta Primária 
serão destinados da seguinte forma: (i) para o pré-pagamento integral 
das Dívidas SPE, o que corresponderá ao percentual de 
aproximadamente [●]% ([●]por cento) dos recursos líquidos captados 
no âmbito da Oferta Primária;; e (ii) após a realização do item “i” acima, 
os recursos remanescentes da Oferta Primária serão utilizados para o 
pagamento das despesas a serem incorridas pelo Fundo no processo 
de reestruturação societária das SPE, conforme previsto no item 
“Destinação dos Recursos” na página 76 deste Prospecto.  
 
Com relação à Oferta Secundária, os recursos captados serão pagos 
aos Ofertantes, que, na data do presente Prospecto, são os titulares da 
totalidade das Cotas Ofertadas, descontados todos os custos da Oferta 
Secundária. 
 
Para maiores informações sobre a Destinação dos Recursos, em 
especial sobre a destinação dos recursos advindos da Oferta Primária, 
veja o item “Destinação dos Recursos” da seção “Termos e Condições 
da Oferta” às páginas [●] deste Prospecto. 

Características, 
Vantagens e 
Restrições das Cotas 

Tanto as Novas Cotas quanto as Cotas Ofertadas (i) foram emitidas em 
classe única (não existindo diferenças acerca de qualquer vantagem ou 
restrição entre as Novas Cotas e/ou Cotas Ofertadas) e conferem aos 
seus titulares idênticos direitos políticos, sendo que cada Nova Cota 
e/ou Cota Ofertada confere ao seu titular o direito a um voto nas 
Assembleias Gerais, (ii) correspondem a frações ideais do Patrimônio 
Líquido do Fundo, (iii) não são resgatáveis, (iv) terão a forma 
nominativa e escritural, (v) conferirão aos seus titulares, desde que 
totalmente subscritas e integralizadas e/ou transferidas e adquiridas, 
direito de participar, integralmente, em quaisquer rendimentos do 
Fundo, se houver, (vi) não conferem aos seus titulares propriedade 
sobre os ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal 
desses ativos, e (vii) as Novas Cotas serão registradas em contas de 
depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador em nome dos 
respectivos titulares, a fim de comprovar a propriedade das Cotas e a 
qualidade de cotista do Fundo, sem emissão de certificados.  
 
Todas as Cotas conferirão aos seus titulares o direito de auferir os 
rendimentos do Fundo, se houver. Sem prejuízo do disposto no subitem 
“(i)” acima, não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do 
Fundo (i) a Administradora ou o Consultor Imobiliário; (ii) os sócios, 
diretores e funcionários da Administradora ou do Consultor Imobiliário; 
(iii) empresas ligadas à Administradora, ao Consultor Imobiliário, seus 
sócios, diretores e funcionários; (iv) os prestadores de serviços do 
Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (v) 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; 
e/ou (vi) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo na 
matéria em deliberação.  
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Volume Total da 
Oferta Primária 

O Volume Total da Oferta Primária é de [R$218.000.000,00 (duzentos 
e dezoito milhões de reais)], representado por [2.180.000 (duas 
milhões e cento e oitenta mil)] Novas Cotas, pelo Valor da Cota, não 
havendo lotes adicionais ou suplementares de Novas Cotas. 

Volume Total da 
Oferta Secundária 

O Volume Total da Oferta Secundária é de R$432.000.000,00 
(quatrocentos e trinta e dois milhões de reais), representado por 
4.320.000 (quatro milhões e trezentas e vinte mil) Cotas Ofertadas, 
pelo Valor da Cota, sem considerar a possibilidade de Distribuição 
Parcial da Oferta Secundária. 

Volume Total da 
Oferta 

O Volume Total da Oferta é equivalente à soma do Volume Total da 
Oferta Primária e do Volume Total da Oferta Secundária, de forma que 
terá o valor máximo de R$650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta 
milhões de reais), representado por 6.500.000 (seis milhões e 
quinhentas mil) Cotas. 

Volume Mínimo da 
Oferta 

A Oferta terá o valor mínimo de [R$600.000.000,00 (seiscentos milhões 
de reais)] representado pela soma da totalidade das Novas Cotas 
ofertadas no âmbito da Oferta Primária e de [R$382.000.000,00 
(trezentos e oitenta dois milhões de reais)] em Cotas Ofertadas no 
âmbito da Oferta Secundária.  

Valor da Cota  Tantos as Novas Cotas quanto as Cotas Ofertadas estão sendo 
distribuídas pelo valor unitário de R$ 100,00 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. 

Prazo de 
Distribuição 

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, sob regime de melhores esforços de colocação, 
das Cotas será realizada (i) no mercado primário, no Sistema de 
Distribuição Primária de Ativos, administrado pela B3, para distribuição 
e liquidação; e (ii) exclusivamente no mercado de bolsa administrado 
pela B3, para negociação, no mercado secundário. 

 

Investimento 
Mínimo por 
Investidor 

Todo e qualquer Investidor deverá investir, no âmbito da Oferta, o valor 
mínimo de R$1.000,00. 

Subscrição e 
Integralização, ou 

A integralização ou aquisição de cada uma das Cotas será realizada em 
moeda corrente nacional, quando da sua liquidação, pelo Valor da Cota, não 
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Aquisição das Cotas sendo permitida a aquisição de Cotas fracionadas. Cada um dos Investidores 
deverá efetuar o pagamento do valor correspondente ao montante de Cotas 
que subscrever/adquirir, observados os procedimentos de colocação e os 
Critérios de Rateio da Oferta Não Institucional, junto à Instituição 
Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu Pedido de Subscrição 
ou ordem de investimento. A liquidação dos Pedidos de Subscrição e das 
ordens de investimento se dará na Data de Liquidação, desde que atingido 
o Volume Mínimo da Oferta, de acordo com o Valor da Cota, observados os 
procedimentos operacionais da B3 e aqueles descritos no Pedido de 
Subscrição ou na ordem de investimento, conforme o caso. 

Distribuição Parcial A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial 
das Cotas Ofertadas, desde que haja subscrição do Volume Mínimo da 
Oferta. Como o Volume Mínimo da Oferta corresponde, 
prioritariamente, à totalidade das Novas Cotas emitidas no âmbito da 
Oferta Primária e, adicionalmente, de parcela das Cotas Ofertadas, será 
admitida apenas a Distribuição Parcial de Cotas Ofertadas no âmbito da 
Oferta Secundária, de modo que não haverá cancelamento de Novas 
Cotas ou de Cotas Ofertadas não colocadas. As Cotas Ofertadas 
eventualmente não colocadas, em caso de não atingimento do Volume 
Total da Oferta, permanecerão sob a titularidade dos Ofertantes.  
 
Caso a demanda não seja suficiente para, após a conclusão da Oferta 
Primária, cobrir toda a Oferta Secundária, observado o Volume Mínimo 
no âmbito da Oferta, a alocação dos Pedidos de Subscrição e ordens de 
investimento se dará proporcionalmente ao montante detido 
originalmente por cada Ofertante.  
 
Os Coordenadores da Oferta não são responsáveis pela subscrição e 
integralização e/ou aquisição de eventual saldo de Cotas que não seja 
subscrito e integralizado e/ou adquirido no âmbito da Oferta. 

Local de Admissão e 
Negociação das 
Cotas 

As Cotas serão distribuídas e registrada para negociação (i) no 
mercado primário, no Sistema de Distribuição Primária de Ativos, 
administrado pela B3, para distribuição e liquidação; e (ii) 
exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3, para 
negociação, no mercado secundário, 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, reestruturação societária ou no caso de decisão de corte 
jurisdicional competente. 
 
 
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.  

Inadequação de O investimento nas Cotas não é adequado a Investidores que 
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Investimento 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 142 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. 

Plano de 
Distribuição 

Os Coordenadores da Oferta, observadas as disposições da 
regulamentação aplicável, realizarão a distribuição das Cotas, sob o 
regime de melhores esforços de colocação, de acordo com o Plano de 
Distribuição, de forma a assegurar (i) que o tratamento conferido aos 
Investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento 
ao perfil de risco do Público Alvo da Oferta; e (iii) que os representantes 
das Instituições Participantes da Oferta recebam previamente 
exemplares do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas 
possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores, 
nos termos do parágrafo 3º, do artigo 33, da Instrução CVM 400. 
 
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os 
Coordenadores da Oferta deverão realizar e fazer, de acordo com as 
condições previstas nos respectivos Termos de Adesão ao Contrato de 
Distribuição, com que as demais Instituições Participantes da Oferta 
assumam a obrigação de realizar a distribuição pública das Cotas, 
conforme Plano de Distribuição fixado nos termos previstos no Contrato 
de Distribuição. 

Período de 
Subscrição 

Período de 6 (seis) meses a contar o Anúncio de Início, sendo que os 
Coordenadores da Oferta poderão realizar o Procedimento de Alocação 
de Ordens a qualquer momento, a seu exclusivo critério, encerrando o 
o Período de Subscrição e definindo a Data de Liquidação.  

Pedido de 
Subscrição 

Durante o Período de Subscrição, o Investidor Não Institucional 
interessado em investir no Fundo deverá formalizar sua intenção por 
meio de um ou mais Pedidos de Subscrição realizados junto a uma única 
Instituição Participante da Oferta, sendo certo que (i) no caso de 
Pedidos de Subscrição disponibilizados por mais de uma Instituição 
Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s) 
de Subscrição da Instituição Participante da Oferta que disponibilizar 
primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados; e (ii) os Pedidos 
de Subscrição realizados em uma única Instituição Participante da Oferta 
serão recebidos pela B3 por ordem cronológica de envio. No respectivo 
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Pedido de Subscrição, o Investidor Não Institucional deverá indicar, 
entre outras informações, a quantidade de Cotas, observado o 
Investimento Mínimo por Investidor.  

Procedimento de 
Alocação de Ordens 

Haverá procedimento de coleta de intenções de investimento no 
âmbito da Oferta, a ser conduzido pelos Coordenadores da Oferta, 
nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, 
junto aos Investidores, inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda 
pelas Cotas, considerando os Pedidos de Subscrição e o recebimento 
de ordens de investimento dos Investidores, observado o 
Investimento Mínimo por Investidor, para verificar se o Volume 
Mínimo da Oferta foi atingido. 
 
Após o recebimento de todos os Pedidos de Subscrição no âmbito da 
Oferta Não Institucional e ordens de investimento no âmbito da Oferta 
Institucional, o Procedimento de Alocação de Ordens será realizado 
pelos Coordenadores no dia [●] de [●] de 2021. 
 
Para maiores informações, veja o tópico “XIII. Procedimentos 
de Liquidação e de Rateio” da seção “Termos e Condições da 
Oferta”, à página [●] deste Prospecto. 

Participação de 
Pessoas Vinculadas 

Os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
poderão participar da Oferta Não Institucional mediante celebração do 
respectivo Pedido de Subscrição durante o Período de Subscrição, 
observado o Investimento Mínimo por Investidor e os limites máximos 
aplicáveis a cada segmento, sendo certo que no caso de distribuição com 
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas 
ofertadas, será vedada a colocação de Cotas para tais Investidores Não 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.  
 
Os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderão 
participar da Oferta Institucional e apresentar sua ordem de investimento 
nas mesmas condições dos demais Investidores Institucionais aos 
Coordenadores da Oferta na Data de Recebimento de Ordens de 
Investimento dos Investidores Institucionais, sendo certo que no caso de 
distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da 
quantidade de Cotas ofertadas, será vedada a colocação de Cotas para tais 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.  
 
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO 
E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR 
NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO 
SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA 
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A 
SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO 
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA 
PÁGINA 136 DESTE PROSPECTO. 
 
Para maiores informações, veja o tópico “XIII. Procedimentos 
de Liquidação e de Rateio” da seção “Termos e Condições da 
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Oferta”, à página [●] deste Prospecto. 

Procedimentos da 
Oferta 

Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os 
Coordenadores da Oferta realizarão (i) uma oferta pública de 
distribuição primária das Novas Cotas; e (ii) caso a totalidade das 
Novas Cotas objeto da Oferta Primária seja subscrita, uma oferta 
pública de distribuição secundária das Cotas Ofertadas. 
 

As Cotas serão registradas para distribuição e negociação (i) no 
mercado primário, no Sistema de Distribuição Primária de Ativos, 
administrado pela B3, para distribuição e liquidação; e (ii) 
exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3, para 
negociação, no mercado secundário. 
 

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. 
 
A Oferta é composta (i) pela Oferta Primária de até [2.180.000 (dois 
milhões cento e oitenta mil)] Novas Cotas, todas com valor unitário 
equivalente ao Valor da Cota, perfazendo o montante total de até 
[R$218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de reais)], não 
havendo lotes adicionais ou suplementares de Novas Cotas; e (ii) caso 
a totalidade das Novas Cotas seja colocada aos Investidores, pela 
Oferta Secundária de até [4.320.000 (quatro milhões e trezentas e vinte 
mil)] Cotas Ofertadas detidas pelos Ofertantes, todas com valor unitário 
equivalente ao Valor da Cota, no montante total de até 
[R$432.000.000,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões de reais)], 
perfazendo a Oferta Primária e a Oferta Secundária, em conjunto, a 
colocação de até 6.500.000 (seis milhões e quinhentas mil) Cotas, todas 
com valor unitário equivalente ao Valor da Cota, no montante total de 
até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), sem 
prejuízo das Cotas do Lote Adicional. 
 
As Cotas Ofertadas serão adquiridas e as Novas Cotas serão 
integralizadas exclusivamente em moeda corrente nacional, na Data de 
Liquidação, pelo Valor da Cota. 
 
A Oferta será realizada junto a (i) Investidores Não Institucionais que 
realizem Pedidos de Subscrição durante o Período de Subscrição, junto 
a uma única Instituição Participante da Oferta, sendo certo que (a) no 
caso de Pedidos de Subscrição disponibilizados por mais de uma 
Instituição Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s) 
Pedido(s) de Subscrição da Instituição Participante da Oferta que 
disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados; e 
(b) os Pedidos de Subscrição realizados em uma única Instituição 
Participante da Oferta serão recebidos pela B3 por ordem cronológica 
de envio; e (ii) os Investidores Institucionais que formalizem ordens 
de investimento na Data de Recebimento de Ordens de Investimento 
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dos Investidores Institucionais junto aos Coordenadores da Oferta. 
 
Observadas as disposições do Contrato de Distribuição e da 
regulamentação aplicável, os Coordenadores da Oferta deverão realizar 
e fazer com que as demais Instituições Participantes da Oferta 
assumam a obrigação de realizar a distribuição pública das Cotas, 
conforme descrito na seção “Termos e Condições da Oferta”, item 
“Procedimentos da Oferta”, na página 79 deste Prospecto. 

Oferta Não 
Institucional  

Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não Institucionais.  
 

Durante o Período de Subscrição, cada um dos Investidores Não 
Institucionais interessados em participar da Oferta, inclusive Pessoas 
Vinculadas, deverão realizar a subscrição de Cotas, mediante o 
preenchimento de um ou mais Pedidos de Subscrição junto a uma única 
Instituição Participante da Oferta, sendo certo que, no caso de Pedidos 
de Subscrição do mesmo Investidor Não Institucional a mais de uma 
Instituição Participante da Oferta, apenas serão considerados os 
Pedidos de Subscrição da Instituição Participante da Oferta que 
submeter primeiro à B3 os Pedidos de Subscrição, sendo cancelados os 
Pedidos de Subscrição apresentados às demais Instituições 
Participantes da Oferta.  
 

No contexto da Oferta Não Institucional, observados os valores 
mínimos e os valores máximos previstos para apresentação de Pedido 
de Subscrição pelos Investidores Não Institucionais Varejo e pelos 
Investidores Não Institucionais Private, os Investidores Não 
Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente 
a mais de uma das modalidades da Oferta Não Institucional indicadas 
acima, devendo, para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos 
Pedidos de Subscrição os valores a serem alocados em cada 
modalidade de Oferta Não Institucional desejada, junto a uma única 
Instituição Participante da Oferta. 
 

Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, 
no respectivo Pedido de Subscrição, a sua qualidade ou não de Pessoa 
Vinculada. Deverão ser observados pelos Investidores Não 
Institucionais o Investimento Mínimo por Investidor, os procedimentos 
e normas de liquidação da B3 e os demais procedimentos descritos na 
Seção “Termos e Condições da Oferta”. 
 
No mínimo, [650.000 (seiscentas e cinquenta mil)] Cotas, ou seja, 10% 
(dez por cento) do Montante da Oferta, será destinado, 
prioritariamente, à Oferta Não Institucional, observado que (i) o 
montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Volume Total da 
Oferta, ou seja, [325.000 (trezentas e vinte e cinco mil)] Cotas, será 
destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais Varejo; 
e (ii) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Volume Total 
da Oferta, ou seja, [325.000 (trezentas e vinte e cinco mil)] Cotas, será 
destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais Private.  
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Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, 
poderão, a seu exclusivo critério, aumentar a quantidade de Cotas 
inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, bem como os 
montantes destinados aos Investidores Não Institucionais Varejo e aos 
Investidores Não Institucionais Private, até o limite máximo do Volume 
Total da Oferta e alocar as Cotas destinadas à Oferta Não 
Institucional entre os Investidores Não Institucionais Varejo e os 
Investidores Não Institucionais Private, sendo certo que, caso não haja 
demanda suficiente para atender a uma das modalidades, poderão 
alocar o remanescente junto aos Investidores Não Institucionais da 
outra modalidade, observado o montante total destinado à Oferta Não 
Institucional. 

Critério de Rateio da 
Oferta Não 
Institucional 

Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Subscrição apresentados 
pelos Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas e que apresentarem seus Pedidos de 
Subscrição durante o Período de Subscrição, seja inferior a 10% (dez 
por cento) das Cotas, todos os Pedidos de Subscrição não cancelados 
serão integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes serão 
destinadas aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta 
Institucional (conforme abaixo definida). Entretanto, caso o total de 
Cotas correspondente aos Pedidos de Subscrição dos Investidores Não 
Institucionais Varejo exceda o percentual prioritariamente destinado 
aos Investidores Não Institucionais Varejo, os Coordenadores decidirão 
por (i) ratear entre os Investidores Não Institucionais Varejo, inclusive 
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, 
proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos 
Pedidos de Subscrição dos Investidores Não Institucionais Varejo e não 
alocado aos Investidores Não Institucionais Varejo, inclusive aqueles 
que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas 
frações de Cotas; ou (ii) aumentar o percentual a ser destinado 
prioritariamente aos Investidores Não Institucionais Varejo até o 
Volume Total da Oferta.  
 
Adicionalmente, caso o total de Cotas correspondente aos Pedidos de 
Subscrição dos Investidores Não Institucionais Private exceda o percentual 
prioritariamente destinado aos Investidores Não Institucionais Private, os 
Coordenadores decidirão por (i) ratear entre os Investidores Não 
Institucionais Private, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas e, proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos 
respectivos Pedidos de Subscrição dos Investidores Não Institucionais 
Private e não alocado aos Investidores Não Institucionais Private, inclusive 
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo 
consideradas frações de Cotas; ou (ii) aumentar o percentual a ser 
destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais Private até 
o Volume Total da Oferta. No caso de Pedidos de Subscrição 
disponibilizados por mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas 
será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s) de Subscrição da Instituição 
Participante da Oferta que disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais 
serão cancelados.  
 
Os Investidores deverão realizar o pagamento e a integralização das 
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Cotas à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente 
disponíveis, de acordo com o procedimento descrito acima. 
 
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição 
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de 
Cotas, os Pedidos de Subscrição de Pessoas Vinculadas serão 
automaticamente cancelados. 
 

Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição 
Participante da Oferta, do Administrador e/ou do Gestor com 
determinado Investidor Não Institucional, ou considerações de 
natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante 
da Oferta, do Administrador e/ou da Barzel poderão ser consideradas 
na alocação dos Investidores Não Institucionais. 

Oferta Institucional Oferta destinada aos Investidores Institucionais, observado que apenas 
as Cotas remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não 
Institucional serão destinadas à colocação junto a Investidores 
Institucionais, por meio de ordens de investimento apresentadas aos 
Coordenadores da Oferta, não sendo admitidas para tais Investidores 
Institucionais reservas antecipadas, observados os procedimentos 
previstos no Contrato de Distribuição. 
 
Os demais termos da Oferta Institucional estão previstos na Seção 
“Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Oferta 
Institucional” na página [●] deste Prospecto Definitivo. 

Critério de Rateio da 
Oferta Institucional  

Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores 
Institucionais excedam o total de Cotas remanescentes após o atendimento 
da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos 
Investidores Institucionais que, no entender dos Coordenadores, em comum 
acordo com o Consultor Imobiliário, melhor atendam os objetivos da Oferta, 
quais sejam, constituir uma base diversificada de investidores, integrada por 
investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas do Fundo 
e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar condições para 
o desenvolvimento do mercado local de fundos de investimentos 
imobiliários. 

Excesso de 
Demanda 

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) 
à quantidade de Cotas inicialmente ofertadas, não será permitida a 
colocação, pelas Instituições Participantes da Oferta, das Cotas junto 
aos investidores da Oferta que sejam considerados Pessoas Vinculadas, 
nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, sendo os respectivos 
Pedidos de Subscrição e as respectivas ordens de investimento, 
conforme o caso, automaticamente canceladas.  
 
Em qualquer caso, os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas 
deverão atestar esta condição no ato de assinatura do Pedido de 
Subscrição ou em sua ordem de investimento. 
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Alteração das 
Circunstâncias, 
Revogação ou 
Modificação, 
Suspensão e 
Cancelamento da 
Oferta 

Os Coordenadores da Oferta poderão requerer à CVM que autorize 
a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações 
substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes 
quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou 
que o fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos 
assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, 
os Coordenadores da Oferta poderão modificar a qualquer tempo a 
Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para os 
Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida 
pelo Fundo, conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 
400. Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta 
seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser 
adiado em até 90 (noventa) dias contados da aprovação do pedido 
de registro. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores 
ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme 
o detalhado abaixo. A modificação ou revogação da Oferta deverá 
ser imediatamente comunicada aos Investidores pelos 
Coordenadores da Oferta, e divulgada por meio de anúncio de 
retificação a ser divulgado nas páginas da rede mundial de 
computadores das Instituições Participantes da Oferta, da 
Administradora, da CVM e da B3, no mesmo veículo utilizado para a 
divulgação do Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da 
Instrução CVM 400. 
 
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar 
expressamente, até as 16h (dezesseis horas) do 5º (quinto) Dia Útil 
subsequente à data de recebimento de comunicação que lhes for 
encaminhada diretamente pelos Coordenadores da Oferta 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, será presumido que os Investidores 
pretendem manter a declaração de aceitação. As Instituições 
Participantes da Oferta deverão 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. 
 
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá 
suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja 
se processando em condições diversas das constantes da Instrução 
CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária 
à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido 
o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando 
verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de 
suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, 
durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal 
prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a 
suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e 
cancelar o respectivo registro. 
 
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente 
os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre a suspensão ou 
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o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos 
dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar 
sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à 
respectiva Instituição Participante da Oferta até as 16h (dezesseis 
horas) do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi 
comunicada a suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da 
manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. 
 
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da 
Instrução CVM 400, ou (ii) a Oferta seja revogada, nos termos dos 
artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão 
cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a qual o 
Investidor celebrou a sua ordem de investimento ou o seu Pedido de 
Subscrição comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta.  
 
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e 
os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos 
integralmente aos investidores aceitantes os valores depositados 
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do 
Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata 
temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, 
dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior 
a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação 
do cancelamento da Oferta, conforme disposto no artigo 26 da 
Instrução CVM 400. 
 
 

Liquidação da Oferta As ordens recebidas por meio das Instituições Participantes da Oferta 
serão alocadas seguindo os critérios estabelecidos pelos Coordenadores 
da Oferta, assegurando tratamento aos Investidores da Oferta justo e 
equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da 
Instrução CVM 400. 
 
Com base nas informações enviadas pela B3 aos Coordenadores da 
Oferta, durante o Procedimento de Alocação de Ordens, os 
Coordenadores da Oferta verificarão se: (i) o Volume Mínimo da Oferta 
foi atingido e, em caso positivo, se haverá distribuição parcial da Oferta; 
e (ii) o Volume Total da Oferta foi atingido. 
 
 
Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta contará 
com processo de liquidação via B3, conforme abaixo descrito.  
 
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, observado o 
abaixo descrito, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder 
o montante de ordens recebidas em seu ambiente de liquidação, de 
modo que as Instituições Participantes da Oferta liquidarão a Oferta de 
acordo com os procedimentos operacionais da B3. 
 
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente 
integralizadas por falha, a integralização das Cotas objeto da falha poderá 
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ser realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto) Dia Útil imediatamente 
subsequente à Data de Liquidação pelo Preço por Cota, sem prejuízo da 
possibilidade de os Coordenadores da Oferta alocarem a referida ordem 
para outro Investidor, observada a prioridade na integralização da Oferta 
Primária, de modo que eventuais falhas na liquidação que vierem a ocorrer 
afetarão primeiramente a Oferta Secundária e essas falhas se ocorrerem 
afetarão de forma proporcional os Ofertantes, sendo certo que, caso após 
a possibilidade de integralização das Cotas junto ao Escriturador ocorram 
novas falhas de modo a não ser atingido o Volume Mínimo da Oferta os 
Coordenadores encerrarão a Oferta e a Administradora deverá devolver 
aos Investidores os recursos eventualmente depositados, sem qualquer 
rendimento ou atualização, com dedução, se for o caso, de taxas e/ou 
despesas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da divulgação do 
Anúncio de Encerramento da Oferta. Na hipótese de restituição de 
quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de 
quitação relativo aos valores restituídos, conforme aplicável. 

Negociação As Cotas serão registradas para distribuição, no mercado primário por 
meio do Sistema de Distribuição Primária de Ativo - DDA, e para 
negociação, no mercado secundário, exclusivamente no mercado de 
bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3, ambiente no 
qual as Cotas serão liquidadas e custodiadas. 

Taxa de Ingresso e 
Taxa de Saída 

Não serão cobradas taxa de ingresso e saída dos Investidores no 
âmbito da Oferta.  

Informações 
Adicionais 

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou sobre a 
Oferta poderão ser obtidas junto à Administradora, ao Consultor 
Imobiliário, aos Ofertantes, às Instituições Participantes da Oferta e/ou 
à B3 e/ou à CVM. 

Publicidade Todas as informações relevantes relacionadas ao Fundo e à Oferta, em 
especial este Prospecto Definitivo, o Anúncio de Início e o Anúncio de 
Encerramento serão veiculados nas páginas das instituições 
participante da Oferta indicadas na seção “Termos e Condições da 
Oferta”, item “XXIV. Publicidade e Divulgação de Informações da 
Oferta”, à página [●] deste Prospecto.  
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2. SUMÁRIO DO BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

Principais Características do Fundo  
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SUMÁRIO DO BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
 

 
A seguir se apresenta um sumário dos negócios e características essenciais do Fundo. 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 
o Regulamento e todo este Prospecto, com especial atenção à seção “Fatores de Risco” nas páginas 
[●] a 142 deste Prospecto. 
 
I. FORMA DE CONSTITUIÇÃO 
 
O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado e registrado perante 8º Oficial de Títulos 
e documentos de São Paulo sob o n° 1.495.116 em 31 de outubro de 2019.  
 
A constituição do Fundo foi aprovada por meio do “Instrumento Particular de Constituição do Lamorak 
– Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pela Administradora em 31 de outubro de 2019, que 
se encontra anexo ao presente Prospecto na forma do Anexo [●]  (“Instrumento de Constituição do 
Fundo”). Os Ofertantes aprovaram, por meio da Assembleia Geral de Cotistas, realizada na sede da 
Administradora em 09 de dezembro de 2020, a alteração da denominação do Fundo para “Barzel 
Fundo de Investimento Imobiliário”. 
 
II. PRAZO DE DURAÇÃO 
 
O Fundo possui prazo de duração indeterminado. 
 
III. BASE LEGAL 
 
O Fundo é uma comunhão de recursos constituída de acordo com a Lei nº 8.668/93, a Instrução 
CVM 472, e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, sendo regido pelo 
Regulamento. 
 
O Fundo é classificado, de acordo com a ANBIMA, como “FII Renda Gestão Ativa”, do segmento de 
atuação Híbrido. 
 
IV. PÚBLICO-ALVO 
 
O Fundo é destinado a investidores em geral. 
 
V. OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO 
 
O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos mediante 
investimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do seu Patrimônio Líquido em Ativos Imobiliários, com 
foco na exploração direta ou indireta de Imóveis Alvo, no médio e longo prazo, buscando a 
valorização, conservação e boa manutenção dos Imóveis Alvo, de forma a proporcionar aos seus 
Cotistas a obtenção de renda e a remuneração adequada para o investimento realizado, por meio da 
exploração dos Imóveis Alvo e direitos que comporão o patrimônio do Fundo, mediante locação típica 
ou atípica (built to suit), arrendamento, alienação ou outra forma legalmente permitida, desde que 
atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como do aumento do valor patrimonial de suas 
Cotas, advindo da valorização dos empreendimentos imobiliários que compõem o patrimônio do 
Fundo ou da negociação de suas cotas no mercado de valores mobiliários. 
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A política de investimento a ser adotada pela Administradora, de acordo com as orientações da Barzel, 
consistirá na aplicação de no mínimo 2/3 (dois terços) do Patrimônio Líquido do Fundo para obtenção 
de renda e ganho de capital, primordialmente, por meio de investimento nos Ativos Imobiliários. 
 
Além dos Ativos Imobiliários, o Fundo poderá investir, limitado a até 1/3 (um terço) do Patrimônio 
Líquido do Fundo, nos Outros Ativos. A possibilidade de aquisição dos Outros Ativos listados nos 
incisos “(i)”, “(ii)”, “(iii)”, “(iv)”, “(vi)” e “(vii)” do item 4.1.1 do Regulamento está condicionada à 
obtenção do Registro de Gestor. 
 
Caso o Fundo venha a aplicar parcela preponderante de sua carteira em valores mobiliários, deverão 
ser respeitados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros 
estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, e a seus administradores serão 
aplicáveis as regras de desenquadramento e reenquadramento lá estabelecidas, observadas ainda as 
exceções previstas no §6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472. 
 
Outras informações sobre a Política de Investimentos do Fundo estão previstas no Capítulo IX do 
Regulamento do Fundo.  
 
A cada nova emissão, a Barzel poderá propor um parâmetro de rentabilidade para as Cotas a serem 
emitidas, o qual não representará e nem deverá ser considerado como uma promessa, garantia ou 
sugestão de rentabilidade aos Cotistas por parte da Administradora ou da Barzel. 
 
VI. COTAS, PATRIMÔNIO E EMISSÕES DO FUNDO 
 
As Cotas correspondem a frações ideias do patrimônio do Fundo e têm forma escritural e nominativa. 
O patrimônio inicial do Fundo será formado pelas cotas representativas da primeira emissão de cotas, 
nos termos abaixo. 
 

Todas as Cotas assegurarão a seus titulares direitos iguais, inclusive no que se refere aos pagamentos de 
rendimentos e amortizações, caso aplicável, observado que, após verificado pela Administradora a 
viabilidade operacional do procedimento junto à B3, a nova emissão das Cotas poderá estabelecer período, 
não superior ao prazo de distribuição das Cotas objeto da nova emissão, durante o qual as referidas Cotas 
objeto da nova emissão não darão direito à distribuição de rendimentos, permanecendo inalterados os 
direitos atribuídos às Cotas já devidamente subscritas e integralizadas anteriormente à nova emissão de 
Cotas, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações. 
 

O Cotista não poderá requerer o resgate de suas cotas. 
 
Outras informações acerca das cotas do Fundo e das condições para emissão de novas cotas pelo 
Fundo estão previstas no Capítulo VIII do Regulamento do Fundo.  
 

VII. ADMINISTRAÇÃO, ESCRITURAÇÃO, CUSTÓDIA E AUDITORIA INDEPENDENTE  
 
As atividades de administração do Fundo serão exercidas pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 13.486.793/0001-42, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional 
de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório da CVM nº 11.784, 
expedido em 30 de junho de 2011. O nome do diretor responsável pela supervisão do Fundo e as 
informações e documentos relativos ao Fundo que, por força do Regulamento e/ou das demais 
normas aplicáveis, devam ficar disponíveis aos Cotistas do Fundo podem ser encontrados no 
endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no endereço eletrônico da Administradora 
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(www.brltrust.com.br) ou em sua sede. 
Os serviços de custódia, controladoria de ativos, escrituração e liquidação das Cotas do Fundo serão 
prestados pela Administradora, acima qualificada, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para 
o exercício profissional de custódia de ativos, por meio do Ato Declaratório da CVM nº 13.244, de 21 
de agosto de 2013. 
 

As atividades de auditoria independente do Fundo serão exercidas pelo Auditor Independente. 
 
VIII. CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E GESTÃO 
 
No âmbito de suas atribuições, conforme o artigo 29, § 1º, e artigo 31, incisos II e III, da Instrução 
CVM 472, a Administradora contratou a Barzel, como Gestor e Consultor Imobiliário do Fundo, tendo 
em vista a atuação da Barzel na originação, implementação de modernizações (retrofit), e formação 
do conjunto de contratos de locação dos Imóveis Alvo. A Barzel será a entidade responsável pela 
prática dos atos relacionados no item 5.4 do Regulamento do Fundo. 
 
IX. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA, DO GESTOR E DO 
CONSULTOR IMOBILIÁRIO 
 
Administradora  
 
A Administradora poderá praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros necessários à consecução 
dos objetivos do Fundo, desde que respeitados os termos do Regulamento e a legislação aplicável: 
(i) promover a celebração, rescisão, não renovação, cessão ou transferência a terceiros, a qualquer 
título, do(s) contrato(s) de exploração comercial dos Ativos Imobiliários ou Outros Ativos, se aplicável, 
que venham a integrar o patrimônio do Fundo, nas modalidades de locação, arrendamento ou outra 
forma legalmente permitida; (ii) promover a rescisão, não renovação, cessão ou transferência a 
terceiros, a qualquer título, do(s) contrato(s) a ser(em) celebrado(s) com a(s) pessoa(s) 
responsável(eis) pelos Ativos Imobiliários ou Outros Ativos, se aplicável, que venham a integrar o 
patrimônio do Fundo; e (iii) adquirir ou alienar, inclusive por meio de permuta, Ativos Imobiliários, 
ou Outros Ativos, se aplicável, devendo tais aquisições e alienações serem realizadas de acordo com 
a legislação em vigor. 
 
De acordo com o art. 30 da Instrução CVM 472, a Administradora tem amplos e gerais poderes para 
cumprir a Política de Investimento do Fundo, com poderes para, sem limitação, administrar o 
patrimônio do Fundo, podendo (i) realizar todas as operações, praticar todos os atos que se 
relacionem com seu objeto; (ii) exercer todos os direitos inerentes à propriedade fiduciária dos bens 
e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive o de ações, recursos e exceções, nos termos 
e condições previstas na Lei nº 8.668; (iii) abrir e movimentar contas bancárias; (iv) adquirir, alienar, 
locar, arrendar, constituir usufruto e todos os demais direitos inerentes aos bens e ativos integrantes 
da carteira do Fundo, livremente; (v) transigir; (vi) representar o Fundo em juízo e fora dele; (vii) 
solicitar, se for o caso, a admissão à negociação em mercado organizado das Cotas do Fundo, (viii) 
deliberar sobre a emissão de novas Cotas, observados os limites e condições estabelecidos no 
Regulamento, nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472, enfim, todos os atos 
necessários à administração da sua carteira, observadas as limitações impostas pelo Regulamento, 
as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas e demais disposições legais aplicáveis. 
 
A Administradora deverá empregar no exercício de suas funções o cuidado que toda entidade 
profissional ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios, devendo, 
ainda, servir com lealdade ao Fundo e manter reserva sobre seus negócios. 
 
Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas na regulamentação em vigor ou no corpo do 
Regulamento, constituem obrigações da Administradora do Fundo: (i) celebrar os contratos, negócios 
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jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da Política de Investimento do Fundo, 
exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos relacionados ao patrimônio 
e às atividades do Fundo; (ii) realizar a alienação ou a aquisição de Ativos Imobiliários, integrantes 
ou que poderão vir a integrar o patrimônio do Fundo, sem a necessidade de aprovação em Assembleia 
Geral, salvo nas hipóteses de conflito de interesses, de acordo com a Política de Investimento; (iii) 
providenciar a averbação, junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, das restrições 
dispostas no artigo 7º da Lei nº 8.668, fazendo constar nas matrículas dos bens imóveis integrantes 
do patrimônio do Fundo que tais imóveis: (iii.a) não integram o ativo da Administradora; (iii.b) não 
respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Administradora; (iii.c) não compõem 
a lista de bens e direitos da Administradora, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; (iii.d) 
não podem ser dados em garantia de débito de operação da Administradora; (iii.e) não são passíveis 
de execução por quaisquer credores da Administradora, por mais privilegiados que possam ser; e 
(iii.f) não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais; (iv) manter, às suas expensas, 
atualizados e em perfeita ordem: (iv.a) os registros dos Cotistas e de transferência das Cotas; (iv.b) 
os livros de atas e de presença das Assembleias Gerais; (iv.c) a documentação relativa aos ativos e 
às operações do Fundo; (iv.d) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do 
Fundo; e (iv.e) o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for o caso, 
do representantes dos Cotistas e dos profissionais ou empresas contratadas e que, eventualmente, 
venham a ser contratados, nos termos dos artigos 29 e 31 da Instrução CVM 472; (v) receber 
dividendos, bonificações e quaisquer outros rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo; (vi) 
custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em período de 
distribuição das Cotas que podem ser arcadas pelo Fundo; (vii) manter custodiados em instituição 
prestadora de serviços de custódia, devidamente autorizada pela CVM, os títulos e valores mobiliários 
adquiridos com recursos do Fundo; (viii) no caso de ser informado sobre a instauração de 
procedimento administrativo pela CVM, manter a documentação referida no item “iv” acima até o 
término do procedimento; (ix) dar cumprimento aos deveres de informação previstos na 
regulamentação aplicável e no Regulamento; (x) manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores 
de serviços contratados pelo Fundo; (xi) observar as disposições constantes do Regulamento e do 
prospecto, conforme aplicável, bem como as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas; (xii) 
observar o escopo de atuação da Barzel e as disposições do Regulamento, ou, a seu critério, outorgar-
lhe mandato para que a Barzel exerça diretamente os atos necessários para o atendimento de suas 
recomendações, conforme o caso; (xiii) controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão 
dos ativos do Fundo, fiscalizando os serviços prestados por terceiros contratados e o andamento dos 
ativos sob sua responsabilidade; (xiv) pagar, às suas expensas, as eventuais multas cominatórias 
impostas pela CVM, nos termos da legislação vigente, em razão do atraso do cumprimento dos prazos 
previstos na Instrução CVM 472; (xv) transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa 
alcançar em decorrência de sua condição de Administrador; (xvi) exercer suas atividades com boa-
fé, transparência, diligência e lealdade em relação ao Fundo e aos Cotistas, nos termos da legislação 
aplicável; (xvii) divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo 
ou a suas operações, de modo a garantir aos Cotistas acesso a informações que possam, direta ou 
indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas do Fundo; (xviii) representar o 
Fundo em juízo e fora dele e praticar todos os atos necessários à administração da carteira do Fundo, 
observado o escopo de atuação e as orientações da Barzel, caso aplicáveis; e (xix) dar, desde que 
requisitado pela Barzel, representação legal para o exercício do direito de voto em assembleias dos 
Ativos Financeiros ou dos Ativos Imobiliários detidos pelo Fundo, conforme política de voto adotada 
pela Barzel, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Código ANBIMA e pelas diretrizes 
fixadas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas. 
 
Consultor Imobiliário e Gestor 
 
A Barzel deverá, além das atribuições já previstas nas regulamentações vigentes e observado o 
disposto no Contrato de Consultoria e Gestão, realizar as seguintes atividades: (i) após a obtenção 
do Registro de Gestor, identificar, selecionar, avaliar, adquirir, transigir, acompanhar e alienar Ativos 
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Financeiros existentes ou que poderão vir a fazer parte do patrimônio do Fundo, sem a necessidade 
de aprovação em Assembleia Geral, salvo nas hipóteses de conflito de interesses, de acordo com a 
Política de Investimento, inclusive com a elaboração de análises econômico-financeiras, se for o caso; 
(ii) identificar, selecionar, avaliar, acompanhar, originar e recomendar à Administradora a alienação 
e a aquisição de Ativos Imobiliários, existentes ou que poderão vir a fazer parte do patrimônio do 
Fundo, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral, salvo nas hipóteses de conflito de 
interesses, de acordo com a Política de Investimento, inclusive com a elaboração de análises 
econômico-financeiras, se for o caso; (iii) controlar, supervisionar e administrar, direta ou 
indiretamente, as atividades inerentes à gestão dos Imóveis Alvo e Ativos, à implementação de 
melhorias, manutenção e conservação dos Imóveis Alvo, bem como à exploração comercial dos 
Imóveis Alvo, incluindo, sem limitação, os serviços de administração das locações ou arrendamentos 
e a exploração dos direitos reais dos empreendimentos e imóveis do Fundo, tais como o direito de 
superfície, o usufruto, o direito de uso e a comercialização dos respectivos Imóveis Alvo, fiscalizando 
os serviços prestados por terceiros que eventualmente venham a ser contratados para o exercício de 
tais atividades na forma prevista no Regulamento; (iv) sugerir à Administradora modificações no 
Regulamento no que se refere às competências de gestão dos investimentos do Fundo, observada a 
anuência dos Cotistas em Assembleia Geral de Cotistas, caso necessário; (v) acompanhar e monitorar 
continuamente o desempenho e evolução dos Ativos integrantes da carteira de investimento do 
Fundo dentro dos princípios e melhores padrões de boa técnica em investimentos, incluindo o exame 
e análise de relatórios de pesquisa, informações econômicas, estatísticas e financeiras, bem como 
recomendar à Administradora as medidas corretivas necessárias ao reenquadramento da carteira do 
Fundo, quando necessário; (vi) elaborar relatórios de investimentos realizados pelo Fundo em Ativos; 
(vii) enviar à Administradora cópia de todas as convocações para reuniões e assembleias de titulares 
dos Ativos, bem como para reuniões e assembleias de condôminos dos Imóveis Alvo integrantes do 
patrimônio do Fundo, devendo representar o Fundo nas referidas reuniões ou assembleias, caso a 
Administradora tenha lhe outorgado poderes para tanto, observada a política de voto referida no 
Regulamento; (viii) acompanhar, supervisionar e fiscalizar, sob sua responsabilidade, os 
procedimentos de aquisição e alienação dos Ativos Imobiliários, nos termos da Política de 
Investimento do Fundo e da procuração com poderes específicos para tal representação, que poderá 
ser outorgada pela Administradora em nome do Fundo, nos termos do Regulamento; (ix) conduzir e 
executar as estratégias de exploração comercial dos Imóveis Alvo, e determinar as diretrizes a serem 
seguidas pela Administradora no que diz respeito à celebração dos respectivos contratos de locação; 
(x) conduzir e executar estratégias de desinvestimento em Ativos Imobiliários e optar (x.a) pelo 
reinvestimento de tais recursos respeitados os limites previstos na regulamentação aplicável, e/ou 
(x.b) de comum acordo com a Administradora, pela realização da distribuição de rendimentos e da 
amortização extraordinária das Cotas, conforme o caso; (xi) mediante aprovação em Assembleia 
Geral de Cotistas, recomendar a cessão dos recebíveis originados a partir do investimento em Ativos 
Imobiliários e optar (xi.a) pelo reinvestimento de tais recursos respeitados os limites previstos na 
legislação e regulamentação aplicável, e/ou (xi.b) de comum acordo com a Administradora, pela 
realização da distribuição de rendimentos e da amortização extraordinária das Cotas, conforme o 
caso; (xii) prestar as informações que lhe forem solicitadas pela Administradora e/ou pelos cotistas 
do Fundo, quando aplicável, e fornecer à Administradora, juntamente com os relatórios apresentados, 
os dados, condições, informações, documentos, análises e estudos que fundamentaram a elaboração 
do respectivo relatório e a recomendação de exploração comercial ou aquisição dos Ativos, bem como 
esclarecer qualquer questionamento adicional que a Administradora possa vir a ter com relação ao 
relatório e à recomendação efetuada; (xiii) avaliar e/ou negociar as condições dos contratos, negócios 
jurídicos e de todas as operações necessárias à exploração comercial dos Imóveis Alvo, de acordo 
com a Política de Investimento do Fundo, bem como aqueles relacionados à implementação de 
melhorias, manutenção, conservação e administração direta dos Imóveis Alvo, e recomendar aa 
Administradora a celebração de referidos contratos ou negócios jurídicos, ou celebrá-los diretamente 
por meio de procuração que poderá ser outorgada pela Administradora para este fim; (xiv) exceto 
em relação às benfeitorias necessárias, visando a manutenção do valor dos Imóveis Alvo, em que a 
Barzel poderá, de ofício, implementá-las com os recursos da Reserva de Contingência (conforme 
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definida no item 11.2 do Regulamento), recomendar à Administradora que sejam erguidas 
benfeitorias úteis e voluptuárias, visando a manutenção do valor dos Imóveis Alvo ou sua valorização; 
(xv) indicar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar, à sua responsabilidade, as empresas e os 
prestadores de serviço responsáveis pela implementação das benfeitorias e reformas previstas no 
item acima, incluindo, mas não se limitando, às empreiteiras, arquitetos, administradoras imobiliárias, 
corretoras e empresas de intermediação, e demais empresas e profissionais essenciais às benfeitorias 
que serão efetuadas nos Imóveis Alvo, sendo certo que tais profissionais serão contratados 
diretamente pelo Fundo, representado pela Administradora, ou diretamente pela Barzel nos termos 
da procuração com poderes específicos para tal representação que poderá ser outorgada pela 
Administradora em nome do Fundo; (xvi) seleção e recomendação de empresa de consultoria a ser 
contratada pelo Fundo com o objetivo de alugar os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; 
(xvii) seleção, recomendação, acompanhamento e supervisão, à sua responsabilidade, das empresas 
responsáveis pela prestação dos serviços de administração predial/condominial, a serem contratadas 
pelo Fundo representado pela Administradora, conforme recomendação da Barzel; (xviii) orientar a 
Administradora, definindo as diretrizes a serem seguidas na representação do Fundo, ativa e 
passivamente em juízo ou fora dele, bem como perante todos e quaisquer órgãos públicos, sejam da 
administração direta ou indireta, sejam eles municipais, estaduais, distritais ou federais, gerenciando 
eventuais procedimentos judiciais relacionados aos Imóveis Alvo e seus locatários, as ações 
renovatórias e/ou aditamentos, quando necessário, junto aos ocupantes dos Imóveis Alvo; (xix) cotar 
e fazer com que seja contratada apólices de seguro para os Imóveis Alvo, caso aplicável, com 
seguradora idônea, as quais deverão indicar o Fundo como único beneficiário, bem como acompanhar 
eventual regulação de sinistros, se aplicável; (xx) gerenciar os contratos de locação celebrados pelo 
Fundo e a administração das locações ou arrendamentos dos empreendimentos integrantes do 
patrimônio do Fundo, abrangendo a: (xx.a) discussão das propostas de locação dos Imóveis Alvo, 
diretamente ou com as empresas eventualmente contratadas para a prestação dos serviços de 
administração das locações ou arrendamentos de empreendimentos integrantes do patrimônio do 
Fundo, devendo manter a Administradora informado a respeito da evolução das negociações; (xx.b) 
indicação, prospecção e aprovação dos potenciais locatários; (xx.c) negociação do preço, prazo, 
garantias e todas as demais condições contratuais pertinentes à locação dos Imóveis Alvo; (xx.d) 
análise e aprovação das garantias contratuais prestadas pelos locatários dos Imóveis Alvo; (xx.e) 
acompanhamento e fiscalização do cumprimento integral das obrigações assumidas nos contratos de 
locação, incluindo a manutenção de seguros; (xx.f) orientação à Administradora a respeito da adoção 
de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para fazer cumprir as obrigações dispostas nos 
contratos de locações, bem como para defender os interesses do Fundo; (xx.g) negociação de 
renovação contratual, alterações e rescisões dos contratos de locação; (xx.h) acompanhamento e 
avaliação de oportunidades de melhorias e renegociação; e (xx.i) desenvolvimento e gerenciamento 
do relacionamento com os locatários dos Imóveis Alvo; (xxi) efetivar a cobrança dos aluguéis em 
nome do Fundo, gerir procedimentos de cobrança inclusive via boletos bancários, se o caso, 
acompanhar eventuais procedimentos judiciais que se façam necessários e aplicar as penalidades 
devidas, quando for o caso, nos termos dos contratos de locação que tiverem por objeto os Imóveis 
Alvo. Para fins de cumprimento da obrigação estabelecida neste item, a Barzel agirá na qualidade de 
mandatário do Fundo na cobrança de valores dos aluguéis, conforme mecanismo de cobrança a ser 
gerido pela Barzel; (xxii) diretamente, ou por meio de terceiros que venham a ser contratados pelo 
Fundo mediante recomendação da Barzel, elaborar relatório de inspeção (laudo de vistoria) dos 
Imóveis Alvo na entrada e saída dos locatários, abrangendo as negociações a respeito dos respectivos 
projetos e demandas dos locatários para a ocupação do imóvel (incluindo, sem limitação, qualquer 
construção, melhorias e equipamentos); (xxiii) organização e acompanhamento, junto aos 
respectivos locatários, das despesas dos Imóveis Alvo, tais como Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), condomínio, e demais contas de consumo aplicáveis aos Imóveis Alvo enquanto estes 
estiverem na carteira do Fundo, observado que a responsabilidade pelo pagamento das despesas 
acima listadas é de cada um dos locatários, quando o imóvel estiver locado e dos proprietários, caso 
o imóvel esteja vago; (xiv) supervisão das atividades de manutenção predial, incluindo manutenção 
de áreas comuns, terrenos, equipamentos de engenharia e automação, equipamentos de controle 



 

46 

climático, e supervisão de serviços gerais e de segurança; (xv) exercer qualquer outra atividade 
necessária para a operação adequada e eficiente dos Imóveis Alvo, das respectivas locações, bem 
como do reparo, limpeza, segurança e gerenciamento dos Imóveis Alvo, tudo de acordo com os mais 
altos padrões de gerenciamento de propriedades para empreendimentos equivalentes; e (xvi) 
transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua 
condição de Gestor e Consultor Imobiliário (exceto a remuneração prevista no Contrato de 
Consultoria e Gestão), sendo-lhe vedado o recebimento de qualquer remuneração, benefício ou 
vantagem, direta ou indiretamente por meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique 
sua independência na tomada de decisão de investimento para o Fundo, salvo nas hipóteses 
expressamente autorizadas na legislação em vigor ou na condução normal de seus negócios. 
 
Caberá à Barzel praticar todos os atos que entender necessários ao cumprimento da Política de 
Investimento, desde que respeitadas as disposições do Regulamento e da legislação aplicável, não 
lhe sendo facultado, todavia, tomar decisões que eliminem a discricionariedade da Administradora 
com relação às atribuições que foram especificamente atribuídas à Administradora no Regulamento, 
no Contrato de Consultoria e Gestão e na legislação em vigor. 
 
Não obstante as disposições anteriores, a Barzel será responsável pela identificação, seleção, 
avaliação, monitoramento e, por meio de instruções à Administradora nesse sentido, aquisição ou 
alienação para o Fundo de: (a) Ativos Financeiros e (b) Ativos Imobiliários que não sejam Imóveis 
Alvo, existentes ou que possam vir a fazer parte dos Ativos do Fundo, sempre de acordo com a 
Política de Investimento. Após a obtenção do Registro de Gestor, na qualidade de Gestor plenamente 
autorizado, a Barzel irá gerir diretamente: (a) os Ativos Financeiros e (b) os Ativos Imobiliários que 
não sejam Imóveis Alvo, existentes ou que possam vir a fazer parte dos Ativos do Fundo, sempre de 
acordo com a Política de Investimento. 
 
Conforme previsto no artigo 29, §2º, da Instrução CVM 472, os Imóveis Alvo a serem detidos pelo 
Fundo serão adquiridos diretamente pela Administradora, sob orientação da Barzel. 
 
X. VEDAÇÕES À ADMINISTRADORA E AO CONSULTOR IMOBILIÁRIO E GESTOR 
 
É vedado à Administradora e à Barzel, no exercício de suas respectivas funções e utilizando os 
recursos do Fundo, a prática dos atos relacionados no item 5.7 do Regulamento o Fundo. 
 
XI. RENÚNCIA E/OU DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA, DO GESTOR E/OU DO 
CONSULTOR IMOBILIÁRIO 
 
A Administradora deverá cessar o exercício de suas funções nas hipóteses de renúncia, 
descredenciamento ou destituição pela Assembleia Geral, por meio da alteração do Regulamento. 
 
Caberá à Administradora destituir a Barzel, observadas a legislação e regulamentação vigente, bem 
como as obrigações contratuais que regulam a relação entre referidas partes, exclusivamente caso 
assim determinado pela Assembleia Geral, por meio da alteração do presente Regulamento, ou caso 
a Barzel comprovadamente descumpra, conforme o caso, com suas obrigações legais, 
regulamentares ou contratuais que regulam a sua prestação de serviços ao Fundo, observados os 
termos do item 5.4.4 do Regulamento. A prática de atividades por parte da Barzel, na qualidade de 
Gestor e de Consultor Imobiliário do Fundo, relacionadas ao exercício de suas funções ficará suspensa 
até sua efetiva renúncia ou destituição e a Administradora deverá atuar conforme previsto no Capítulo 
VII do Regulamento do Fundo até que seja escolhido o respectivo substituto para o Fundo. 
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XII. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO E 
GESTOR E TAXA DE PERFORMANCE 
 
Taxa de Administração 
 
A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma remuneração composta pelo 
valor equivalente a (i) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre (a) o 
Patrimônio Líquido do Fundo; ou (b) o Valor de Mercado do Fundo, caso as Cotas tenham integrado, 
ou passado a integrar índice de mercado, no mês anterior ao do pagamento da remuneração, 
acrescido (ii) do valor mínimo mensal previsto na tabela abaixo, sendo este último atualizado 
anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE, a partir da data de início das atividades do Fundo 
(“Taxa de Administração”): 
 

Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de 
Mercado do Fundo 

Taxa de Administração 

Até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) por mês 

De R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) até 
R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) 

R$ 65.000,00 
(sessenta e cinco mil reais) por mês 

Acima de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) 
R$ 70.000,00 
(setenta mil reais) por mês 

 
A Administradora poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas 
diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório das parcelas 
não exceda o montante total da Taxa de Administração, sendo certo que correrá às expensas da 
Administradora o pagamento das despesas que ultrapassem esse limite. 
 
A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos à Barzel, na qualidade de Gestor e 
Consultor Imobiliário, conforme previstos no item (i) acima, ao Administrador, ao Custodiante e ao 
Escriturador, conforme previsto no item (ii) acima e não inclui valores correspondentes aos demais 
encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto no Regulamento e 
na regulamentação vigente. 
 
A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 
(duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente à Administradora, por período 
vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. 
 
Remuneração do Consultor Imobiliário e Gestor 
 
A remuneração da Barzel, na qualidade de Consultor Imobiliário do Fundo, e, após a obtenção do 
Registro de Gestor, na qualidade de Consultor Imobiliário e Gestor do Fundo, será deduzida da Taxa 
de Administração e será correspondente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, 
incidente sobre (a) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (b) o Valor de Mercado do Fundo, caso as 
Cotas tenham integrado, ou passado a integrar índice de mercado, no mês anterior ao do pagamento 
da remuneração. 
 
Conforme previsto no Contrato de Consultoria e Gestão, a Barzel, por mera liberalidade, 
no período de 2 (dois) anos contados a partir do encerramento da primeira oferta pública 
de cotas do Fundo, concederá um desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
parcela da Taxa de Administração à qual faz jus. No mês imediatamente subsequente ao 
término do período de desconto mencionado acima, a parcela da Taxa de Administração 
a que a Barzel faz jus voltará a ser cobrada pelo seu valor originalmente estabelecido. 
Taxa de Performance 
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Sem prejuízo da Remuneração da Barzel deduzida da Taxa de Administração, a Barzel fará jus a uma 
taxa de performance anual (“Taxa de Performance” ou “TP”). 
 
A Taxa de Performance será apurada após decorrido o período de 12 (doze) meses contados (i) da 
liquidação da primeira oferta pública de cotas do Fundo, realizada nos termos da Instrução CVM 400 
(“Primeira Oferta Pública de Cotas”), ou (ii) do último pagamento da Taxa de Performance, observado 
o disposto abaixo, e será paga à Barzel desde que seja superior a zero (TP>0), até o 5° (quinto) Dia 
Útil subsequente ao de cada período de apuração, bem como será apurada e paga por ocasião da 
destituição ou substituição da Barzel, nos termos abaixo, ou da liquidação do Fundo, conforme a 
seguinte fórmula: 
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m: mês de competência da apuração, sendo 1 o primeiro mês e 12 o último mês do período de 
apuração, contados a partir da liquidação da Primeira Oferta Pública de Cotas ou do último pagamento 
da Taxa de Performance. 
Distribuição Brutam: distribuição bruta calculada no período de competência da apuração antes da 
dedução da Taxa de Performance. 
Valor Atualizado das Emissões(m-1): soma do valor das emissões realizadas pelo fundo até o início 
do mês de competência da apuração, adicionando-se ao valor da segunda emissão de Cotas do Fundo 
o valor total das cotas existentes antes desta emissão com base em sua precificação, atualizados 
pela variação do IPCA/IBGE, desde a data de cada emissão até o início do mês de apuração. 
Benchmark: 6,00% (seis inteiros por cento). 
TPN(a-1): eventual saldo negativo da Taxa de Performance apurada no ano anterior. 
 
A Barzel somente fará jus ao primeiro pagamento da Taxa de Performance após decorrido 
o período de 24 (vinte e quatro) meses contados da liquidação da Primeira Oferta Pública 
de Cotas (“Primeira Taxa de Performance”), sendo que, neste caso, tal período deverá 
ser considerado na apuração da Primeira Taxa de Performance, nos termos da fórmula 
abaixo. Após o pagamento da Primeira Taxa de Performance, a apuração e pagamento 
da Taxa de Performance passará a ocorrer anualmente. 
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m: mês de competência da apuração, sendo 1 o primeiro mês e 24 o último mês do período de 
apuração, contados a partir da liquidação da Primeira Oferta Pública de Cotas. 
Distribuição Brutam: distribuição bruta calculada no período de competência da apuração antes da 
dedução da Taxa de Performance. 
Valor Atualizado das Emissões(m-1): soma do valor das emissões realizadas pelo fundo até o início 
do mês de competência da apuração, adicionando-se ao valor da segunda emissão de Cotas do Fundo 
o valor total das cotas existentes antes desta emissão com base em sua precificação, atualizados 
pela variação do IPCA/IBGE, desde a data de cada emissão até o início do mês de apuração. 
 
Benchmark: 6,00% (seis inteiros por cento). 
 
A Taxa de Performance passará a ser imediatamente devida e será apurada de forma proporcional, 
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de acordo com a fórmula prevista acima, caso seja verificada a interrupção dos serviços prestados 
pela Barzel em razão de sua destituição ou substituição, sendo que, neste caso, o cálculo da Taxa de 
Performance deverá considerar o período compreendido entre a Primeira Oferta Pública de Cotas ou 
o último pagamento da Taxa de Performance e a data da efetiva destituição ou substituição da Barzel. 
 
Observado o prazo de carência em destaque acima, a Taxa de Performance será apurada e devida 
no último Dia Útil do mês de encerramento de cada período de apuração, sendo que a Taxa de 
Performance será preferencialmente paga mediante emissão de novas Cotas do Fundo e dação em 
pagamento à Barzel. Para esse fim, o Administrador, conforme orientação da Barzel, deverá convocar 
uma Assembleia Geral em até 30 (trinta) dias da data de apuração da Taxa de Performance para 
deliberar sobre a possibilidade de pagamento da Taxa de Performance por meio da dação em 
pagamento de Cotas pelo Fundo à Barzel com a consequente emissão de Cotas do Fundo. Caso os 
Cotistas deliberem pelo pagamento da Taxa de Performance mediante dação em pagamento com 
Cotas do Fundo, a Assembleia Geral deverá deliberar, adicionalmente, sobre a emissão de novas 
Cotas do Fundo pelo valor de mercado das Cotas e em volume suficiente para assegurar a subscrição 
de Cotas pela Barzel em valor correspondente ao crédito remanescente resultante da Taxa de 
Performance apurada no respectivo período de apuração e cobrada pela Barzel, incluindo a 
possibilidade de exercício do direito de preferência e utilização de sobras de Cotas para garantir a 
subscrição pela Barzel.  
 
Caso a Assembleia Geral referida no item acima (a) não aprove o pagamento da Taxa de Performance 
em Cotas, (b) não atinja o quórum suficiente para essa deliberação, (c) não seja instalada em 
primeira ou segunda convocação por qualquer motivo, ou (d) não seja convocada pelo Administrador 
em até 30 (trinta) dias da data de apuração da Taxa de Performance; então a Taxa de Performance 
deverá ser paga em dinheiro à Barzel até o 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao da realização ou 
da convocação da Assembleia Geral nas hipóteses (a), (b) e (c), acima, ou no 5º (quinto) Dia Útil do 
mês seguinte após o decurso do prazo referido na hipótese (d), acima. Caso o Fundo não possua 
recursos para pagar parte ou a totalidade do valor total apurado da Taxa de Performance e cobrado 
pela Barzel, esses valores serão deduzidos das distribuições de rendimentos subsequentes pelo 
Fundo, até que o valor total devido a tal título seja devidamente adimplido. 
 
Caso haja a aprovação do pagamento da Taxa de Performance em Cotas nos termos do item acima, 
mas, por qualquer motivo, não for possível alocar todo o crédito devido à Barzel a título de Taxa de 
Performance em novas Cotas do Fundo, então o saldo remanescente deverá ser pago em dinheiro 
nas mesmas condições previstas acima. 
 
Para os fins do pagamento da Taxa de Performance mediante a dação em pagamento de Cotas do 
Fundo, o “valor de mercado” das Cotas será considerado como o preço médio de fechamento das 
Cotas na B3 nos 40 (quarenta) pregões imediatamente anteriores à data de cálculo da Taxa de 
Performance devida à Barzel. 
 
XIII. ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS E REPRESENTANTE DOS COTISTAS  
 
Informações dispostas nos Capítulos IX e X do Regulamento do Fundo. 
 
XIV. EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO  
 
Conforme previsto no item 5.9 e seguintes do Regulamento, o Fundo não participará 
obrigatoriamente das assembleias de detentores de títulos integrantes da carteira do Fundo que 
contemplem direito de voto ou das assembleias das sociedades nas quais detenha participação ou 
de condomínios de imóveis integrantes do seu patrimônio. Não obstante, a Administradora e a Barzel, 
conforme o escopo de atuação de cada um, acompanharão todas as pautas das referidas assembleias 
e, caso considerem relevante o tema a ser discutido e votado, em função da Política de Investimento 
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do Fundo, poderão comparecer e exercer o direito de voto. 
 
XV. POLÍTICA DE AMORTIZAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 
 
A Administradora deverá distribuir, no mínimo, 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, nos termos do Parágrafo Único do artigo 10 da Lei nº 
8.668, a ser pago na forma do Capítulo XI Regulamento. 
 
XVI. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FUNDO 
 
A Administradora deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo: (i) mensalmente, 
até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o 
Anexo 39-I da Instrução CVM 472; (ii) 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; (iii) anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício, (a) as 
demonstrações financeiras, (b) o relatório do Auditor Independente e (c) o formulário eletrônico cujo 
conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM 472; (iv) anualmente, tão logo receba, o relatório 
do Representante dos Cotistas; (v) até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral 
de Cotistas; e (vi) no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia 
Geral de Cotistas. 
 
A Administradora deverá, ainda, manter sempre disponível em sua página na rede mundial de 
computadores o Regulamento, em sua versão vigente e atualizada. 
 
A Administradora deve disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos a informações 
eventuais sobre o Fundo: (i) edital de convocação, proposta da administração e outros documentos 
relativos a Assembleias Gerais de Cotistas, no mesmo dia de sua convocação; (ii) até 8 (oito) dias 
após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária; (iii) fatos relevantes; (iv) em 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 da Instrução CVM 472, quando estiverem 
protegidas por sigilo ou se prejudicarem a estratégia do Fundo; (v) no mesmo dia de sua realização, 
o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária; e (vi) em até 2 (dois) dias, os 
relatórios e pareceres encaminhados pelo Representante dos Cotistas, com exceção daquele 
mencionado no inciso V do artigo 39 da Instrução CVM 472. 
 
Sem prejuízo da regulamentação aplicável, em especial o rol exemplificativo previsto no § 2º do 
artigo 41 da Instrução CVM 472, considera-se relevante qualquer deliberação da Assembleia Geral 
de Cotistas ou da Administradora, ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo 
ponderável: (i) na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados; (ii) na decisão 
dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas do Fundo; e (iii) na decisão dos investidores 
de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de Cotas ou de valores mobiliários a elas 
referenciados. 
 
Cumpre à Administradora zelar pela ampla e imediata disseminação dos fatos relevantes. 
 
A divulgação de informações do Fundo será realizada na página da Administradora na rede mundial 
de computadores (https://www.brltrust.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso 
gratuito, e mantida disponível aos Cotistas em sua sede, conforme endereço indicado neste 
Prospecto. 
 
A Administradora deverá, ainda, simultaneamente à divulgação referida no parágrafo acima, enviar 
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as informações referidas nesta seção ao mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam 
admitidas à negociação, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível 
na página da CVM na rede mundial de computadores. 
 
As informações ou documentos aqui referidos podem ser remetidos aos Cotistas por meio eletrônico 
ou disponibilizados por meio de canais eletrônicos. 
 
Caso as demonstrações financeiras e/ou as informações trimestrais relativas ao Fundo sejam 
divulgadas antes do encerramento da Oferta, o Fundo se compromete a inserir os referidos relatórios 
com as demonstrações financeiras e/ou as informações trimestrais anexos a este Prospecto 
Definitivo, nos termos do Anexo III da Instrução CVM 400, por meio da página 
https://www.brltrust.com.br/?administracao=barzel-fii&lang=pt.  
 
XVII. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
Qualquer litígio relativo ao Regulamento deverá ser dirimido no foro da Cidade de São Paulo. 
 
XVIII. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
O Fundo terá escrituração contábil destacada da relativa à Administradora e suas demonstrações 
financeiras, elaboradas de acordo com as normas contábeis aplicáveis, serão auditadas anualmente 
por auditor independente registrado na CVM. As demonstrações financeiras do Fundo devem ser 
elaboradas observando-se a natureza dos Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros em que serão 
investidos os recursos do Fundo e estarão sujeitas às normas de escrituração, elaboração, remessa 
e publicidade expedidas pela CVM. Não há garantia da Administradora ou de qualquer terceiro de 
que os Cotistas poderão se valer do tratamento tributário mais benéfico ou de que será possível 
tomar medidas para evitar alterações no tratamento tributário conferido ao Fundo ou aos seus 
Cotistas. O exercício social do Fundo terá duração de 1 (um) ano, com início em 1º de janeiro e 
término em 31 de dezembro de cada ano.  
 
XIX. AMORTIZAÇÃO DE COTAS, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO FUNDO  
 
As Cotas poderão ser amortizadas a qualquer momento, a critério da Administradora, sempre sob a 
orientação afirmativa do Gestor, proporcionalmente ao montante que o valor de cada Cota representa 
relativamente ao Patrimônio Líquido, observados os termos e condições dispostos no Capítulo XVI do 
Regulamento do Fundo.  
 
XX. NÃO-CONCORRÊNCIA  
 
Durante o prazo de duração do Fundo e enquanto a Barzel permanecer como responsável pela gestão 
da carteira e/ou consultoria especializada do Fundo, a Barzel não poderá estruturar e/ou realizar a 
gestão da carteira e/ou prestar serviços de consultoria especializada para outros fundos de 
investimento imobiliário que, cumulativamente (i) tenham como objetivo o investimento em Ativos 
Imobiliários, com foco na exploração direta ou indireta de Imóveis Alvo para a obtenção de renda, 
conforme a Política de Investimento prevista no presente Regulamento; (ii) cujas cotas sejam objeto 
de oferta pública nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 476, bem como qualquer 
instrução ou regulamentação que venha substituí-la ao longo do tempo; (iii) tenha o mesmo público 
alvo da distribuição pública de cotas da segunda emissão do Fundo; e (iv) cujas cotas sejam admitidas 
à negociação em ambiente de bolsa. A obrigação prevista neste item deve ser interpretada 
restritivamente, sendo certo que não se estende (i) à Barzel na prestação dos serviços de gestão e 
consultoria especializada em outras estruturas de investimento que não se enquadrem nos requisitos 
acima; e (ii) ao Administrador e demais sociedades de seu grupo econômico. 
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A obrigação de não concorrência prevista no item acima cessará (i) caso as emissões de novas Cotas 
consumam 100% (cem por cento) do Capital Autorizado do Fundo; ou (ii) caso a emissão de novas 
Cotas, para a aquisição de determinado Ativo Imobiliário, não seja aprovada pelos Cotistas em 
Assembleia Geral. 
 
XXI. PRINCIPAIS FATORES DE RISCO  
 
Risco de Pandemia e da COVID-19 
 

O surto de doenças transmissíveis, como o surto de coronavírus (Covid-19) em escala global iniciado 
a partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 
11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade 
esporádica nos mercados de capitais globais. Além disso, esses surtos podem resultar em restrições 
às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na 
cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela 
população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que 
conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira. 
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 
desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados 
das operações e a capacidade de financiamento, alavancagem e de pagamento das obrigações 
pecuniárias contraídas pelos locatários dos imóveis investidos pelo Fundo, podendo resultar no 
inadimplemento e/ou renegociação dos aluguéis pelos respectivos locatários dos Ativos Imobiliários 
e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas do Fundo. Além disso, 
as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes da pandemia global de Covid-19 podem 
impactar a captação de recursos ao Fundo no âmbito de suas ofertas de Cotas, influenciando a 
capacidade de o Fundo investir em Ativos Imobiliários. É possível que a mudança na dinâmica das 
relações de trabalho decorrentes da Covid-19 em virtude da realocação dos funcionários para 
trabalho em casa (home office) impacte a demanda de mercado para locação de imóveis de uma 
forma geral, em especial no segmento de edifícios corporativos, o que poderá ter um impacto 
negativo aos imóveis desse segmento que poderão compor a carteira do Fundo e, por conseguinte, 
a rentabilidade do Fundo. 
 
Riscos de crédito e riscos decorrentes da locação dos imóveis do Fundo 
 
Existe o risco de vacância, mesmo que o Consultor Imobiliário e/ou a empresa administradora do 
ativo imobiliário aja de forma ativa e proba, bem como há o risco de rescisão dos contratos de 
locação, incluindo por decisão unilateral do locatário, antes do vencimento do prazo estabelecido no 
seu contrato de locação sem o pagamento da indenização devida, hipóteses em que as receitas do 
Fundo poderão ser comprometidas, com reflexo negativo na remuneração do cotista. 
 
Há alguns riscos relacionados aos contratos de locação que podem vir a ser suportados pelo Fundo, 
especialmente em relação à receita de locação, alteração dos valores dos aluguéis praticados e 
vacância. No tocante à receita de locação, a inadimplência dos locatários no pagamento de aluguéis 
e/ou dos encargos da locação implicará em não recebimento de receitas e/ou aumento das despesas 
por parte do Fundo. Nesse caso, o Fundo poderá não ter condições de pagar seus compromissos nas 
datas acordadas, o que implicaria na necessidade dos cotistas serem convocados a arcarem com os 
encargos do Fundo. Com relação às alterações nos valores dos aluguéis praticados: há a possibilidade 
das receitas de aluguéis do Fundo não se concretizarem na íntegra, visto que, a cada renovação, as 
bases dos contratos podem ser renegociadas, resultando em alterações nos valores originalmente 
acordados. Além disso, nos termos da Lei de Locações, se, decorridos três anos de vigência do 
contrato ou de acordo anterior, não houver acordo entre locador e locatário sobre o valor da locação, 
poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. Com isso, os 
valores de locação poderão variar conforme as condições de mercado vigentes à época da ação 
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revisional, podendo flutuar consideravelmente em função da época do ano, do desaquecimento 
econômico, da queda da renda do consumidor, disponibilidade de crédito, taxa de juros, inflação, 
dentre outras causas, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo e na rentabilidade das 
Cotas. Adicionalmente, importante destacar ainda que conforme dispõe o artigo 51 da Lei do 
Inquilinato, “nas locações de imóveis não residenciais, o locatário terá direito à renovação do 
contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I – o contrato a renovar tenha sido celebrado 
por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos 
prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu 
negócio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”. Com isso, mesmo que, 
findo o prazo de locação, não seja de interesse do Fundo proceder à renovação dos contratos, os 
locatários poderão pedir a renovação compulsória do contrato de locação, desde que preenchidos os 
requisitos legais e observado o prazo para propositura da ação renovatória. 
 
Risco de vacância  
 
O Fundo poderá não ter sucesso na prospecção ou manutenção de locatários e/ou arrendatários 
do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) nos quais o Fundo invista direta ou indiretamente, o que 
poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento de um montante 
menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). 
Adicionalmente, os custos a serem despendidos com o pagamento de taxas de condomínio e tributos, 
dentre outras despesas relacionadas ao(s) empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários 
dos imóveis) poderão comprometer a rentabilidade do Fundo e, por consequência, a rentabilidade 
inicialmente esperada pelos Investidores em Cotas do Fundo. 
 
Risco de liquidez da Carteira, das cotas e de patrimônio negativo 
 
Os ativos componentes da carteira do Fundo poderão ter liquidez baixa em comparação a outras 
modalidades de investimento. Além disso, fundos de investimento imobiliários são condomínios 
fechados, o que pressupõe que os seus cotistas somente poderão resgatar suas cotas ao seu final, 
no momento de sua liquidação, uma vez que o Fundo tem prazo indeterminado. Desse modo, o 
cotista somente poderá negociar as suas Cotas no âmbito dos mercados de bolsa ou balcão, nos 
quais as cotas estejam admitidas à negociação, o que pode resultar na dificuldade para os cotistas 
interessados em desfazer de suas posições alienar as suas Cotas mesmo em negociações ocorridas 
no mercado secundário. Adicionalmente, o mercado de capitais nacional está ainda em fase de 
maturação e desenvolvimento, não havendo, na atual conjuntura, volumes significativos de 
transações de recursos em cotas de fundos de investimento imobiliário ou, ainda, investidores 
interessados em realizar transações de aquisição e alienação de cotas de fundos de investimento 
imobiliário. Assim sendo, espera-se que o cotista que adquirir as Cotas do Fundo esteja consciente 
de que o investimento no Fundo possui características específicas quanto à liquidez das Cotas, 
consistindo, portanto, em investimento de médio a longo prazo. Pode haver, inclusive, alguma 
oscilação do valor da Cota no curto prazo, que pode acarretar perdas superiores ao capital aplicado 
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo, 
de forma que as eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital 
subscrito, de forma que os cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo. 
 
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 o Consultor Imobiliário, entre o Fundo e os Cotistas detentores de mais de 10% (dez por 
cento) das cotas do Fundo, dependem de aprovação prévia, específica e informada, em Assembleia 
Geral, nos termos do inciso XII do artigo 18 da Instrução CVM 472. Cotistas não devem votar quando 
possuem conflito de interesses na matéria em votação. 
A Assembleia Geral pode vir a aprovar operações que caracterizem conflito de interesses. No mesmo 
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sentido, a Assembleia Geral também poderá não aprovar operações com conflito de interesses que 
o Consultor Imobiliário entender como essenciais às operações do Fundo, disso podendo resultar a 
perda de oportunidades de negócios relevantes para o Fundo e para a manutenção da 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. Nessa 
hipótese, a rentabilidade do Fundo poderá ser afetada adversamente, impactando, 
consequentemente, a remuneração dos Cotistas. 
 
 
Vale ressaltar que a Barzel também atua como Consultor Imobiliário (e Gestor, após a 
obtenção do Registro de Gestor) do “Tantou Fundo de Investimento Imobiliário”, inscrito 
no CNPJ/ME sob o nº 36.420.742/0001-13, resultante das cisões parciais do Fundo 
anteriormente à aprovação final dos termos e condições da Segunda Emissão e realização 
da Oferta. A Barzel poderá propor, no futuro, a aquisição pelo Fundo dos ativos que foram 
objeto das cisões parciais caso estejam alinhados à Política de Investimento, sendo que 
tal matéria deverá ser submetida à aprovação dos Cotistas nos termos da 
regulamentação aplicável, considerando que a Barzel é, também, Consultor Imobiliário 
(e Gestor, após a obtenção do Registro de Gestor) do “Tantou Fundo de Investimento 
Imobiliário”. Os cotistas do Fundo que também forem cotistas daquele fundo não 
poderão votar na Assembleia Geral, em virtude das limitações previstas na Instrução 
CVM 472, o que poderá incluir Pessoas Vinculadas e/ou a totalidade ou parcela dos 
Ofertantes, conforme explicitado acima. Caberá, portanto, aos demais cotistas do Fundo 
deliberar sobre a aquisição ou não desses imóveis e empreendimentos, submetendo-se 
a decisão aos riscos já apontados acima. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA, DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO, DO 

COORDENADOR LÍDER, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA E DEMAIS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DA OFERTA 
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IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA, DOS COORDENADORES DA OFERTA E DEMAIS 
PRESTADORES DE SERVIÇOS DA OFERTA  

 

Administradora BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
CNPJ/ME: 13.486.793/0001-42 
Contato: Danilo Barbieri / Sérgio Dias  
Rua Iguatemi, 151, 19º andar  
CEP 01451-011, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3133-0350 
E-mail: fii@brltrust.com.br 
Website: www.brltrust.com.br  

Consultor 
Imobiliário 

BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.  
CNPJ/ME: 21.747.959/0001-65 
Contato: Nessim Daniel Sarfati 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2128, 4º andar, Jardim Paulistano,  
CEP 01451-903, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 4301-0000 
E-mail: fii@barzelproperties.com.br  
Website: www.barzelproperties.com.br  

Coordenador Líder BANCO ITAÚ BBA S.A. 
CNPJ/ME: 17.298.092/0001-30 
Responsável: Sr. Pedro Nogueira Costa 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3708 8482 
E-mail: pedro.costa@itaubba.com  
Com cópia para: ibba-miboperacoes@itaubba.com  
Website: www.itau.com.br/itaubba-pt 

Safra BANCO SAFRA S.A.  
CNPJ/ME: 58.160.789/0001-28  
Responsável: Rafael Werner  
Avenida Paulista, nº 2.100,17º andar, Bela Vista,  
CEP 01310-930, São Paulo/SP 
Tel.: (11) 3175-4309 
E-mail: rafael.werner@safra.com.br 
Website: www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ 
ofertas-publicas.htm 

UBS BB UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,  
Responsável: Fernanda Motta 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar,  
CEP 04.538-132São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2767-6183 
E-mail: fernanda.motta@ubsbb.com 
Website:http://www.ubsbb.com 
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Custodiante BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
CNPJ/ME: 13.486.793/0001-42 
Contato: Danilo Barbieri / Sérgio Dias  
Rua Iguatemi, 151, 19º andar  
CEP 01451-011, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3133-0350 
E-mail: fii@brltrust.com.br 
Website: www.brltrust.com.br  

Escriturador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
CNPJ/ME: 13.486.793/0001-42 
Contato: Danilo Barbieri / Sérgio Dias  
Rua Iguatemi, 151, 19º andar  
CEP 01451-011, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3133-0350 
E-mail: fii@brltrust.com.br 
Website: www.brltrust.com.br  

Ofertantes EVENROCK RE FUND LP 
CNPJ/ME: 38.561.540/0001-17 
Responsável: Sergio Dias 
3411 Silverside Road Rodney Building  
E-mail: nonresident@brltrust.com.br  
 
EVENROCK II RE FUND LP 
CNPJ/ME: 36.942.060/0001-70 
Responsável: Sérgio Dias 
108 West 13th Street 
E-mail: nonresident@brltrust.com.br  

Assessores Legais do 
Consultor 
Imobiliário 

I2A ADVOGADOS 
Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 12º andar, Pinheiros, CEP 13104-072, São Paulo, SP 
At.: Luis Peyser 
Tel.: (11) 5102-5440 
E-mail: luis@i2a.legal  
Website: www.i2alegal.com 

Assessores Legais do 
Coordenador Líder 

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, Bela Vista 
CEP 01403-001, São Paulo, SP 
At.: Flávio Lugão 
Tel.: +55 (11) 3147-2564 
E-mail: flavio.lugao@mattosfilho.com.br    
Website: www.mattosfilho.com.br 
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Auditor 
Independente 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES  
Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 1240, 12º andar, Ed. Morumbi Golden Tower (Torre A), 
Unid. 1.203, Vila São Francisco, São Paulo, SP  
At.: Wellington França 
Tel.: (11) 5186-6563 
E-mail: wfranca@deloitte.com 
Website: https://www2.deloitte.com/br/pt.html 
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TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 
 
I. A OFERTA  
 
O Fundo e os Ofertantes estão realizando, respectivamente, (i) uma oferta pública primária de 
[2.180.000 (dois milhões cento e oitenta mil)] Novas Cotas, totalizando o volume de 
R$218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de reais), não havendo lotes adicionais ou 
suplementares de Novas Cotas; e (ii) uma oferta pública secundária de [4.320.000 (quatro milhões 
e trezentas e vinte mil)] Cotas Ofertadas, totalizando o volume de [R$432.000.000,00 (quatrocentos 
e trinta e dois milhões de reais)], nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 472 e do 
Código ANBIMA. 
  
As Novas Cotas serão subscritas e integralizadas pelo Valor da Cota, bem como as Cotas Ofertadas 
serão adquiridas dos Ofertantes também pelo Valor da Cota.  
 
A Oferta será registrada na CVM, nos termos da Instrução CVM 400. 
 
A Oferta terá o valor mínimo de [R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais)], representado pela 
soma da totalidade das Novas Cotas ofertadas no âmbito da Oferta Primária e de [R$382.000.000 
(trezentos e oitenta e dois milhões de reais)] em Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta Secundária, sendo 
admitido o encerramento da Oferta antes do prazo de 6 (seis) meses contados a partir da divulgação do 
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400, caso ocorra a subscrição do 
Volume Mínimo da Oferta.  
 
Não obstante a distribuição da Oferta Primária e da Oferta Secundária ocorrerem de forma 
simultânea, as Cotas Ofertadas somente serão adquiridas pelos potenciais Investidores após a 
subscrição integral das Novas Cotas e, consequentemente, a Oferta Secundária somente será 
realizada caso a totalidade das Novas Cotas seja colocada aos Investidores, sendo certo que a Oferta 
Secundária poderá ser concluída desde que observada a distribuição do Volume Mínimo da Oferta, 
que no âmbito da Oferta Secundária corresponderá a R$382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois 
milhões de reais) em Cotas Ofertadas. 
 
Não haverá condicionamento da adesão à Oferta Secundária, conforme faculta o §5º do art. 30 da 
Instrução CVM 400. 
 
No âmbito da Oferta Secundária será admitida a Distribuição Parcial, aplicável apenas em relação à 
Oferta Secundária, nos termos do item XI abaixo. 
 
II. PREÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS COTAS E DE NEGOCIAÇÃO DAS COTAS 
OFERTADAS 
 
Tanto as Novas Cotas quanto as Cotas Ofertadas estão sendo ofertadas pelo valor unitário 
correspondente ao Valor da Cota, qual seja, R$100,00 (cem reais). 
 
III. HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÕES 
 
Não houve negociação das Cotas Ofertadas até a presente data, de modo que, para fins de 
atendimento ao disposto no Código ANBIMA, não é possível identificar a (i) cotação mínima, média 
e máxima de cada ano, nos últimos 5 (cinco) anos, das Cotas Ofertadas; (ii) cotação mínima, média 
e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos das Cotas Ofertadas; e (iii) cotação mínima, 
média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses das Cotas Ofertadas. 
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IV. REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DO FUNDO 
 
A distribuição de Cotas será realizada em regime de melhores esforços, pelos Coordenadores da Oferta. 
 
V. AUTORIZAÇÕES 
 
A Oferta Primária e respectiva emissão das Novas Cotas foi aprovada pelos atuais Cotistas do Fundo 
em deliberação realizada no dia 23 de dezembro de 2020 em Assembleia Geral, cujos termos e 
condições foram posteriormente retificados pelos atuais Cotistas do Fundo em sede de Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2021. 
 
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Ofertantes por meio do [●], os quais se encontram anexos 
ao Prospecto Preliminar como Anexo [●].  Os Ofertantes renunciaram ao seu direito de preferência 
na subscrição das Novas Cotas. 
 
Os Ofertantes renunciaram ao seu direito de preferência na subscrição das Novas Cotas, conforme 
lhe é assegurado pelo item 8.4 do Regulamento. 
 
VI. PÚBLICO ALVO 

 
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Cotas para Investidores Não 
Institucionais e Investidores Institucionais.  
 
Entre os Investidores Não Institucionais, encontram-se os Investidores Não Institucionais Varejo e 
Investidores Não Institucionais Private.   
 
Não obstante o Público Alvo do Fundo possua uma previsão mais genérica, no âmbito desta Oferta 
não será admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento, nos termos dos artigos 26 e 27 
da Instrução CVM 494. 
 
Adicionalmente, os Investidores Não Institucionais deverão ser clientes de uma das Instituições 
Participantes da Oferta, sendo permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observados os termos 
da Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Disposições Comuns à Oferta 
Não Institucional e à Oferta Institucional” na página [●] deste Prospecto Definitivo. 
 
Na Oferta Institucional, serão atendidos os Investidores que, a exclusivo critério dos Coordenadores 
da Oferta, melhor atendam aos objetivos da Oferta, levando em consideração as relações com 
clientes e outras considerações de natureza comercial e estratégica. Em hipótese alguma, 
relacionamento prévio de uma Instituição Participante da Oferta, da Administradora e/ou do 
Consultor Imobiliário com determinado(s) Investidor(es), ou considerações de natureza comercial ou 
estratégica, seja de uma Instituição Participante da Oferta, da Administradora e/ou do Consultor 
Imobiliário poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais. 
 
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro país que 
não o Brasil. 
 
VII. INVESTIMENTO MÍNIMO E MÁXIMO  
 
Cada Investidor deverá investir, no âmbito da Oferta, o valor mínimo de R$1.000,00 (mil reais). Já 
montante máximo de investimento para os Investidores Não Institucionais, conforme os limites máximos 
aplicáveis aos Investidores Não Institucionais Varejo e Investidores Não Institucionais Private. 
Adicionalmente, se a demanda dos Investidores para subscrição das Cotas correspondente aos 
Pedidos de Subscrição  e às ordens de investimento válidos exceder o total de Cotas objeto da Oferta, 
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o valor de investimento no Fundo por cada Investidor poderá ser inferior ao Investimento Mínimo 
por Investidor. 
 
VIII. 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. 
 
IX. CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS COTAS 
 
Tanto as Novas Cotas quanto as Cotas Ofertadas (i) foram emitidas em classe única (não existindo 
diferenças acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as Novas Cotas e/ou Cotas Ofertadas) e 
conferem aos seus titulares idênticos direitos políticos, sendo que cada Nova Cota e/ou Cota Ofertada 
confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais, (ii) correspondem a frações ideais 
do Patrimônio Líquido do Fundo, (iii) não são resgatáveis, (iv) terão a forma nominativa e escritural, 
(v) conferirão aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e integralizadas e/ou transferidas 
e adquiridas, direito de participar, integralmente, em quaisquer rendimentos do Fundo, se houver, 
(vi) não conferem aos seus titulares propriedade sobre os ativos integrantes da carteira do Fundo 
ou sobre fração ideal desses ativos, e (vii) as Novas Cotas serão registradas em contas de depósito 
individualizadas, mantidas pelo Escriturador em nome dos respectivos titulares, a fim de comprovar 
a propriedade das Cotas e a qualidade de cotista do Fundo, sem emissão de certificados.  
 
Todas as Cotas conferirão aos seus titulares o direito de auferir os rendimentos do Fundo, se houver. 
Sem prejuízo do disposto no subitem “(i)” acima, não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas 
do Fundo (a) a Administradora ou o Consultor Imobiliário; (b) os sócios, diretores e funcionários da 
Administradora ou do Consultor Imobiliário; (c) empresas ligadas à Administradora, ao Consultor 
Imobiliário, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus 
sócios, diretores e funcionários; (e) 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; e/ou 
(f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo na matéria em deliberação. 
 
X. HISTÓRICO PATRIMONIAL DO FUNDO 
 
Anteriormente à presente segunda emissão de Cotas, o Fundo realizou a sua primeira emissão de 
Cotas, já encerrada, por meio da qual foram ofertadas, inicialmente, 15.000.000 (quinze milhões) de 
Cotas, em classe e série única, com valor unitário de R$100,00 (cem reais) cada, das quais 
14.356.929,6117 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e nove, seis 
mil cento e dezessete décimos de milésimos) Cotas foram subscritas e efetivamente integralizadas 
pelos Ofertantes e outros Cotistas do Fundo, atingindo o montante total de R$1.435.692.961,17 (um 
bilhão, quatrocentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta 
um reais e dezessete centavos), sendo 12,244377300603% subscrito pela Evenrock I e 
87,475158832682% subscrito pela Evenrock II.  
 
As Cotas objeto da primeira emissão do Fundo foram integralizadas por meio da conferência ao 
patrimônio do Fundo da totalidade das ações de emissão das SPE, bem como da totalidade das ações 
de outras sociedades integrantes do grupo econômico dos atuais Cotistas do Fundo 
 
Em 09 de fevereiro de 2021 e em 23 de abril de 2021, os Cotistas reunidos em Assembleia Geral 
Extraordinária, cujas atas se encontram anexas ao presente Prospecto como Anexo [●] (“Assembleias 
Gerais Extraordinárias de Cisão”) deliberaram por aprovar as cisões parciais do Fundo, com a 
finalidade de segregar determinados Ativos Imobiliários do Fundo para que, assim, o Fundo fosse 
composto apenas dos Ativos Imobiliários que compõem o Portfolio Inicial. As parcelas cindidas do 
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Fundo, por sua vez, foram vertidas ao “Tantou Fundo de Investimento Imobiliário”, inscrito no 
CNPJ/ME sob o nº 36.420.742/0001-13, o qual também é administrado pela Administradora e conta 
com a consultoria imobiliária da Barzel.  
 
Ainda, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2021, os Cotistas do Fundo 
aprovaram o desdobramento das cotas da Primeira Emissão do Fundo, à razão de 1,0684758998, de 
forma que após tal desdobramento o patrimônio do Fundo passou a ser representado por 7.400.000 
(sete milhões e quatrocentas mil) Cotas, a partir do fechamento do dia 10 de fevereiro de 2021. As 
cotas advindas do desdobramento são da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os 
mesmos direitos das cotas previamente existentes. 
 
Abaixo temos o detalhamento da evolução do patrimônio líquido do Fundo desde a primeira 
integralização de Cotas. 
 

Composição 
Patrimônio Líquido(1) 

Valor em 
12/11/2020 
(primeira 

integralização) 

Valor em 
31/12/2020(2) 

Valor em 09/02/2021(3) 
(Cisão) 

Valor em 23/04/2021 
(Cisão) 

BRZ CD1 
Investimentos 

Imobiliários S.A. 
R$ 292.347.617,00 R$ 329.309.006,66 R$ 361.364.445,36 R$ 342.225.671,25 

Brasia Investimentos 
Imobiliários S.A. R$ 171.686.167,70 R$ 198.560.865,55 R$ 198.560.865,55 R$ 196.729.403,10 

Barzel JK 
Investimentos 

Imobiliários Ltda. 
R$ 179.543.738,84 R$ 175.254.494,09 R$ 175.254.494,09 

 

Berrini 500 
Investimentos 

Imobiliários Ltda.(2) 
R$ 204.354.496,55 R$ 201.008.659,50 

Ativos Objeto de Cisão Ativos Objeto de Cisão 

BRZ Aliança 
Investimentos 

Imobiliários Ltda.(2) 
R$ 68.570.431,75 R$ 69.644.706,73 

Pinheiros Corporate 
Investimentos 

Imobiliários Ltda.(2) 
R$ 175.486.739,39 R$ 181.152.172,16 

BRZ CEA 
Investimentos 

Imobiliários S.A.(2) 
R$ 306.663.899,71 R$ 336.755.558,68 

Demais Ativos e 
Passivos R$ 0 R$ 745.051,86 - R$ 19.114,52 -R$ 269.407,50 

Patrimônio Líquido 
Total 

R$ 
1.398.653.090,94 

R$ 
1.492.430.515,23 

R$ 
735.160.690,48 

R$ 
538.685.666,85 

 
 
(1) Os valores demonstram as variações no patrimônio líquido do Fundo (ativos e passivos), além de aportes 
realizados, considerando cada ativo individualmente, e, quando aplicável, foram fundamentados em laudo 
de avaliação, os quais constam do Anexo [●], na página [●] deste Prospecto (“Laudos de Integralização 
dos Ativos”).  
(2) Contemplam aportes de R$ 3.109.634,01 realizado em 17/11/2021 e R$ 1.850.000,00, realizado em 
17/12/2020, ambos na Brasia Investimentos Imobiliários S.A.  
(3) Contemplam aportes de R$ 10.000.238,70 realizado em 29/01/2021 e R$ 22.055.200,00, realizado em 
04/02/2021, ambos na BRZ CD1 Investimentos Imobiliários. 
 
Em decorrência das cisões parciais do Fundo, as quotas e/ou ações das seguintes sociedades foram 
cindidas do patrimônio do Fundo: (i) Barzel JK Investimentos Imobiliários Ltda.; (ii) Berrini 500 
Investimentos Imobiliários Ltda.; (iii) BRZ Aliança Investimentos Imobiliários Ltda.; (iv) Pinheiros 
Corporate Investimentos Imobiliários Ltda.; e (v) BRZ CEA Investimentos Imobiliários S.A. 
 



 

68 

X.1 PORTFOLIO INICIAL  
 
Na data deste Prospecto, o Fundo é detentor indireto dos seguintes ativos que compõe o Portfolio 
Inicial do Fundo:  
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Ativo % 
Participação 

Segmento Localização 
Valor de 
Mercado 

30/09/20201 

Valor de 
Mercado 

31/12/2020 
Empreendimento 

CD1 100% Logístico Osasco/SP R$ 264.306.000,00 R$ 285.255.000,00 

Empreendimento 
BLP 100% Logístico Guarulhos/SP R$ 380.290.000,00 R$ 415.471.000,00 

¹ Valor de mercado que serviu de base para que os Ofertantes contribuíssem os ativos do Portfolio Inicial ao Fundo a título de integralização 
das Cotas da Primeira Emissão com base em laudo de avaliação produzido pela Cushman Wakefield. 

 
Os ativos do Portfolio Inicial eram de propriedade dos Ofertantes e foram contribuídos ao Fundo 
quando da integralização das Cotas da Primeira Emissão pelos Ofertantes. Os ativos foram adquiridos 
a valor de mercado, conforme indicado acima, com base em laudo de avaliação produzido pela 
Cushman Wakefield & Co., que se encontra anexo ao presente Prospecto como Anexo [●](“Laudo de 
Avalição dos Ativos do Portfolio Inicial”). 
 
Os ativos integrantes do Portfolio Inicial do Fundo descritos abaixo contam com apólices de seguro 
que são suficientes para a preservação de tais imóveis, e são compatíveis com os riscos inerentes às 
atividades ali desenvolvidas. Esse entendimento não representa, contudo, qualquer obrigação ou 
coobrigação por parte da Administradora e do Consultor Imobiliário em relação à suficiência dos 
seguros contratados. Para informações detalhadas sobre os riscos relacionados à ocorrência de 
sinistros em tais imóveis, ver Seção “Fatores de Risco”, na página [●] deste Prospecto. 
 
Mediante a integralização das Cotas da Primeira Emissão do Fundo, considerando o trabalho realizado 
pelo Consultor Imobiliário desde a referida integralização, os Ativos Imobiliários detidos indiretamente 
pelo Fundo constantes de seu Portfólio Inicial possuem as seguintes características:  
 
 
EMPREENDIMENTO CD1 
 

 
 
 
Características 
 
Tipo de Propriedade: Galpão Logístico Participação no Imóvel: 100% 
Classe: AAA Ocupação: 100% 
Localização: Rodovia Anhanguera, km 17,  Locatário: Grupo Pão de Açúcar – GPA (desde 

2002) 
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Tipologia dos contratos: Atípicos até dez/2023 
Valor de laudo dez/20: R$3.400,40/ m² 

Vila Romana, Osasco – SP 
Configuração: Monousuário 

 

Área Locável: 122.183,00 m²  
 
O Empreendimento CD1 está situado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Marginal Rodovia 
Anhanguera, km 17,8, Bairro Vila Romana, CEP 02675-031, com 127.435,70 m² de área construída. 
O imóvel está apenas a 5 km da Marginal Tietê, sem nenhum pedágio até o centro de São Paulo, o 
empreendimento possui entrada direta pela Rodovia Anhanguera, um dos principais eixos logísticos 
de distribuição da Capital com o interior do Estado. 
 
O Empreendimento CD1 consiste em um complexo logístico monousuário, composto por um galpão 
principal de dois pavimentos denominado Bloco A com 33.297,00 m² de área construída no 
pavimento inferior e 58.968,00 m² de área construída no pavimento superior, um galpão denominado 
Bloco B com 17.086,41 m² de área construída, um galpão denominado Bloco C com 11.106,80 m² e 
áreas de apoio com 6.977,49 m² de área construída. 
 
O empreendimento conta com seguro patrimonial e de responsabilidade civil, contratado junto à 
Seguradora AXA e XL, com vigência até 01/12/2021. As coberturas inclusas na apólice são referentes 
a Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil.  
 
 

 
 
O galpão Bloco A possui pé-direito de 12 m, com estrutura e fechamento lateral em concreto pré-
moldado, cobertura em estrutura metálica com tratamento termo-acústico, piso de concreto para 
carga de 6 ton/m². 
 
As demais áreas de apoio (refeitório, cozinha, administrativo, vestiários, portarias, apoio de 
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motoristas, salas de manutenção) foram executadas com estrutura pré-moldada em concreto, 
alvenarias de fechamento e coberturas metálica, e possuem infraestrutura elétrica/hidráulica e de 
combate a incêndio. 
 
A área externa possui pavimentação em piso asfáltico e de concreto armado para alto tráfego em 
todo o perímetro. 
 

 
 
EMPREENDIMENTO BLP – BONSUCESSO LOGISTICS PARK  
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Características 
 
Tipo de Propriedade: Galpão Logístico Participação no Imóvel: 100% 
Classe: AA Ocupação: 81% 
Localização: Av. Paschoal Thomeu, 1141,  
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos – SP 

Principais Locatários: M Dias Branco, Lopes e 
Sestini 

Configuração: 33 módulos a partir de  
1.186 m² 

Tipologia dos contratos: Típicos (com multas de 
saídas de até 16 meses de aluguel, além de 6 meses 

Área Locável: 95.324,15 m² de aviso prévio. 
 Valor de laudo dez/20: R$ 2.991,71/m² 
 
 
O Empreendimento BLP está situado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na avenida 
Paschoal Thomeu, número 1.141, Bairro Vila Nova Bonsucesso, CEP 07175-090, com 95.324,15 m² 
de área construída. O imóvel está a 1,0 km da Rodovia Presidente Dutra e a 28 km do centro de São 
Paulo, sem pedágio nesta rota. O Imóvel está próximo também ao aeroporto de Guarulhos. 
 
O Empreendimento BLP consiste em um empreendimento logístico modular composto por um galpão 
denominado Bloco 100 com 12.264,52 m² de área construída, um galpão denominado Bloco 200 com 
61.137,86 m² de área construída e um galpão denominado Bloco 300 com 21.945,96 m² de área 
construída. Os galpões são divididos em 33 módulos e o complexo conta também com áreas de apoio 
como restaurante, auditório e sala de reuniões. Em abril de 2020, o galpão possuía 4 módulos 
disponíveis para locação, para os quais havia 8 propostas de potenciais locatários. Para estas áreas 
foi considerado um complemento de renda por 12 meses. 
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O empreendimento conta com seguro patrimonial e de responsabilidade civil, contratado junto à 
Seguradora AXA e XL, com vigência até 01/12/2021. As coberturas inclusas na apólice são referentes 
a Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil. 
 
O galpão principal possui pé-direito de 12 m, com estrutura em concreto pré-moldado, cobertura em 
estrutura metálica com tratamento termo-acústico, fechamentos laterais das fachadas em alvenarias 
na parte inferior e fechamento metálico na parte superior, piso de concreto para carga de 6 ton/m² 
e sistema de combate a incêndio com sprinklers. 
 
As demais áreas de apoio (refeitório, administrativo, vestiários, portarias, apoio de motoristas, salas 
de reunião) foram executadas com estrutura pré-moldada em concreto, alvenarias de fechamento e 
coberturas metálica, e possuem infraestrutura elétrica/hidráulica e de combate a incêndio. 
 
A área externa possui pavimentação em piso intertravado e de concreto armado para alto tráfego 
em todo o perímetro. 
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O Fundo está em processo de doação, para o município de Guarulhos, de determinada área do 
Empreendimento BLP, objeto de matrícula própria, onde está localizada uma lagoa. A referida 
matrícula não precisa ser utilizada no desenvolvimento das atividades do Empreendimento BLP e a 
sua doação em nada irá afetar o Fundo e sua performance. O andamento do procedimento de doação 
depende de diversas interações e procedimentos junto à Prefeitura de Guarulhos e ainda deverá ser 
concluído. A Barzel e a Administradora tomarão as providências necessárias para concluir a doação 
assim que possível e de acordo com os procedimentos que vierem a ser definidos em conjunto com 
a Prefeitura. 
 
Considerando-se os ativos do Portfólio Inicial, o Fundo possui as características descritas abaixo: 
 
Portfólio Logístico Last-mile 

 
Os dois empreendimentos logísticos totalizam aproximadamente 217 mil m² de área bruta locável e 
estão localizados dentro de um raio de até 30 km da cidade de São Paulo. 
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O percentual de contratos reajustados pelo índice IPCA é de 70% e pelo IGP-M é de 30%. A tipologia 
dos contratos dos fundos está composta por 70% de contrato atípicos e 30% de contratos típicos 
(para os quais há uma multa média de 16 meses de aluguéis além de 6 meses de aviso prévio). 
 
 

 
X.2 CONTRATO DE COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO 
 
Determinada sociedade afiliada aos Ofertantes celebrará com o Fundo um contrato pelo qual será 
garantido mensalmente um complemento de locação de acordo com os seguintes critérios: (i) 
durante [●] a contar da liquidação da Oferta, serão pagas parcelas mensais pré-determinadas, 
conforme previstas no respectivo contrato, que totalizam o montante de R$ [●]; e (ii) o saldo de até 
R$[●] que poderá ser pago integralmente ou parcialmente pelas afiliadas ao Fundo em qualquer mês 
durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da liquidação Oferta, caso o Fundo tenha 
receita mensal menor do que o resultado mensal mínimo esperado pelo Fundo, passível de 
distribuição aos Cotistas do Fundo na forma de rendimentos, equivalente ao que corresponde a [●]% 
([●] por cento) ao ano calculado sobre o valor das Cotas na liquidação da Oferta. 
 
X.3 CONTRATO DE RESPONSABILIZAÇÃO  
 
A Brasia, na qualidade de sociedade afiliada aos Ofertantes, celebrará com o Fundo um contrato pelo 
qual referida empresa será única e exclusiva responsável por demandas de terceiros que sejam 
dirigidas ao Fundo ou às sociedades detidas pelo Fundo nesta data, decorrentes de atos ou fatos 
ocorridos anteriormente à liquidação da Oferta, mantendo o Fundo indene de qualquer perda que 
possa ter em razão de tais demandas de terceiros (“Contrato de Responsabilização”). Referido 
contrato será celebrado até o registro da Oferta pela CVM.  
 
Nesse contexto, a SPE CD1, a Barzel e outras pessoas ligadas à Barzel e aos Ofertantes, receberam 
uma notificação extrajudicial datada de 11 de fevereiro de 2021 a respeito de divergências com 
relação ao pagamento de comissão de corretagem no tocante à operação de compra e venda de 
determinados galpões do Empreendimento CD1, realizada em 21 de dezembro de 2018, antes da 
integralização da SPE CD1 ao patrimônio do Fundo.  
 
Na opinião do Consultor Imobiliário, a notificação extrajudicial não possui fundamento fático ou 
jurídico, havendo chances remotas de sucesso por parte do notificante. O Consultor Imobiliário e a 
SPE CD1 já responderam a notificação em tempo oportuno e assumem o compromisso de adotar 
todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos da SPE CD1 e do Fundo.  
 
Sem prejuízo, caso haja qualquer responsabilização da SPE CD1 e/ou do Fundo por eventuais 
demandas judiciais resultantes dos fatos descritos na notificação acima, bem como por qualquer 
perda, tal contingência, entre outros, será coberta pelo Contrato de Responsabilização a ser 
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celebrado entre o Fundo e a Brasia. 
 
Para maiores informações, vide o “Risco Descumprimento de Obrigações por Afiliadas 
(Notificação)”, na página 128 deste Prospecto. 
 
 
XI. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Considerando a captação do Volume Total da Oferta Primária, os recursos líquidos captados pelo 
Fundo por meio da Oferta Primária serão destinados da seguinte forma:  
 

(i) para o pré-pagamento integral das Dívidas SPE, o que corresponderá ao percentual de 
aproximadamente [●]% ([●] por cento) dos recursos líquidos captados no âmbito da 
Oferta Primária; e 

 
(ii) os recursos remanescentes da Oferta Primária serão utilizados para o pagamento das 

despesas a serem incorridas pelo Fundo no processo de reestruturação societária das 
SPE. 

 
Vide abaixo a descrição detalhada de cada um dos passos acima: 
 
XI.1 Dívidas SPE 
 
As Dívidas SPE a serem quitadas pelo Fundo mediante a destinação de parte dos recursos captados 
no âmbito da Oferta Primária, conforme destacado na alínea “i” acima, possuem as seguintes 
características: 
 
1. Dívidas Empreendimento BLP  
 
1.1. Bonsucesso – Financiamento a Construção 
 
a) Valor Total: R$ 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais), na data de sua respectiva 
emissão 
b) Data de Emissão: 14 de abril de 2015 
c) Prazo: 3.613 (três mil, seiscentos e treze) dias, contados da data de emissão 
d) Data de Vencimento: 5 de março de 2025 
e) Saldo Devedor: R$ 55.582.665,97 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, 
seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), na data base de 31 de janeiro de 
2021 
f) Taxa de juros: TR + 11%a.a. 
g) Destinação dos Recursos: Construção 
f) Multa de pré-pagamento: 1,00% sobre o saldo devedor 
 
1.2 Bonsucesso – Compra e Venda de Cotas a Prazo 
 
a) Valor Total: R$ 100.806.484,59 (cem milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e cinquenta e nove centavos), na data de sua respectiva emissão 
b) Data de Emissão: 31 de maio de 2017 
c) Prazo: 2.040 (dois mil e quarenta) dias, contados da data de emissão 
d) Data de Vencimento: 31 de dezembro de 2022 
e) Saldo Devedor: R$ 49.572.126,81 (quarenta e nove milhões, quinhentos e setenta e dois mil, 
cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), na data base de 31 de janeiro de 2021 
f) Taxa de juros: 10%a.a. 
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g) Destinação dos Recursos: Compra e Venda de Cotas 
f) Multa de pré-pagamento: Zero 
 
1.3 Bonsucesso – Cédula de Crédito Bancária nº 101120120004600 
 
a) Valor Total: R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), na data de sua respectiva emissão 
b) Data de Emissão: 23 de dezembro de 2020 
c) Prazo: 372 (trezentos e setenta e dois) dias, contados da data de emissão 
d) Data de Vencimento: 31 de dezembro de 2022 
e) Saldo Devedor: R$25.093.332,74 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, trezentos e trinta e 
dois reais e setenta e quatro centavos), na data base de 31 de janeiro de 2021 
f) Taxa de juros: CDI + 2,4%a.a. 
g) Destinação dos Recursos: Capital de Giro 
f) Multa de pré-pagamento: Zero 
 
2. Dívida Empreendimento CD1 – Cédula de Crédito Bancária nº 100118120011100 
 
a) Valor Total: R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), na data de sua respectiva emissão 
b) Data de Emissão: 21 de dezembro de 2018 
c) Prazo: 3.653 (três mil, seiscentos e cinquenta e três) dias, contados da data de emissão 
d) Data de Vencimento: 21 de dezembro de 2028 
e) Saldo Devedor: R$98.530.354,03 (noventa e oito milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e 
cinquenta e quatro reais e três centavos), na data base de 31 de janeiro de 2021 
f) Taxa de juros: TR + 10,42%a.a. 
g) Destinação dos Recursos: Aquisição Imobiliária 
f) Multa de pré-pagamento: 0,75%a.a. sobre prazo médio remanescente caso a antecipação ocorra  
entre os meses 25 a 36 
 
Após a realização do pré-pagamento, os ônus atualmente existentes sobre os imóveis, conforme 
abaixo descritos, serão devidamente liberados, com o consequente cancelamento do registro de tais 
ônus das matrículas dos Empreendimentos junto aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes: 
 
1. Ônus Empreendimento BLP 
 
Hipoteca de primeiro grau, constituída por meio do instrumento particular, com efeito de escritura 
pública, de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, para garantia da 
dívida no valor total de até R$ 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais), conforme descrita 
no item “Bonsucesso – Financiamento a Construção”, na página [●] deste Prospecto. 
 
Hipoteca de segundo grau, constituída por meio de escritura pública, em garantia do cumprimento 
das obrigações assumidas pela SPE Brasia no âmbito da aquisição da SPE BLP, conforme 
características descritas no item “Bonsucesso – Compra e Venda de Cotas a Prazo”, na página [●] 
deste Prospecto. 
 
2. Ônus Empreendimento CD1 
 
Hipoteca de primeiro grau, constituída em garantia da Cédula de Crédito Bancária nº 
100118120011100, cujas características se encontram descritas no item “Dívida Empreendimento 
CD1 – Cédula de Crédito Bancária nº 100118120011100”, na página [●] deste Prospecto. 
 
Cessão Fiduciária dos recebíveis decorrentes da locação do Empreendimento CD1, constituída em 
garantia da Cédula de Crédito Bancária nº 100118120011100, cujas características se encontram 
descritas no item “Dívida Empreendimento CD1 – Cédula de Crédito Bancária nº 100118120011100”, 
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na página [●] deste Prospecto. 
 

 
CASO O VOLUME MÍNIMO DA OFERTA NÃO SEJA ATINGIDO, A OFERTA SERÁ CANCELADA 
E O FUNDO DEVERÁ DEVOLVER AOS INVESTIDORES OS RECURSOS EVENTUALMENTE 
DEPOSITADOS, OS QUAIS DEVERÃO SER DEVOLVIDOS SEM JUROS OU CORREÇÃO 
MONETÁRIA, SEM REEMBOLSO E COM DEDUÇÃO, SE FOR O CASO, DOS VALORES 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 
DIAS ÚTEIS CONTADOS DA COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DA OFERTA. NA 
HIPÓTESE DE RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER VALORES AOS INVESTIDORES, ESTES 
DEVERÃO FORNECER RECIBO DE QUITAÇÃO RELATIVO AOS VALORES RESTITUÍDOS. 
 

a. Reestruturação Societária das SPE 
 
Após a liquidação da Oferta o Fundo pretende realizar a reestruturação societária das SPE, com o 
objetivo de passar a ser o detentor direto de 100% (cem por cento) dos Empreendimentos, podendo 
realizar todo e qualquer ato necessário nesse sentido, sendo que os recursos remanescentes captados 
no âmbito da Oferta Primária, após o pré-pagamento das Dívidas SPE, serão destinados para arcar 
com as despesas de tal reestruturação societária, o que inclui, mas não se limita ao pagamento do 
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, incidente na transferência da propriedade dos 
Empreendimentos para o Fundo. 
 
b. Saldo Remanescente 
 
O Fundo poderá aplicar o saldo remanescente, caso existente, em Ativos Financeiros ou nas despesas 
futuras de manutenção dos ativos do Fundo conforme orientação do Consultor Imobiliário, observada 
a Política de Investimento do Fundo. 
 
Com relação à Oferta Secundária, os recursos captados serão pagos aos Ofertantes, que, na data do presente 
Prospecto, são os titulares da totalidade das Cotas Ofertadas, descontados todos os custos da Oferta. 
 
A descrição dos custos relativos à Oferta Primária e à Oferta Secundária se encontra no item 
“Demonstrativo dos Custos da Distribuição Pública das Novas Cotas do Fundo e das Cotas Ofertadas” 
nas páginas [●] a [●] deste Prospecto. 
 
XII. DISTRIBUIÇÃO PARCIAL 
 
Será admitida a Distribuição Parcial de Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta Secundária. 
 
A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial das Cotas Ofertadas, desde 
que haja subscrição do Volume Mínimo da Oferta. Como o Volume Mínimo da Oferta corresponde à, 
prioritariamente, a totalidade das Novas Cotas e, adicionalmente, de parcela das Cotas Ofertadas, as 
Cotas que não forem colocadas no âmbito da Oferta corresponderão integralmente às Cotas 
Ofertadas, de modo que não haverá cancelamento de Cotas não colocadas, as quais permanecerão 
sob a titularidade dos Ofertantes. Os Coordenadores da Oferta não são responsáveis pela subscrição 
e integralização e/ou aquisição de eventual saldo de Cotas que não seja subscrito e integralizado 
e/ou adquirido no âmbito da Oferta. 
 
Não obstante a distribuição da Oferta Primária e da Oferta Secundária ocorrerem de forma 
simultânea, as Cotas Ofertadas somente serão adquiridas pelos potenciais Investidores após a 
subscrição integral das Novas Cotas e, consequentemente, a Oferta Secundária somente será 
realizada caso a totalidade das Novas Cotas seja colocada aos Investidores, sendo certo que a Oferta 
Secundária poderá ser concluída desde que observada a distribuição do Volume Mínimo da Oferta, 
que no âmbito da Oferta Secundária corresponderá a R$382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois 
milhões de reais) em Cotas Ofertadas. 
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Caso a demanda não seja suficiente para, após a conclusão da Oferta Primária, cobrir toda a Oferta 
Secundária, observado o Volume Mínimo no âmbito da Oferta, a alocação dos Pedidos de Subscrição 
e ordens de investimento se dará proporcionalmente ao montante detido originalmente por cada 
Ofertante.  
 
Não haverá condicionamento da adesão à Oferta Secundária, conforme faculta o §5º do art. 30 da 
Instrução CVM 400. 
 
XII. PROCEDIMENTOS DA OFERTA 
 
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores da Oferta 
realizarão, sob o regime de melhores esforços: (i) uma oferta pública de distribuição primária das 
Novas Cotas; e (ii) caso a totalidade das Novas Cotas objeto da Oferta Primária seja subscrita, uma 
oferta pública de distribuição secundária das Cotas Ofertadas. 
 
As Cotas serão registradas para distribuição e negociação (i) no mercado primário, no Sistema de 
Distribuição Primária de Ativos, administrado pela B3, para distribuição e liquidação; e (ii) 
exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3, para negociação, no mercado secundário. 
 
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.  
 
Os Coordenadores da Oferta não prestarão garantia firme de colocação e/ou liquidação das Cotas 
Ofertadas ou das Novas Cotas, de forma que os Coordenadores da Oferta não serão responsáveis pela 
aquisição, subscrição ou integralização, conforme o caso, de eventual saldo de Cotas Ofertadas ou de 
Novas Cotas que não seja adquirido ou subscrito e integralizado por Investidores no âmbito da Oferta. 
 
A Oferta é composta (i) pela Oferta Primária de até [2.180.000 (dois milhões e cento oitenta mil)] 
de Novas Cotas, todas com valor unitário equivalente ao Valor da Cota, perfazendo o montante total 
de até [R$218.000.000,00 (duzentas e dezoito milhões de reais)], não havendo lotes adicionais ou 
suplementares de Novas Cotas; e (ii) caso a totalidade das Novas Cotas seja colocada aos 
Investidores, pela Oferta Secundária de até [4.320.000 (quatro milhões e trezentas e vinte mil)] 
Cotas Ofertadas detidas pelos Ofertantes, todas com valor unitário equivalente ao Valor da Cota, no 
montante total de até [R$432.000.000,00 (quatrocentos e trinta e dois milhões de reais)], perfazendo 
a Oferta Primária e a Oferta Secundária, em conjunto, a colocação de até 6.500.000 (seis milhões e 
quinhentas mil) Cotas, todas com valor unitário equivalente ao Valor da Cota, no montante total de 
até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais).  
 
As Cotas Ofertadas serão adquiridas e as Novas Cotas serão integralizadas exclusivamente em moeda 
corrente nacional, na Data de Liquidação, pelo Valor da Cota. 
 
A Oferta será realizada junto ao Público Alvo da Oferta, quais sejam: (i) Investidores Não 
Institucionais; e (ii) Investidores Institucionais.  
 
Os Coordenadores da Oferta, observadas as disposições do Contrato de Distribuição e da 
regulamentação aplicável, realizarão a distribuição das Cotas sob o regime de melhores esforços de 
colocação, de acordo com a Instrução CVM 400, Instrução CVM 472, Código ANBIMA e demais 
normas pertinentes, conforme o plano da distribuição adotado em cumprimento ao disposto no artigo 
33, §3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em consideração as relações com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, devendo assegurar 
(i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação do 
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investimento ao perfil de risco do Público Alvo da Oferta; e (iii) que os representantes das Instituições 
Participantes da Oferta recebam previamente exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que 
suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador Líder. 
 
Observadas as disposições do Contrato de Distribuição e da regulamentação aplicável, os 
Coordenadores da Oferta deverão realizar e fazer com que as demais Instituições Participantes da 
Oferta assumam a obrigação de realizar a distribuição pública das Cotas, conforme os seguintes 
termos: 
 
(a) a Oferta terá como público alvo os Investidores Institucionais e os Investidores Não 
Institucionais, sendo certo que será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observado o 
Critério de Rateio da Oferta Não Institucional e os termos previstos no Contrato de Distribuição; 
 
(b) após o protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, a disponibilização deste Prospecto 
Definitivo e a divulgação do Anuncio de Início, e anteriormente ao Procedimento de Alocação de 
Ordens, serão realizadas apresentações para potenciais Investidores (roadshow e/ou one-on-ones), 
conforme determinado pelos Coordenadores da Oferta; 
 
(c) serão encaminhados à CVM (i) os materiais publicitários eventualmente utilizados, em até 1 
(um) Dia Útil após a sua utilização, nos termos da Deliberação da CVM nº 818, de 20 de abril de 
2019, sendo certo que, no caso do material publicitário previsto no artigo 50, caput, da Instrução 
CVM 400, a sua utilização somente poderá ocorrer concomitantemente ou após a divulgação e 
apresentação deste Prospecto Definitivo à CVM; e/ou (ii) os documentos de suporte às 
apresentações para potenciais investidores, eventualmente utilizados, previamente à sua utilização, 
nos termos do artigo 50, §5º, da Instrução CVM 400; 
 
(d) durante o Período de Subscrição, as Instituições Participantes da Oferta receberão os Pedidos 
de Subscrição dos Investidores Não Institucionais, inclusive que sejam Pessoas Vinculadas, nos 
termos do artigo 45 da Instrução CVM 400, considerando o valor do Investimento Mínimo por 
Investidor e os limites máximos aplicáveis aos Investidores Não Institucionais Varejo e Investidores 
Não Institucionais Private, conforme aplicável, sendo certo que no caso de distribuição com excesso 
de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, será vedada a colocação 
de Cotas para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas; 
 
(e) o Investidor Institucional que esteja interessado em investir em Cotas deverá enviar sua 
ordem de investimento para os Coordenadores da Oferta, conforme o disposto no item (h) abaixo; 
 
(f) no mínimo 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Cotas, ou seja, 10% (dez por cento) do 
Volume Total da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, observado que 
(i) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Volume Total da Oferta, ou seja, 325.000 
(trezentas e vinte e cinco mil) Cotas, será destinado prioritariamente aos Investidores Não 
Institucionais Varejo; e (ii) o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Volume Total da 
Oferta, ou seja, 325.000 (trezentas e vinte e cinco mil) Cotas, será destinado prioritariamente aos 
Investidores Não Institucionais Private. Os Coordenadores da Oferta, em comum acordo com a 
Administradora e o Consultor Imobiliário, poderão aumentar a quantidade de Cotas inicialmente 
destinada à Oferta Não Institucional até o limite máximo do Volume Total da Oferta; 
 
(g) na Data de Recebimento de Ordens de Investimento dos Investidores Institucionais, os 
Coordenadores da Oferta receberão as ordens de investimento por Investidores Institucionais, 
indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita e/ou adquirida, inexistindo recebimento de reserva 
ou limites máximos de investimento, observado o Investimento Mínimo por Investidor, sendo certo 
que no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de 
Cotas ofertadas, será vedada a colocação de Cotas para Investidores Institucionais que sejam 
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Pessoas Vinculadas; 
 
(h) concluído o Procedimento de Alocação de Ordens, os Coordenadores da Oferta consolidarão 
as ordens de investimento dos Investidores Institucionais e realizarão a alocação de forma 
discricionária conforme montante disponível de Cotas não alocadas aos Investidores Não 
Institucionais, sendo que a B3 deverá enviar a posição consolidada dos Pedidos de Subscrição dos 
Investidores Não Institucionais, inclusive daqueles que sejam Pessoas Vinculadas; 
 
(i) a alocação das Cotas será iniciada pelas Novas Cotas, de modo que, desde que observado o 
Volume Mínimo da Oferta, as eventuais sobras de Cotas, provenientes de sobras de rateios na 
alocação das ordens, corresponderão às Cotas Ofertadas e permanecerão de titularidade dos 
Ofertantes, não havendo cancelamento de sobras de Cotas. A Oferta Primária terá prioridade na 
integralização, de forma que as eventuais falhas na liquidação que vierem a ocorrer afetarão 
primeiramente a Oferta Secundária, de forma proporcional à participação de cada um dos Ofertantes 
em relação às Cotas Ofertadas; 
 
(j) observado o artigo 54 da Instrução CVM 400, a subscrição e/ou aquisição das Cotas somente 
terá início após (i) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do Anúncio de 
Início, a qual deverá ser feita em até 90 (noventa) dias contados da concessão do registro da Oferta 
pela CVM, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM 400; e (iii) a disponibilização do Prospecto 
Definitivo aos Investidores; 
 
(k) o Volume Total da Oferta poderá ser distribuído mediante a celebração, pelo Investidor, do 
respectivo Pedido de Subscrição ou ordem de investimento, conforme o caso, e do Boletim de 
Subscrição e do termo de adesão ao Regulamento e ciência de risco, os quais poderão ser celebrados 
pelas Instituições Participantes da Oferta, na qualidade de procuradoras nomeadas pelos 
Investidores, por meio dos respectivos Pedidos de Subscrição ou das ordens de investimento, 
conforme o caso, sob pena de cancelamento das respectivas ordens de investimento e Pedidos de 
Subscrição, a critério da Administradora e do Consultor Imobiliário, em conjunto com os 
Coordenadores da Oferta. Todo Investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio da 
assinatura do termo de adesão ao Regulamento, que recebeu exemplar do Prospecto Definitivo e do 
Regulamento, que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua política de investimento, da 
composição da carteira, da Taxa de Administração, e da Taxa de Performance devidas à 
Administradora e ao Consultor Imobiliário, conforme o caso, bem como dos Fatores de Riscos aos 
quais o Fundo está sujeito; e 
 
(l) uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores da Oferta divulgarão o resultado da Oferta 
mediante divulgação do Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da 
Instrução CVM 400. 
 
Não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Participantes da Oferta aos 
Investidores interessados em adquirir as Cotas. 
 
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta 
 
Os Coordenadores da Oferta poderão requerer à CVM que autorize a modificar ou revogar a Oferta, 
caso ocorram alterações substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da 
apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento 
relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, os 
Coordenadores da Oferta poderão modificar a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar seus termos 
e condições para os Investidores ou a fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo, 
conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação 
das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado 
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em até 90 (noventa) dias contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for revogada, os 
atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados ineficazes, conforme o 
detalhado abaixo. A modificação ou revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos 
Investidores pelos Coordenadores da Oferta, e divulgada por meio de anúncio de retificação a ser 
divulgado nas páginas da rede mundial de computadores das Instituições Participantes da Oferta, da 
Administradora, da CVM e da B3, no mesmo veículo utilizado para a divulgação do Anúncio de Início, 
de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400. 
 
Os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar expressamente, até as 16h 
(dezesseis horas) do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data de recebimento de comunicação que 
lhes for encaminhada diretamente pelos Coordenadores da Oferta 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, será presumido que os Investidores pretendem manter 
a declaração de aceitação. As Instituições Participantes da Oferta deverão 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. 
 
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer 
tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução 
CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 
fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta 
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma 
oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá 
ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, 
a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. 
 
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente os Investidores que já tiverem 
aderido à Oferta sobre a suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos 
termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, 
devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até as 16h 
(dezesseis horas) do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada a suspensão da 
Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação.  
 
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou (ii) a 
Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de 
aceitação serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor celebrou a 
sua ordem de investimento ou o seu Pedido de Subscrição comunicará ao investidor o cancelamento 
da Oferta. Nesses casos, os valores até então integralizados e/ou pagos pelos Investidores serão 
devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos 
rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com 
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, 
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou da 
revogação da Oferta. 
 
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores 
ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores 
depositados acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos 
rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com 
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, 
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta, conforme 
disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400. 
 
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de 
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quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de subscrição 
e/ou contratos de venda e compra de cotas, conforme o caso, das Cotas cujos valores tenham sido 
restituídos. 
 
Caso seja verificada divergência entre as informações constantes do Prospecto que altere 
substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento, cada 
Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente os Investidores que já tiverem 
aderido à Oferta sobre a modificação efetuada, de modo que o Investidor poderá revogar sua 
aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição 
Participante da Oferta até as 16h (dezesseis horas) do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data 
em que foi comunicada a modificação, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do 
Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação, os valores até 
então integralizados/pagos serão devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas 
aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir 
da data de integralização pelo investidor, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos 
tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 
da data da respectiva revogação. 
 
XIII. PROCEDIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO E DE RATEIO 
 
Oferta Não Institucional 
 
No mínimo,650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Cotas, ou seja, 10% (dez por cento) do Montante 
da Oferta, será destinado, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, observado que (i) o montante 
de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Volume Total da Oferta, ou seja, 325.000 (trezentas e vinte 
e cinco mil) Cotas, será destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais Varejo; e (ii) 
o montante de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Volume Total da Oferta, ou seja, 325.000 
(trezentas e vinte e cinco mil) Cotas, será destinado prioritariamente aos Investidores Não 
Institucionais Private.  
 
Os Coordenadores, em comum acordo com o Administrador e o Gestor, poderão, a seu exclusivo 
critério, aumentar a quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional, bem 
como os montantes destinados aos Investidores Não Institucionais Varejo e aos Investidores Não 
Institucionais Private, até o limite máximo do Volume Total da Oferta e alocar as Cotas destinadas à 
Oferta Não Institucional entre os Investidores Não Institucionais Varejo e os Investidores Não 
Institucionais Private, sendo certo que, caso não haja demanda suficiente para atender a uma das 
modalidades, poderão alocar o remanescente junto aos Investidores Não Institucionais da outra 
modalidade, observado o montante total destinado à Oferta Não Institucional.  
 
Durante o Período de Subscrição, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em 
participar da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, deverão realizar a subscrição de Cotas, mediante 
o preenchimento de um ou mais Pedidos de Subscrição junto a uma única Instituição Participante da 
Oferta, sendo certo que, no caso de Pedidos de Subscrição disponibilizados por mais de uma 
Instituição Participante da Oferta, apenas será considerado o(s) Pedido(s) de Subscrição da 
Instituição Participante da Oferta que disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais serão 
cancelados, observado, ainda, o Investimento Mínimo por Investidor. O preenchimento de mais de 
um Pedido de Subscrição resultará na consolidação dos Pedidos de Subscrição para fins da 
quantidade de Cotas, objeto de interesse do respectivo Investidor Não Institucional. 
 
Os Pedidos de Subscrição serão recebidos pela B3 por ordem cronológica de envio. Deverão ser 
observados pelos Investidores Não Institucionais o Investimento Mínimo por Investidor e os limites 
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máximos previstos para apresentação de Pedido de Subscrição pelos Investidores Não Institucionais 
Varejo e pelos Investidores Não Institucionais Private. 
 
Os Investidores Não Institucionais considerados Pessoas Vinculadas deverão preencher e apresentar 
a uma única Instituição Participante da Oferta sua subscrição das Cotas por meio de Pedido de 
Subscrição , observado, ainda, o Investimento Mínimo por Investidor e os limites máximos previstos 
para apresentação de Pedido de Subscrição  pelos Investidores Não Institucionais Varejo e pelos 
Investidores Não Institucionais Private, sendo certo que no caso de distribuição com excesso de 
demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, será vedada a colocação de 
Cotas para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. 
 
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de 
Subscrição, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Subscrição  ser 
cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta. Deverão ser observados pelos 
Investidores Não Institucionais o Investimento Mínimo por Investidor, os procedimentos e normas 
de liquidação da B3 e o quanto segue: 
 
(i) fica estabelecido que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 

deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Subscrição a sua condição ou não de Pessoa 
Vinculada. Dessa forma, serão aceitos os Pedidos de Subscrição  firmados por Pessoas 
Vinculadas, observado, no entanto, que no caso de distribuição com excesso de demanda 
superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertada, será vedada a colocação de Cotas 
para as Pessoas Vinculadas;  

(ii) cada Investidor Não Institucional, incluindo os Investidores Não Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas, poderá, no Pedido de Subscrição, condicionar sua adesão à Oferta, a que 
haja distribuição (i) do Volume Total da Oferta; ou (ii) de montante igual ou superior ao 
Volume Mínimo da Oferta, mas inferior ao Volume Total da Oferta; 

(iii) a quantidade de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não 
Institucionais serão informados a cada Investidor Não Institucional até o Dia Útil 
imediatamente anterior à Data da Liquidação pela Instituição Participante da Oferta que 
houver recebido o respectivo Pedido de Subscrição , por meio de mensagem enviada ao 
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Subscrição ou, na sua ausência, por telefone ou 
correspondência, devendo o pagamento ser feito de acordo com a alínea “(iv)” abaixo, 
limitado ao valor do Pedido de Subscrição; 

(iv) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda corrente 
nacional, do valor indicado no inciso “(iii)” acima à Instituição Participante da Oferta junto à 
qual tenha realizado seu Pedido de Subscrição, até às 16h (dezesseis horas) da Data de 
Liquidação. Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Subscrição será automaticamente 
cancelado pela Instituição Participante da Oferta; e 

(v) as Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens 
acolhidas no âmbito dos Pedidos de Subscrição. As Instituições Participantes da Oferta 
somente atenderão aos Pedidos de Subscrição feitos por Investidores Não Institucionais 
titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional. 

Os Pedidos de Subscrição serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos “(i)”, 
“(ii)” e “(iv)” acima, e nas hipóteses de alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, 
suspensão e cancelamento da Oferta. 
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RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS INTERESSADOS NA 
REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO QUE (I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS 
TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO , ESPECIALMENTE 
NO QUE SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE PROSPECTO DEFINITIVO, EM ESPECIAL A SEÇÃO 
“FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS [●] A [●] DESTE PROSPECTO DEFINITIVO PARA 
AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, BEM COMO AQUELES 
RELACIONADOS À EMISSÃO, À OFERTA E AS COTAS, OS QUAIS DEVEM SER 
CONSIDERADOS PARA O INVESTIMENTO NAS COTAS, BEM COMO O REGULAMENTO; (II) 
VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, 
ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, SE ESSA, A SEU EXCLUSIVO 
CRITÉRIO, (A) EXIGIRÁ A ABERTURA OU ATUALIZAÇÃO DE CONTA E/OU CADASTRO; (B) 
EXIGIRÁ A MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU 
MANTIDA, PARA FINS DE GARANTIA DO PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO; E/OU (C) ACEITARÁ 
A APRESENTAÇÃO DE MAIS E UM PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO POR INVESTIDOR; (III) 
VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, 
ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO, 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 SUBSCRIÇÃO 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. 
 
Critério de Rateio da Oferta Não Institucional 
 
Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Subscrição apresentados pelos Investidores Não 
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas e que apresentarem 
seus Pedidos de Subscrição durante o Período de Subscrição, seja inferior a 10% (dez por cento) das 
Cotas, todos os Pedidos de Subscrição não cancelados serão integralmente atendidos, e as Cotas 
remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional 
(conforme abaixo definida). Entretanto, caso o total de Cotas correspondente aos Pedidos de 
Subscrição dos Investidores Não Institucionais Varejo exceda o percentual prioritariamente destinado 
aos Investidores Não Institucionais Varejo, os Coordenadores decidirão por (i) ratear entre os 
Investidores Não Institucionais Varejo, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, 
proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos de Subscrição dos 
Investidores Não Institucionais Varejo e não alocado aos Investidores Não Institucionais Varejo, 
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações de 
Cotas; ou (ii) aumentar o percentual a ser destinado prioritariamente aos Investidores Não 
Institucionais Varejo até o Volume Total da Oferta. 
 
Adicionalmente, caso o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Subscrição dos Investidores 
Não Institucionais Private exceda o percentual prioritariamente destinado aos Investidores Não 
Institucionais Private, os Coordenadores decidirão por (i) ratear entre os Investidores Não 
Institucionais Private, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, 
proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos de Subscrição dos 
Investidores Não Institucionais Private e não alocado aos Investidores Não Institucionais Private, 
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações 
de Cotas; ou (ii) aumentar o percentual a ser destinado prioritariamente aos Investidores Não 
Institucionais Private até o Volume Total da Oferta.  
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No caso de Pedidos de Subscrição disponibilizados por mais de uma Instituição Participante da Oferta, 
apenas será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s) de Subscrição da Instituição Participante da Oferta 
que disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados.  
 
Os Investidores deverão realizar o pagamento e a integralização das Cotas à vista, em moeda 
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o procedimento descrito 
acima. 
 
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda 
superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas, os Pedidos de Subscrição de Pessoas Vinculadas 
serão automaticamente cancelados. 
 
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição Participante da Oferta, 
do Administrador e/ou do Gestor com determinado Investidor Não Institucional, ou 
considerações de natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante 
da Oferta, do Administrador e/ou da Barzel poderão ser consideradas na alocação dos 
Investidores Não Institucionais. 
 
Oferta Institucional 
 
As Cotas remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à 
colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta, não sendo 
admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas formalizadas por meio de 
intenções de investimento apresentadas aos Coordenadores da Oferta, observados os seguintes 
procedimentos (“Oferta Institucional”): 

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

interessados em subscrever Cotas deverão apresentar suas ordens de investimento aos 
Coordenadores na Data de Recebimento de Ordens de Investimento dos Investidores 
Institucionais, indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita indicando a quantidade de 
Cotas a ser subscrita inexistindo recebimento de reserva; 
 

(ii) fica estabelecido que os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão, 
necessariamente, indicar na ordem de investimento a sua condição ou não de Pessoa 
Vinculada. Dessa forma, serão aceitas as ordens de investimento enviadas por Pessoas 
Vinculadas, sem qualquer limitação, observado, no entanto, que no caso de distribuição com 
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertada, será vedada 
a colocação de Cotas para as Pessoas Vinculadas. 
 

A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS 
COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO 
SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS 
VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR 
DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA [●] 
DESTE PROSPECTO; 

 
(iii) os Investidores Institucionais terão a faculdade, como condição de eficácia de intenções de 

investimento e aceitação da Oferta, de condicionar sua adesão à Oferta, a que haja 
distribuição (i) do Volume Total da Oferta; ou (ii) de montante igual ou superior ao Volume 
Mínimo da Oferta, mas inferior ao Volume Total da Oferta. Adicionalmente, o Investidor 
Institucional que optar pelo cumprimento da condição constante no item “ii” anterior deve 
indicar o desejo de adquirir: (a) as Cotas indicadas na ordem de investimento; ou (b) a 
proporção entre a quantidade de Cotas, efetivamente distribuídas até o encerramento da 
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Oferta, e a quantidade total de Cotas originalmente objeto da Oferta. Para o Investidor que 
fizer a indicação do item “ii” acima, mas deixe de optar entre os itens (a) ou (b) acima, 
presumir-se-á o seu interesse em optar pela hipótese prevista no item “a” acima;  
 

(iv) 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 intenções de investimento; 
 

(v) até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, os Coordenadores 
informarão aos Investidores Institucionais, por meio de mensagem enviada ao endereço 
eletrônico fornecido na ordem de investimento ou, na sua ausência, por telefone ou 
correspondência, sobre a quantidade de Cotas que cada um deverá subscrever e o Preço por 
Cota; e 
 

(vi) os Investidores Institucionais integralizarão as Cotas, à vista, em moeda corrente nacional, 
na Data de Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis 
da B3. Não havendo pagamento pontual, a ordem de investimento será automaticamente 
desconsiderada. 
 

As ordens de investimento serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (ii), (iii) 
e (vi) acima, e nas hipóteses de alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão 
e cancelamento da Oferta. 
 
Critério de Colocação da Oferta Institucional 
 
Caso as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total de 
Cotas remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional, os Coordenadores da Oferta 
darão prioridade aos Investidores Institucionais que, no entender dos Coordenadores, em comum 
acordo com a Administradora e o Consultor Imobiliário, melhor atendam os objetivos da Oferta, quais 
sejam, constituir uma base diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes 
critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem 
como criar condições para o desenvolvimento do mercado local de fundos de investimentos 
imobiliários.  
 
Procedimento de Alocação de Ordens 
 
Haverá procedimento de coleta de intenções de investimento no âmbito da Oferta, a ser conduzido 
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, 
junto aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas Cotas, 
considerando os Pedidos de Subscrição e o recebimento de ordens de investimento dos Investidores, 
observado o Investimento Mínimo por Investidor, para verificar se o Volume Mínimo da Oferta foi 
atingido.  
 
Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas 
inicialmente ofertadas, não será permitida a colocação, pelas Instituições Participantes da Oferta, das 
Cotas junto aos Investidores da Oferta que sejam considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do 
artigo 55 da Instrução CVM 400, sendo os respectivos Pedidos de Subscrição e as respectivas ordens 
de investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados.  
 
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO 
DAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO 
SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE 
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL 
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O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA 
PÁGINA [●] DESTE PROSPECTO. 
 
As ordens recebidas pela B3 e/ou por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas 
seguindo os critérios estabelecidos pelos Coordenadores, assegurando tratamento aos investidores 
da Oferta justo e equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução 
CVM 400, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de ordens recebidas em 
seu ambiente. 
 
Com base nas informações enviadas pela B3 e pelos Coordenadores, durante o Procedimento de 
Alocação de Ordens, os Coordenadores verificarão se (i) o Volume Total da Oferta foi atingido; (ii) 
foram emitidas Cotas do Lote Adicional; e (iii) houve excesso de demanda; diante disto, os 
Coordenadores definirão se haverá liquidação da Oferta.  
 
Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta contará com processo de liquidação 
via B3, conforme descrito no item “Liquidação da Oferta” abaixo. 
 

Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional 
 
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando realizada a 
respectiva liquidação, recibo de Cota que, até a disponibilização do Anúncio de Encerramento e a 
divulgação dos rendimentos pro rata e da obtenção de autorização da B3, não será negociável e não 
receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é correspondente à quantidade de Cotas 
por ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de divulgado o Anúncio de Encerramento, 
divulgação dos rendimentos pro rata e da obtenção de autorização da B3, quando as Cotas passarão 
a ser livremente negociadas na B3.  
 
Os Coordenadores da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no 
âmbito das ordens de investimento e as Instituições Participantes da Oferta dos Pedidos de 
Subscrição. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Subscrição 
feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo 
Investidor Não Institucional. 
 
Sem prejuízo do disposto abaixo e ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e 
Oferta Institucional, todas as referências à “Oferta” devem ser entendidas como referências à Oferta 
Não Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto. 
 
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda 
superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas, as ordens de investimento e os Pedidos de 
Subscrição de Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados. A PARTICIPAÇÃO DE 
PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS NOVAS COTAS PODE 
AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS NOVAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. 
PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS 
NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO 
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA [●] DESTE 
PROSPECTO.  
 
Liquidação da Oferta 
 
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, observado o abaixo descrito, sendo certo que 
(i) a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de ordens recebidas em seu ambiente de 
liquidação e (ii) as Instituições Participantes da Oferta liquidarão de acordo com os procedimentos 
operacionais da B3. 
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Com base nas informações enviadas durante o Procedimento de Alocação de Ordens pela B3 ao 
Coordenador Líder, os Coordenadores verificarão se (i) o Volume Mínimo da Oferta foi atingido; (ii) 
o Volume Total da Oferta foi atingido; e (iii) houve emissão das Cotas do Lote Adicional; diante disto, 
os Coordenadores definirão se haverá liquidação da Oferta, bem como seu volume final.  
 
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha, a 
integralização das Cotas objeto da falha poderá ser realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto) 
Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Preço por Cota, sem prejuízo da 
possibilidade de os Coordenadores da Oferta alocarem a referida ordem para outro Investidor, 
observada a prioridade na integralização da Oferta Primária, de modo que eventuais falhas na 
liquidação que vierem a ocorrer afetarão primeiramente a Oferta Secundária e essas falhas se 
ocorrerem afetarão de forma proporcional os Ofertantes, sendo certo que, caso após a possibilidade 
de integralização das Cotas junto ao Escriturador ocorram novas falhas de modo a não ser atingido 
o Volume Mínimo da Oferta os Coordenadores encerrarão a Oferta e a Administradora deverá 
devolver aos Investidores os recursos eventualmente depositados, sem qualquer rendimento ou 
atualização, com dedução, se for o caso, de taxas e/ou despesas, no prazo de até 5 (cinco) Dias 
Úteis contados da divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. Na hipótese de 
restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo 
aos valores restituídos, conforme aplicável. 
 
Procedimentos para Subscrição, Integralização ou Aquisição das Cotas 
 
A integralização e/ou aquisição de cada uma das Cotas será realizada em moeda corrente nacional, 
quando da sua liquidação, pelo Preço por Cota, não sendo permitida a aquisição de Cotas fracionadas, 
observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o 
número inteiro (arredondamento para baixo). Cada um dos investidores deverá efetuar o pagamento 
do valor correspondente ao montante de Cotas que subscrever e/ou adquirir perante a Instituição 
Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu Pedido de Subscrição e/ou sua ordem de 
investimento, observados os procedimentos de colocação e os Critérios de Rateio da Oferta. 
 
A integralização e/ou aquisição de Cotas será realizada na Data de Liquidação, de acordo com o Preço 
por Cota, em consonância com os procedimentos operacionais da B3 e com aqueles descritos no 
Pedido de Subscrição e/ou na ordem de investimento, conforme aplicável. 
 
Após a Data de Liquidação, a Oferta será encerrada e o Anúncio de Encerramento será divulgado nos 
termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400. 
 
Na hipótese de ter sido subscrita, integralizada e/ou adquirida, conforme o caso, a totalidade das 
Cotas, a Oferta será encerrada pelos Coordenadores, com a correspondente divulgação do Anúncio 
de Encerramento. No entanto, na hipótese de ter sido subscrita a totalidade das Novas Cotas objeto 
da Oferta Primária, conquanto não ter sido adquirida a totalidade das Cotas Ofertadas, a Oferta 
poderá ser concluída pelos Coordenadores, desde que atendidos os critérios estabelecidos para a 
Distribuição Parcial da Oferta Secundária, nos termos definidos no Prospecto e no Regulamento. Caso 
não sejam atendidos os critérios para a Distribuição Parcial da Oferta Secundária, a presente Oferta 
deverá ser cancelada, devendo a Administradora fazer a devolução dos valores depositados, os quais 
deverão ser acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos 
rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com 
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, 
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. Na 
hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de 
quitação relativo aos valores restituídos. 
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Caso não seja colocado o Volume Mínimo da Oferta até o final do Período de Subscrição e Aquisição, 
esta será cancelada.  
 
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, ANTES DA TOMADA DE 
DECISÃO DE INVESTIMENTO. 
 
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS 
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. 
 
XV. CONTRATO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ 
 
Não há e nem será constituído fundo para garantia de liquidez das Cotas no mercado secundário. 
 
XVI. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO 
 
Por meio do Contrato de Distribuição, firmado entre os Coordenadores da Oferta, a Administradora, 
na qualidade de representante do Fundo, a Brasia e os Ofertantes, os Ofertantes contrataram os 
Coordenadores da Oferta para realizarem a distribuição das Cotas. O Contrato de Distribuição estará 
disponível na sede da Administradora e dos Coordenadores da Oferta a partir da divulgação do 
Anúncio de Início, momento até o qual deverão ser observadas as Condições Precedentes (conforme 
definição abaixo).  
 
A celebração do Contrato de Distribuição e/ou a integralização das Cotas estão condicionadas à 
verificação, por cada um dos Coordenadores da Oferta, das seguintes condições precedentes 
(estabelecidas no Contrato de Distribuição como condições suspensivas nos termos, e para todos os 
fins e efeitos, do artigo 125 do Código Civil), sem prejuízo de outras que vierem a ser convencionadas 
entre as partes nos documentos a serem celebrados posteriormente para regular a Oferta 
(“Condições Precedentes”):  
 

(i) acordo entre os Coordenadores da Oferta, os Ofertantes e a Administradora quanto à estrutura 
da Oferta, do Fundo, das Cotas e ao conteúdo da documentação da operação em forma e 
substância satisfatória aos Coordenadores da Oferta, aos Ofertantes e à Administradora e aos 
Assessores Legais e em concordância com a legislação e normas aplicáveis; 
 

(ii) obtenção do registro da Oferta concedido pela CVM, com as características descritas no 
Contrato de Distribuição e no Regulamento do Fundo; 

 
(iii) obtenção do registro das Cotas para distribuição e negociação nos mercados primários 

e secundários administrados e operacionalizados pela B3; 
 

(iv) manutenção do registro da Administradora perante a CVM, bem como disponibilização 
de seus respectivos formulários de referência na CVM, na forma da regulamentação 



 

91 

aplicável; 

 
(v) negociação, formalização e registros, conforme aplicável, de toda documentação 

necessária à constituição do Fundo e à efetivação da Oferta, incluindo, sem limitação, o 
instrumento de constituição do Fundo, o Regulamento, o Contrato de Distribuição, o ato 
do Administrador na forma do Regulamento, aprovando a realização e o suplemento da 
Oferta, conforme a estrutura da Oferta, entre outros, os quais conterão substancialmente 
as condições da Oferta, sem prejuízo de outras que vierem a ser estabelecidas em termos 
mutuamente aceitáveis pelos Coordenadores da Oferta, pelos Ofertantes e pela 
Administradora e de acordo com as práticas de mercado em operações similares; 

 
(vi) conclusão do processo de Due Diligence de forma satisfatória aos Coordenadores da 

Oferta e aos Assessores Legais; 
 

(vii) aprovações pelas áreas internas dos Coordenadores da Oferta, responsáveis pela análise 
e aprovação da Oferta, tais como, mas não limitadas a, crédito, jurídico, socioambiental, 
contabilidade, risco e compliance, além de regras internas da organização; 

 
(viii) fornecimento pelo Fundo, pelo Consultor Imobiliário, pelos Ofertantes e pela 

Administradora, em tempo hábil, aos Coordenadores da Oferta e aos Assessores 
Legais, de todos os documentos e informações corretos, completos, suficientes, 
verdadeiros, precisos e necessários para atender às normas aplicáveis à Oferta. Os 
Coordenadores da Oferta analisarão qualquer nova informação, alteração ou 
incongruência nas informações que lhe tenham sido prestadas e decidirá sobre a 
continuidade da Oferta. O Fundo, o Consultor Imobiliário, os Ofertantes e a 
Administradora serão responsáveis pelas informações fornecidas, e obrigam-se a 
indenizar os Coordenadores da Oferta por eventuais prejuízos comprovados por ele 
sofridos e decorrentes da incorreção, incompletude, inconsistência, insuficiência, 
inveracidade ou imprecisão dessas informações, nos termos da cláusula de 
indenização prevista no Contrato de Distribuição; 

 
(ix) conclusão do processo de auditoria dos imóveis que compõem o patrimônio do Fundo, 

em termos satisfatórios aos Coordenadores da Oferta, previamente ao protocolo para 
cumprimento de vícios sanáveis e à concessão de registro da Oferta pela CVM; 

 
(x) recebimento, com antecedência de 3 (três) Dias Úteis da data de liquidação da Oferta, 

da redação final do parecer legal (legal opinion) dos Assessores Legais, que não apontem 
inconsistências identificadas entre as informações fornecidas no presente Prospecto e as 
analisadas pelos Assessores Legais durante o procedimento de Due Diligence, bem como 
confirme a legalidade, a validade e a exequibilidade dos documentos da Oferta, incluindo 
os documentos do Fundo e das Cotas, de acordo com as práticas de mercado para 
operações da mesma natureza e em termos satisfatórios aos Coordenadores da Oferta. 
Adicionalmente, caso os Assessores Legais e/ou os Coordenadores da Oferta, os 
Ofertantes e/ou a Administradora identifiquem durante a estruturação da Oferta tema(s) 
que possa(m) impactar no não atendimento do presente item, deverão, em prazo 
razoável, dar ciência aos demais; 

 
(xi) obtenção pela Administrador, pelo Consultor Imobiliário, pelos Ofertantes e pela Brasia, 

conforme aplicável, de todas e quaisquer aprovações, averbações, protocolizações, 
registros e/ou demais formalidades necessárias para a realização, efetivação, liquidação, 
boa ordem, transparência, formalização, precificação, liquidação, conclusão e validade 
da Oferta e dos documentos da Oferta, bem como para que possam desenvolver 
regularmente suas atividades, junto a: (a) órgãos governamentais e não 
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governamentais, entidades de classe, oficiais de registro, juntas comerciais e/ou 
agências reguladoras do seu setor de atuação; (b) quaisquer terceiros, inclusive 
credores, instituições financeiras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, se aplicável; (c) órgão dirigente competente dos Ofertantes, da Brasia e 
da Administradora, conforme o caso;  

 
(xii) não ocorrência de alteração material adversa relevante nas condições econômicas, 

financeiras ou operacionais do Fundo, do Consultor Imobiliário e/ou da Administradora, 
que altere de forma relevante a razoabilidade econômica da Oferta e/ou tornem inviável 
o cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Distribuição com relação à 
Oferta, a critério dos Coordenadores da Oferta, de maneira justificada; 

 
(xiii) não ocorrência de alteração material adversa nas condições reputacionais do Fundo, dos 

Ofertantes, da Brasia, do Consultor Imobiliário e/ou da Administradora, que impacte de 
forma adversa a Oferta, a critério dos Coordenadores da Oferta, de maneira justificada; 

 
(xiv) não ocorrência de alteração das normas aplicáveis ao setor de atuação do Consultor 

Imobiliário e/ou da Administradora que, a critério dos Coordenadores da Oferta e de 
maneira justificada, tenham impacto negativo relevante sobre a Oferta; 

 
(xv) não ocorrência de qualquer alteração na composição societária do Consultor Imobiliário 

ou qualquer alienação, cessão ou transferência de ações/quotas do capital social do 
Consultor Imobiliário, em qualquer operação isolada ou série de operações, que resultem 
na perda, pelos atuais controladores, do poder de controle direto ou indireto do Consultor 
Imobiliário; 

 
(xvi) manutenção de toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes e relevantes 

que dão ao Consultor Imobiliário e à Administradora, bem como aos Empreendimentos, 
condição fundamental de funcionamento; 

 
(xvii) que, nas datas de início da procura dos investidores e de distribuição das Cotas, todas 

as declarações feitas pelo Consultor Imobiliário e/ou pela Administradora e constantes 
nos documentos da Oferta sejam verdadeiras, consistentes, completas, suficientes e 
corretas, bem como não ocorrência de qualquer alteração adversa e material ou 
identificação de qualquer incongruência nas informações fornecidas aos Coordenadores 
da Oferta que, a seu exclusivo critério, decidirão sobre a continuidade da Oferta; 

 
(xviii) não ocorrência de (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência do Consultor 

Imobiliário e/ou da Administradora que impacte a Oferta do Fundo no entendimento dos 
Coordenadores da Oferta; (ii) pedido de autofalência do Consultor Imobiliário e/ou da 
Administradora; (iii) pedido de falência formulado por terceiros em face do Consultor 
Imobiliário e/ou da Administradora e não devidamente elidido antes da data da realização 
da Oferta; (iv) propositura pelo Consultor Imobiliário e/ou pela Administradora, de plano 
de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, 
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido 
plano, que impacte a Oferta no entendimento dos Coordenadores da Oferta; ou (v) 
ingresso do Consultor Imobiliário e/ou da Administradora em juízo, com requerimento 
de recuperação judicial, que impacte a Oferta no entendimento dos Coordenadores da 
Oferta;  

 
(xix) cumprimento pelo Consultor Imobiliário e/ou pela Administradora, conforme aplicáveis, 

de todas as obrigações aplicáveis previstas na Instrução CVM 400, incluindo, sem 
limitação, observar as regras de período de silêncio relativas à não manifestação na mídia 
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sobre a Oferta previstas na regulamentação emitida pela CVM, bem como pleno 
atendimento ao Código ANBIMA; 

 
(xx) cumprimento, pelo Consultor Imobiliário e/ou pela Administradora, de todas as suas 

obrigações previstas no Contrato de Distribuição e nos demais documentos da Oferta, 
exigíveis até a data de encerramento da Oferta, conforme aplicáveis;  

 
(xxi) recolhimento, pelos Ofertantes e/ou pelo Fundo, de todos os tributos, tarifas e 

emolumentos necessários à realização da Oferta, inclusive aqueles cobrados pela B3; 
 

(xxii) cumprimento pelo Consultor Imobiliário, pela Administradora e/ou qualquer 
sociedade dos seus respectivos grupos econômicos na realização de suas atividades 
e atuação em conformidade com as leis de prevenção à corrupção e à lavagem de 
dinheiro previstas na legislação brasileira - dentre elas o Código Penal Brasileiro, a 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), a Lei 9.613/1998 (Crimes de 
lavagem ou ocultação de bens direitos e valores), a Lei 12.846/2013 e seus 
regulamentos  - e de quaisquer outras disposições nacionais ou internacionais 
referentes ao Combate à Corrupção - como a lei anticorrupção norte-americana 
(FCPA - Foreign Corrupt Practices Act) e a lei anti-propina do Reino Unido (UK Bribery 
Act) - que venham a ser aplicáveis ao objeto do presente Contrato, comprometendo-
se ainda, por si, por seus sócios, administradores, empregados, prepostos, 
contratados e/ou subcontratados a cumpri-las fielmente e absterem-se da prática de 
qualquer conduta que constitua ou possa constituir um ato anticoncorrencial ou lesivo 
à administração pública, nacional ou estrangeira; 
 

(xxiii) não ocorrência de intervenção, por meio de qualquer autoridade governamental, 
autarquia ou ente da administração pública, na prestação de serviços fornecidos pelo 
Consultor Imobiliário ou pela Administradora; 

 
(xxiv) não terem ocorrido alterações na legislação e regulamentação em vigor, relativas às 

Cotas e/ ou ao Fundo, que possam criar obstáculos ou aumentar materialmente os 
custos inerentes à realização da Oferta, incluindo normas tributárias que criem 
tributos ou aumentem alíquotas incidentes sobre as Cotas aos potenciais 
investidores, tornando-a inviável ou desaconselhável a critério dos Coordenadores da 
Oferta, de maneira justificada; 

 
(xxv) adimplemento de todas e quaisquer obrigações pecuniárias assumidas pelos Ofertantes, 

pela Brasia e pelo Consultor Imobiliário junto aos Coordenadores da Oferta ou qualquer 
sociedade de seus grupos econômicos, advindas de quaisquer contratos, termos ou 
compromissos; 

 
(xxvi) rigoroso cumprimento pelo Consultor Imobiliário e pela Administradora da legislação 

ambiental e trabalhista em vigor aplicáveis à condição de seus negócios, adotando as 
medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais 
danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em 
seu objeto social. O Consultor Imobiliário e a Administradora obrigam-se, ainda, a 
proceder a todas as diligências exigidas para suas atividades econômicas, preservando 
o meio ambiente e atendendo às determinações dos Órgãos Municipais, Estaduais e 
Federais que, subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas 
ambientais em vigor; 

 
(xxvii) autorização, pelo Consultor Imobiliário e pela Administradora, para que os 

Coordenadores da Oferta possam realizar a divulgação da Oferta, por qualquer meio, 
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com a logomarca do Fundo, do Consultor Imobiliário e da Administradora nos termos do 
artigo 48 da Instrução CVM 400, para fins de marketing, atendendo à legislação e 
regulamentação aplicáveis, recentes decisões da CVM e às práticas de mercado, com a 
prévia aprovação dos mesmos em relação ao referido material; 

 
(xxviii) o Fundo e/ou os Ofertantes, conforme aplicável, arcar com todo o custo da Oferta; e 

 
(xxix) que a Oferta seja estruturada de forma a não simular a existência de negócios/operações 

para auferir benefícios fiscais e tributários. 
 

A renúncia pelos Coordenadores da Oferta, ou a concessão de prazo adicional que os Coordenadores 
da Oferta entenderem adequada, a seu exclusivo critério, para verificação de qualquer das Condições 
Precedentes não poderá (i) ser interpretada como uma renúncia dos Coordenadores da Oferta quanto 
ao cumprimento pelos Ofertantes, pelo Consultor Imobiliário e/ou pela Administradora de suas 
obrigações previstas no Contrato de Distribuição ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, 
pelos Coordenadores da Oferta, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado 
no Contrato de Distribuição. 
 

Na hipótese do não atendimento de uma ou mais Condições Precedentes, a Oferta não será efetivada 
e não produzirá efeitos com relação aos Coordenadores da Oferta, ao Consultor Imobiliário, aos 
Ofertantes e à Administradora, exceto pela obrigação dos Ofertantes de reembolsar os 
Coordenadores da Oferta por todas as despesas incorridas com relação à Oferta e/ou relacionadas 
ao Contrato de Distribuição, observado as disposições relativas aos custos de estruturação e despesas 
recorrentes previstas no Contrato de Distribuição, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da 
data de envio de correspondência nesse sentido e a obrigação dos Ofertantes de pagar o 
Comissionamento de Descontinuidade, conforme descrito abaixo.  
 
Adicionalmente, caso (a) a Oferta não seja realizada por descumprimento de quaisquer das Condições 
Precedentes por atos ou fatos imputáveis ao Consultor Imobiliário, à Administradora e/ou aos Ofertantes, 
não sanados no prazo de cura de até 30 (trinta) dias contados do referido descumprimento ou do prazo 
limite para cumprimento das Condições Precedentes, o que ocorrer primeiro, os Coordenadores da Oferta 
farão jus a uma comissão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) flat, incidente sobre o montante 
total da emissão inicialmente pretendida; ou (b) o Contrato de Distribuição seja resilido pelos Ofertantes 
ou pelo Consultor Imobiliário, conforme hipóteses de resilição voluntária previstas da cláusula doze do 
Contrato de Distribuição, os Coordenadores da Oferta farão jus a uma comissão de 1,00% (um inteiro 
por cento) flat, incidente sobre o montante total da emissão inicialmente pretendida, a ser paga por 
qualquer dos Ofertantes em 5 (cinco) Dias Úteis da data de comunicação da não realização da Oferta 
(“Comissionamento de Descontinuidade”). 
 
O Comissionamento de Descontinuidade não será devido caso a Oferta deixe de ser realizada em 
razão da não aprovação formal dos termos e condições da Oferta pelos Ofertantes, o que deverá 
ocorrer em até 5 Dias Úteis, contados a partir da assinatura do Contrato de Distribuição, sendo certo 
que caso a referida aprovação formal não aconteça, o Consultor Imobiliário e os Ofertantes deverão 
observar o período de exclusividade previsto na cláusula 14 do Contrato de Distribuição. A não 
observância do período de exclusividade acarretará a obrigação do pagamento do Comissionamento 
de Descontinuidade. 
 
De acordo com o Contrato de Distribuição, em nenhuma circunstância os Coordenadores da Oferta, 
o J. Safra Assessoria ou qualquer de seus profissionais serão responsáveis por indenizar o Consultor 
Imobiliário, os Ofertantes, o Fundo, a Administradora e/ou qualquer de suas afiliadas, quaisquer 
contratados ou executivos destes ou terceiros direta ou indiretamente envolvidos com os serviços a 
serem prestados, exceto na hipótese comprovada de dolo do Itaú BBA, do Safra e/ou do UBS BB 
conforme decisão judicial transitada em julgado. Tal indenização fica limitada aos danos diretos 
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comprovados efetivamente causados pelo dolo dos Coordenadores da Oferta ou J. Safra Assessoria, 
e é não solidária entre Itaú BBA, Safra e/ou UBS BB e limitada ao valor dos honorários efetivamente 
recebidos pelo Coordenador da Oferta que deu causa à indenização até o momento da indenização 
não havendo solidariedade entre os Coordenadores da Oferta ou entre os Coordenadores da Oferta 
e o J. Safra Assessoria.  
 
Os Ofertantes e a Brasia, de forma solidária, desde já, obrigam-se, de forma irrevogável e irretratável, a 
indenizar e resguardar os Coordenadores da Oferta, o J. Safra Assessoria, e suas respectivas afiliadas e 
os seus respectivos administradores, empregados e/ou prepostos (“Partes Indenizáveis”) por quaisquer 
reclamações, prejuízos, dano, perda, custos, demandas judiciais ou despesas que venham a sofrer 
decorrente e/ou relacionada com o Contrato de Distribuição (inclusive aqueles causados pela Barzel, de 
forma direta e/ou indireta), incluindo, mas não se limitando, ao inadimplemento das obrigações listadas 
na Cláusula 9.1 do Contrato de Distribuição e inveracidade e/ou falsidade das declarações e garantias 
prestadas nas Cláusulas 10.2 e 10.3 do Contrato de Distribuição (“Perda Indenizável”), exceto na hipótese 
de tal prejuízo, dano ou perda, ter sido causada comprovadamente e diretamente por dolo dos 
profissionais dos Coordenadores ou do J. Safra Assessoria, conforme determinado por uma decisão judicial 
transitada em julgado. 
 
A Administradora, por si própria e pelo Fundo, se obriga, nos termos do Contrato de Distribuição, de 
forma irrevogável e irretratável, a indenizar e resguardar as Partes Indenizáveis por quaisquer 
reclamações, prejuízos, dano, perda, custos, demandas judiciais ou despesas que venham a sofrer 
decorrente e/ou relacionada à inveracidade e/ou falsidade das declarações e garantias prestadas nas 
Cláusulas 10.1 do Contrato de Distribuição, exceto na hipótese de tal prejuízo, dano ou perda, ter sido 
causada comprovadamente e diretamente por dolo dos profissionais dos Coordenadores da Oferta ou do 
J. Safra Assessoria, conforme determinado por uma decisão judicial transitada em julgado. 
 
Se qualquer ação, reclamação, investigação ou outro processo for instituído ou tiver sua instituição 
ameaçada contra qualquer das Partes Indenizáveis em relação a qual indenização possa ser exigida nos 
termos do Contrato de Distribuição, os Ofertantes e a Brasia, de forma solidária, reembolsarão ou pagarão 
o montante total pago ou devido pelas Partes Indenizáveis como resultado de qualquer perda, ação, dano 
e responsabilidade relacionada, devendo pagar inclusive os custos e honorários advocatícios das Partes 
Indenizáveis durante o transcorrer do processo judicial conforme venha a ser solicitado pela parte 
inocente. 
 
Os Ofertantes e a Brasia, de forma solidária, realizarão os pagamentos devidos conforme acima 
dentro de 3 (três) dias a contar do recebimento da respectiva comunicação enviada por qualquer das 
Partes Indenizáveis, conforme aplicável. 

 
As estipulações de indenização deverão sobreviver à resolução, término (antecipado ou não) ou 
rescisão do Contrato de Distribuição, observado o prazo decadencial e/ou prescricional da respectiva 
obrigação, conforme aplicável. 
 
Os Coordenadores da Oferta poderão, sujeitos aos termos e às condições previstos no Contrato de 
Distribuição, convidar outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais 
brasileiro, credenciadas junto à B3, caso entendam adequado, para auxiliarem na distribuição das 
Cotas. As instituições que decidirem integrar o consórcio de distribuição deverão aderir integralmente 
aos termos e condições do Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição até a data da obtenção do 
registro da Oferta junto à CVM. 
 
As Participantes Especiais por meio do respectivo Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição das 
Participantes Especiais, após a divulgação do Anúncio de Início, comprometem-se a prestar estrita 
observância ao disposto no artigo 48, e incisos, da Instrução CVM 400, mais especificamente, mas a 
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tanto não se limitando, às hipóteses compreendidas pelo Período de Silêncio, abstendo-se de se 
manifestar na mídia sobre (i) a Oferta, ou (ii) o Fundo, até a divulgação do Anúncio de 
Encerramento. Em caso de violação das disposições do referido artigo a Participante Especial será 
descredenciada do consórcio de distribuição e, por um período de 6 (seis) meses, contados da data 
do descredenciamento, poderá, a critério dos Coordenadores da Oferta, não ser admitido nos 
consórcios de distribuição por eles coordenados. 
 
Não será firmado contrato de estabilização de preços e garantias de liquidez das Cotas no mercado 
secundário pelo Fundo. 
 
XVII. VIOLAÇÕES DE NORMAS DE CONDUTA 
 
Na hipótese de haver descumprimento, por qualquer das Instituições Participantes da Oferta, de 
qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de 
Distribuição ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das 
normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, 
aquelas previstas na Instrução CVM 400 e na Instrução CVM 472 e, especificamente, na hipótese 
de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 
da Instrução CVM 400, tal Instituição Participante da Oferta deixará de integrar o grupo de 
instituições responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo dos 
Coordenadores da Oferta, devendo cancelar todas as ordens que tenha recebido e informar 
imediatamente os Investidores que com ela tenha realizado ordens sobre o referido 
cancelamento. Adicionalmente, o Participante Especial em questão será, a critério exclusivo dos 
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos 
Coordenadores da Oferta descredenciado do consórcio de distribuição e, por um período de 6 
(seis) meses contados da data do descredenciamento, poderá não ser admitida nos consórcios 
de distribuição por ele coordenados. Caso o Investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, 
os valores depositados serão devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas 
aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir 
da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, 
se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação 
do cancelamento da respectiva ordem, na conta corrente de sua titularidade por ele indicada no 
Pedido de Subscrição ou no Boletim de Subscrição, conforme o caso.  
 
XVIII. REMUNERAÇÃO DE COORDENAÇÃO E COLOCAÇÃO 
 
A título de remuneração pelos serviços de coordenação, estruturação e colocação da Emissão, 
incluindo as Cotas Ofertadas, caso aplicável, os Coordenadores da Oferta e o Safra Assessoria 
Financeira farão jus, à vista e em moeda corrente nacional, na Data de Liquidação, em conta corrente 
indicada pelo respectivo Coordenador, a um comissionamento, na proporção de 33,34% (trinta e três 
inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) ao Coordenador Líder, 33,33% (trinta e três inteiros 
e trinta e três centésimos por cento) ao UBS BB e 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três 
centésimos por cento)do Safra, a ser dividido da seguinte forma (“Comissionamento”):  
 

 Comissão de Estruturação: os Ofertantes pagarão aos Coordenadores, o valor 
correspondente a 1,00% (um por cento) flat incidente sobre o montante total das 
Cotas do Fundo efetivamente subscrito e integralizado no âmbito da Oferta, calculado 
com base no preço de subscrição das Cotas do Fundo;  
 

Comissão de Distribuição: os Ofertantes pagarão  aos Coordenadores, o valor correspondente a 
2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) flat incidente sobre o montante total das 
Cotas do Fundo efetivamente subscrito e integralizado no âmbito da Oferta, calculado com base 
no seu preço de subscrição, sendo certo que o valor referente às Cotas do Fundo integralizadas 



 

97 

durante a Oferta pela base de investidores do Coordenador Líder, do Banco Safra e do UBS BB será 
devido exclusivamente ao respectivo Coordenador. 
A exclusivo critério da Barzel e dos Ofertantes, de forma discricionária, poderá ser paga pelos 
Ofertantes ao Coordenador Líder, ao J. Safra Assessoria e ao UBS BB, ainda, uma comissão no 
montante de até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) flat, incidente sobre o montante total 
das Cotas do Fundo efetivamente subscrito e integralizado no âmbito da Oferta, calculado com base 
no preço de subscrição das Cotas do Fundo, em proporção a ser definida a critério da Barzel e 
Ofertantes.  
 
Para os fins da Comissão de Distribuição, é entendido como “base” a alocação realizada por uma 
sociedade do grupo econômico do respectivo Coordenador, o que inclui, mas não se limita, ao private 
bank, tesouraria, asset, carteiras administradas e corretora. 
 
O J. Safra Assessoria será responsável exclusivamente pela prestação dos serviços de estruturação 
da Oferta, e, portanto, que não realiza serviços de distribuição das Cotas. Dessa forma, a Comissão 
de Estruturação será devida e paga diretamente ao J. Safra Assessoria, sendo que as demais 
comissões serão devidas e pagas diretamente ao Safra; e em qualquer caso mediante a apresentação 
de fatura, nota ou recibo específicos.  
 
O Comissionamento será pago aos Coordenadores da Oferta, líquido de qualquer retenção, dedução 
e/ou antecipação de qualquer tributo (com exceção para IR e CSLL), taxa ou contribuição que incida 
ou venha a incidir, com base em norma legal ou regulamentar, sobre os pagamentos a serem 
realizados pelo Fundo aos Coordenadores da Oferta nos termos do Contrato de Distribuição, bem 
como quaisquer majorações das alíquotas dos tributos já existentes, em moeda corrente nacional. 
Dessa forma, todos os pagamentos relativos ao Comissionamento serão acrescidos dos valores 
relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; à Contribuição para o Programa de 
Integração Social – PIS, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e aos 
demais tributos eventualmente aplicáveis (exceto IR e CSLL), de forma que os Coordenadores da 
Oferta recebam o Comissionamento, inclusive a Remuneração de Descontinuidade, caso aplicável, 
como se tais tributos não fossem incidentes (gross up).  
 
O Comissionamento acima descrito, tanto para a Oferta Primária quanto Oferta Secundária, será 
arcado integralmente pelos Ofertantes e deverá ser feito à vista, em moeda corrente nacional. 
 
Ademais, os Ofertantes arcarão com o Comissionamento de Descontinuidade caso a Oferta não seja 
realizada por descumprimento das Condições Precedentes por atos ou fatos imputáveis ao Consultor 
Imobiliário, à Administradora e/ou aos Ofertantes ou caso o Contrato de Distribuição seja resilido 
voluntariamente pelos Ofertantes e/ou pelo Consultor Imobiliário, conforme previsto na Seção “4. 
Termos e Condições da Oferta – Contrato de Distribuição”, na página [●] deste Prospecto Definitivo. 
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XIX. CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA  
 
Segue, abaixo, um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos: 
 

Nº Eventos Data 
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM [●]/2021 
2   Concessão do Registro da Oferta pela CVM  [●] 

3 Divulgação do Anúncio de Início 
Disponibilização do Prospecto Definitivo  

4 Início das Apresentações a Potenciais Investidores [●] 
5 Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores [●] 
6 Início do Período de Subscrição dos Investidores Não Institucionais [●] 

7 

Encerramento do Período de Subscrição dos Investidores Não 
Institucionais  
Data de Recebimento de Ordens de Investimento dos Investidores 
Institucionais 

[●] 

8 Procedimento de Alocação de Ordens [●] 
9 Data de Liquidação da Oferta [●] 

 
Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a 
alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Instituições Participantes da 
Oferta ou de acordo com os regulamentos da B3. Caso ocorram alterações das circunstâncias, 
cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. 
Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e 
poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da 
Instrução CVM 400. Para maiores informações sobre cancelamento, suspensão, modificação ou 
revogação da Oferta, ver item “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação, Suspensão 
e Cancelamento da Oferta” na página [●] do presente Prospecto. 
 
XX. DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS NOVAS COTAS 
DO FUNDO E DAS COTAS OFERTADAS 
 
A tabela abaixo demonstra os custos estimados, total e unitário, da Oferta, calculados com base no 
Volume Total da Oferta Primária. 
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Custos de Distribuição das Novas Cotas que serão arcados diretamente pelo Fundo: 
 

Comissões e 
Despesas(1), (2) 

Custo 
Total  
(R$) 

Custo Unitário 
(R$) 

% em Relação ao 
Volume Total da 
Oferta Primária 

- Taxa de Registro da Oferta 
Primária na CVM(3) 317.314,36 0,08 [●]% 

- Taxa de Registro na 
ANBIMA 30.840,00 0,01 [●]% 

- Taxa de Análise na B3(3) 12.097,03 0,00 [●]% 
- Taxa de Distribuição da 
Oferta Primária na B3 155.154,69 0,04 [●]% 

Total 515.406,08 0,13 [●]% 
 
(1) Valores arredondados e estimados, considerando o Volume Total da Oferta Primária. 
(2) Parte dos custos relativos à Oferta Primária serão arcados diretamente pelo Fundo. Outros custos que aproveitam à 
Oferta Primária e Oferta Secundária serão arcados diretamente pelos Ofertantes, conforme previsto abaixo 
(3) Valores arcados pelo Fundo em data anterior a oferta em questão. 
 
A tabela abaixo demonstra os custos estimados, total e unitário, da Oferta, calculados com base no 
Volume Total da Oferta Primária e o Volume Total da Oferta Secundária. 
 
Custos de Distribuição das Novas Cotas e das Cotas Ofertadas que serão arcados pelos 
Ofertantes: 

Comissões e Despesas(1), 

(2), (3) 
Custo Total  

(R$) 

Custo 
Unitário 

(R$) 

% em 
Relação ao 

Volume 
Total da 
Oferta 

Primária 

% em 
Relação ao 

Volume 
Total da 
Oferta 

Secundária 
Custo de Distribuição     

- Comissão de Coordenação e 
Estruturação [●] [●] [●] [●] 

- Comissão de Distribuição [●] [●] [●] [●] 
- Impostos sobre as Comissões [●] [●] [●] [●] 
- Advogados [●] [●] [●] [●] 
- Taxa de Registro da Oferta 
Secundária na CVM 

[●] [●] [●] [●] 

- Taxa de Distribuição da 
Oferta Secundária na B3 

[●] [●] [●] [●] 

- Material Publicitário [●] [●] [●] [●] 
- Roadshow [●] [●] [●] [●] 
- Laudos de Avaliação [●] [●] [●] [●] 
- Estudo de Viabilidade [●] [●] [●] [●] 
    [●] 
Total [●] [●] [●]% [●]% 

 
(1) Valores arredondados e estimados, considerando o Volume Total da Oferta Primária e Volume Total da Oferta 
Secundária. 
(2) Parte dos custos da Oferta Primária serão arcados pelos Ofertantes. 
(3) Os custos relativos à Oferta Secundária serão arcados pelos Ofertantes, mediante dedução do valor recebido pela 
aquisição das Cotas Ofertadas e/ou pagamento direto aos Coordenadores, conforme aplicável 
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Adicionalmente aos custos acima, as Cotas mantidas em conta de custódia na B3 estão sujeitas ao 
custo de custódia, conforme tabela disponibilizada pela B3, e a política de cada Instituição 
Participante da Oferta, cabendo ao Investidor interessado verificar a taxa aplicável. O pagamento 
destes custos será de responsabilidade do respectivo Investidor. 
 
Taxa de Registro da Oferta: As cópias dos comprovantes do recolhimento das Taxas de Registro, 
relativas à distribuição pública das Cotas foram apresentadas à CVM quando da solicitação do registro 
da presente Oferta. 
 
XXI. ESTUDO DE VIABILIDADE 
 
O Estudo de Viabilidade do Fundo foi elaborado em 19 de fevereiro de 2020 pela Cushman & 
Wakefield Consultoria Imobiliária, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça 
Jose Lannes, 40º andar, CEP 04571–100. O Estudo de Viabilidade encontra-se anexo ao presente 
Prospecto como Anexo [●]. 
 
Antes de subscrever as Cotas do Fundo, os potenciais Investidores devem avaliar cuidadosamente 
os riscos e incertezas descritos neste Prospecto, em especial os fatores de risco (i) “Risco de não 
confiabilidade do Estudo de Viabilidade”, na página [●] deste Prospecto, em razão da possível não 
confiabilidade esperada em decorrência da combinação das premissas e metodologias utilizadas na 
elaboração do Estudo de Viabilidade; e (ii) “Riscos relacionados à não realização de revisões e/ou 
atualizações de projeções”, em razão da não obrigatoriedade de revisão e/ou atualização do Estudo 
de Viabilidade, na página [●] deste Prospecto. 
 
XXII. DECLARAÇÕES DA ADMINISTRADORA E DO COORDENADOR LÍDER  
 
As declarações do Coordenador Líder e da Administradora, nos termos do Artigo 56 da Instrução 
CVM 400, encontram-se anexas ao presente Prospecto como Anexo [●] e Anexo [●], 
respectivamente, e possuem o seguinte teor:  
 
O Coordenador Líder declara que: 
 
(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de 
diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações fornecidas pelo Fundo são verdadeiras, 
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão 
fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo 
da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro do Fundo, 
que integram o presente Prospecto Definitivo são suficientes, permitindo aos investidores uma 
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;  
 
(ii) o presente Prospecto Definitivo  contém, na data de sua respectiva divulgação, todas as 
informações relevantes e necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das Cotas do 
Fundo, do Fundo, da Administradora e de suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos 
inerentes à sua atividade e ao investimento no Fundo, bem como quaisquer outras informações 
relevantes; e 
 
(iii) o presente Prospecto Definitivo  foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, 
mas não se limitando, a Instrução CVM 400. 
 
A Administradora declara que: 
 
(i) o presente Prospecto Definitivo contém as informações relevantes e necessárias ao 
conhecimento, pelos investidores da Oferta, das Cotas objeto da Oferta, do Fundo, da 
Administradora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes às suas atividades 
e ao investimento no Fundo e quaisquer outras informações relevantes, bem como que as 
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informações contidas no presente Prospecto Definitivo são verdadeiras e que o mesmo foi elaborado 
de acordo com as normas pertinentes; e  
 
(ii) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas 
por ocasião do registro e informações fornecidas ao mercado durante a distribuição. 
 
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. 
 
XXIII. INFORMAÇÕES MACROECONÔMICAS E SETOR DE ATUAÇÃO  
 
1. Cenário Econômico  

 
Conforme relatado pela Cushman & Wakefield nos laudos dos ativos, a pandemia da Covid-19 
paralisou economias do mundo todo em 2020, culminando em uma recessão em escala global. Diante 
de uma crise sanitária, o governo tomou medidas com o intuito de resguardar a saúde dos brasileiros 
ao mesmo tempo em que agiram para amenizar os efeitos negativos na economia. Assim, mesmo 
diante de um elevado déficit fiscal, o Brasil viu seu gasto público aumentar. Vale ressaltar que apesar 
do auxílio emergencial ter sido essencial, o aumento do déficit fiscal em conjunto com a ausência de 
um plano de reestruturação econômica que limite os gastos públicos, pode provocar uma explosão 
da dívida pública. Dessa maneira, a taxa Selic mesmo estando em sua mínima histórica, 2% a.a., só 
tem condições de sustentar a dívida no curto prazo. 
 
No entanto, apesar da retração econômica do primeiro semestre, o último semestre de 2020 
mostrou sinais de recuperação e de uma retomada da confiança na economia, mesmo diante de 
uma segunda onda de contaminação. Por exemplo, o Índice de Confiança do Consumidor da FGV 
fechou o ano em 80,6, após ter atingido 59,3 em abril. Ademais, após o fechamento de grande 
parte do comércio ao longo do ano, o Índice de Confiança do Comércio alcançou 94,4 em 
dezembro, frente a marca de 64,2 em abril.  
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Conforme mencionado anteriormente, a pandemia paralisou a economia mundial. Pelo lado do PIB 
calculado pela ótica da demanda, medidas como o lockdown e o simples temor de ser contaminado 
impediram indivíduos de manterem o usual padrão de consumo. Por sua vez, o PIB foi afetado pelo 
fechamento do comércio e assim produção de alguns setores apresentaram uma forte queda. No 
entanto, o segundo semestre foi marcado por uma recuperação dos impactos provocados pela 
pandemia, haja vista que o PIB aumentou 7,71% no terceiro trimestre. 
 

 
Fonte: BCB e IBGE  
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Após apresentar uma tendência de queda desde 2017, a taxa de desemprego voltou a subir chegando 
a 14,3% em outubro de 2020. Ademais, após sofrer retração no final de 2019, a Produção Física da 
Indústria Geral voltou a crescer em 2020, apresentando 2,7% de crescimento YoY em novembro de 
2020.  

 
Diante desse cenário de crise, diversos países visaram contornar os efeitos adversos implementando 
uma política monetária expansionista, de modo a injetar maior liquidez na economia e 
consequentemente evitar que o sistema financeiro entre em colapso. Assim, o Brasil atingiu a mínima 
histórica da Taxa Selic, com uma meta de 2% a.a. 
 
Apesar do consumo das famílias como porcentagem do PIB estar projetado para fechar 2020 com 
uma redução de -4,5%, o IPCA voltou a acelerar no último trimestre e fechou 2020 acima da meta 
de 4%, em 4,52%, principalmente pelo câmbio desvalorizado que pressiona a oferta interna de 
produtos aumentando os preços de alimentos e combustíveis. 
 

 
Fonte: BCB e IBGE 
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Fonte: BCB e IBGE 
 

 
Fonte: BCB e IBGE 
 
Na visão da Cushman & Wakefield, o cenário de alta volatilidade dos mercados que dependem da 
distribuição e eficiência da vacina acabou desfavorecendo países em desenvolvimento. Os agentes 
econômicos mais avessos ao risco, optaram durante o ápice da pandemia a investir em economias 
mais desenvolvidas gerando uma fuga de capital em mercados não centrais. Como consequência, 
em 2020 ocorreu uma desvalorização cambial no Brasil de 29% do real frente ao dólar, com a moeda 
americana valendo R$5,20 em dezembro. 
 
Portanto, o potencial risco de default devido a situação fiscal do país tornou o Brasil menos atraente, 
apesar do câmbio favorecer a entrada de capital. Como consequência, o EMBI+ sofreu um aumento 
em 2020 para 260 pontos, frente a 214 em 2019 mostrando a insegurança do investidor em relação 
a solvência do país. 
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2. Mercado Imobiliário   

 
Na visão da Barzel Properties, o mercado imobiliário é um segmento cíclico e que, portanto, passa 
periodicamente por diferentes fases e entendê-las é fundamental para melhor aproveitar as 
oportunidades e mitigar os riscos. O chamado ciclo imobiliário alterna momentos de recessão e 
crescimento em razão da oferta e demanda do período. Após um ciclo de alta de demanda e altos 
preços, chega um momento em que a oferta de imóveis supera a capacidade de absorção do 
mercado, aumentando o número de imóveis vagos, e com isso os preços dos imóveis tende a cair, 
caracterizando um momento de recessão. Como a entrega de novo estoque diminui, mas a demanda 
tende a retomar em um período de recuperação, começa a haver queda no patamar de imóveis vagos 
o que pressiona os preços novamente para cima, tornando o segmento novamente atrativo para 
novos lançamentos e, assim, reinicia-se o ciclo. 
 

 
Abaixo seguem as principais características de cada uma das fases do ciclo imobiliário: 

 

• Recuperação: diminuição nas taxas de vacância, baixa atividade construtiva, absorção líquida 
alta, aumento acelerado dos aluguéis; 

 
• Expansão: diminuição nas taxas de vacância, alta atividade construtiva, absorção líquida 

moderada, aumento desacelerado dos aluguéis; 
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• Desaceleração: aumento nas taxas de vacância, alta atividade construtiva, absorção líquida 
baixa, queda dos aluguéis; e 

 
• Retração: aumento nas taxas de vacância, baixa atividade construtiva, absorção líquida baixa 

(ou negativa), aluguéis no patamar mais baixo. 
 
Ao identificar esses momentos é possível aproveitar os momentos de baixa para a compra de novos 
ativos, ampliando assim, o potencial de rentabilidade da carteira. Além disso, é importante entender 
que existem diferentes ciclos para diferentes segmentos dentro do mercado imobiliário, conforme 
pode ser visto nas figuras abaixo, onde está demonstrado que o segmento de lajes corporativas teve 
seus momentos de recuperação e recessão em períodos diferentes aos de galpões logísticos. 
Diversificar os investimentos em mais de um setor é importante para ajudar a reduzir riscos sem 
necessariamente reduzir os retornos.  
 

 
Fonte: Barzel Properties 
 
Na opinião da Barzel, o mercado imobiliário está entre as opções de investimento favorita dos 
brasileiros por se tratar de ativos tangíveis e possuir características resilientes no longo prazo. Se 
antes o segmento estava ligado ao sonho da casa própria, hoje representa a possibilidade de 
diversificar a carteira comprando indiretamente uma pequena parte de grandes empreendimentos, 
de escritórios a galpões logísticos, por meio dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Conforme 
o gráfico abaixo, os dividendos do IFIX têm apresentado spread médio de 3,20% em relação aos 
títulos NTN-B Principal 2035. 
 

 
Fonte: dados Bloomberg e Tesouro Direto analisados pela Barzel Properties 
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Dados da B3 mostram que até agosto de 2020, a base de cotistas cresceu mais de 50% na 
comparação com o ano anterior, atingindo o marco de 1.014.000 de investidores, da mesma forma 
se deu com a liquidez diária, onde o volume médio de negociação diária cresceu de aproximadamente 
R$ 29 milhões em 2016 para mais de R$ 200 milhões em 2020. 
 

 

 
 
O número de fundos imobiliários também vem crescendo ao longo do tempo, mostrando a 
consolidação dessa tipologia de investimento. Em 2011, havia no mercado apenas 69 fundos listados 
na B3, já em agosto de 2020 este número passou a ser 327. 
 



 

108 

 
A parcela de investidores pessoa física é bastante expressiva dentro da indústria de fundos 
imobiliários, representando em agosto de 2020 cerca de 73% do total de investidores. Na sequência, 
temos os investidores institucionais que representam aproximadamente 20%. 

Ainda há bastante espaço para este crescimento continuar ocorrendo. Na comparação dos Estados 
Unidos com o Brasil, em 2019 os REITs (Real Estate Investiment Trust) representavam 5,20% de 
toda a indústria de fundos de investimentos, na B3 os FII’s (Fundos de investimentos imobiliários) 
representavam apenas 1,40%. Dentro de toda a bolsa, os REIT’s possuíam participação de 3,40% 
enquanto os FIIs detinham parcela de 1,70%. 

 
Fonte: NAREIT e B3 
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Os fundos passaram a chamar a atenção dos investidores em razão da falta de alternativas atrativas 
na renda fixa diante da queda nas taxas de juros. Conforme gráfico abaixo, nota-se o crescimento 
do IFIX desde 2016. Ao contrário de outros ativos, os FIIs não têm remuneração atrelada à Selic, 
mas sim aos aluguéis pagos pelos inquilinos, ao faturamento obtido ou ao lucro pela venda de outros 
empreendimentos que fazem parte da carteira. Além disso, a queda das taxas estimula a atividade 
econômica, incentivando construção e compra e venda de imóveis. 
 

 
Segmento Logístico 
 
Na comparação do Brasil com outros países, pode-se notar que existe bastante espaço para o 
segmento logístico crescer. Nos Estados Unidos existem aproximadamente 3,59 m² de área bruta 
locável (ABL) de galpão logístico por habitante, enquanto no Brasil este indicador é de apenas 0,08 
m²/hab. 
 

 
Um dos principais vetores que demandam área logística é o setor do e-commerce, que tem crescido 
significativamente no Brasil e deve continuar neste ritmo. Em 2019, o faturamento total de vendas 
feitas pelo e-commerce no país foi de R$ 61,9 bilhões enquanto em 2018 foi de R$ 53,2 bilhões, 
representando um crescimento anual de 16%. 
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Na comparação internacional, o índice de penetração de vendas feitas pelo e-commerce em relação 
ao total do varejo é de 6% no Brasil, enquanto países como EUA, Reino Unido, Coreia do Sul e China 
possuem uma taxa de penetração do e-commerce acima de 10%. 
 
 

 
De acordo com levantamento da Cushman & Wakefield, São Paulo é o Estado do Brasil que apresenta 
a maior quantidade de galpões e também a melhor qualidade geral em termos de especificações 
técnicas, o que se deve às maiores exigências das empresas que ali operam. Enquanto a produção 
industrial nacional foi em grande parte distribuída entre várias regiões do País, o consumo em geral 
ainda está concentrado em grande parte na região Sudeste, principalmente em São Paulo. A 
necessidade de operações logísticas eficientes, ainda que tenham sido ampliadas em várias regiões, 
é atualmente o principal gerador de demanda por novos galpões. Em resposta, incorporadores 
focaram seus esforços em oferecer aos operadores logísticos produtos seguros, dentro de 
condomínios, com bom pé-direito e resistência de piso, localizados junto a grandes rodovias e em 
sua maioria próximos a São Paulo. 
 
A Cushman & Wakefield divide o mercado Paulista em treze sub-regiões de acordo com a sua 
localização geográfica, sendo que apenas três estão a mais de 100 km da capital: Piracicaba, Ribeirão 
Preto e Vale do Paraíba, conforme mostra o mapa a seguir: 
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Fonte: Cushman & Wakefield 

Apesar das regiões estarem discriminadas em termos geográficos, é importante considerar que os 
galpões estão distribuídos predominantemente ao longo dos grandes eixos rodoviários do Estado, e 
dentro dos distritos industriais das cidades interceptadas por eles. 
 
No gráfico abaixo está demonstrada a distribuição do estoque total de galpões logísticos no Estado, 
com destaque para as regiões de Cajamar, Jundiaí e Guarulhos com participação acima de 14%. 
Dentre as regiões destacadas, Cajamar, Barueri e Guarulhos possuem o maior preço pedido de 
locação, com valores acima de R$ 20,00/m². 
 

 
Fonte: Dados JLL analisados pela Barzel. 
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No quarto trimestre de 2020, o mercado paulista registrou mais de 9.905.000 m² construídos de 
condomínios logísticos. A região de Guarulhos representa uma fatia de 14% do mercado logístico 
estadual, sendo o terceiro maior do estado. Por conta da ligação do Porto do Rio de Janeiro ao 
Aeroporto de Cumbica, a região concentrou indústrias e transportadoras. Com a inauguração do 
Rodoanel e instalação das primeiras empresas, nos últimos anos foram realizados grandes 
investimentos na região, por parte de incorporadores e aos poucos, ela tem se consolidado como um 
importante polo do Estado.  
 

 
O gráfico a seguir apresenta para o Estado de São Paulo a evolução recente de alguns dos principais 
parâmetros de mercado, são eles a Absorção Bruta, a Absorção Líquida, o Novo Estoque e a Vacância. 
Desde 2017, o novo estoque tem apresentado um CAGR de 6,50% a.a. 
 

 
O Novo Estoque mede o ritmo de evolução do mercado. É notável uma diminuição no volume 
entregue entre 2017 e 2018, devido ao excesso de oferta que existe neste período no estado. Essa 
queda se deve a um comportamento mais cauteloso do mercado logístico, que vinha postergando a 
entrega de diversos novos galpões como forma de combater a baixa demanda decorrente da crise 
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econômica. Com a recuperação econômica do estado de São Paulo, observarmos um aumento do 
volume de novas entregas concluídas em 2019. Todavia, a entrega de boa parte dos 
empreendimentos que estavam previstos para o ano passado foi postergada para 2020, sendo que 
até o terceiro trimestre desse ano foram entregues 531 mil m² de novo estoque. 
 
A Absorção Líquida é a medida da demanda em mercado de galpões. A comparação entre novos espaços 
entregues e a velocidade que os quais são absorvidos é importante para caracterizar se o ritmo de oferta 
está compatível com o da demanda. A diminuição de novo estoque e o aumento da absorção líquida, 
após alguns anos consecutivos, causaram redução na taxa de vacância da região paulista.  
 
Finalmente, o propósito de analisarmos a Absorção Bruta é medir a atratividade dos novos galpões, 
desconsiderando os espaços que foram entregues por inquilinos nas mudanças ocorridas. Para isso, 
uma importante premissa é assumida: a movimentação se dá dos galpões de pior qualidade para os 
de melhor qualidade. Esse movimento é conhecido como “flight to quality”, ou seja, a saída de 
inquilinos de empreendimentos antigos para novos. Considerando a idade avançada de grande parte 
do estoque de galpões no Brasil, e sua localização predominantemente central em relação às 
manchas urbanas das cidades, estes agora se apresentam obsoletos em termos de especificações, e 
de difícil operação tendo em vista a quantidade de tráfego dentro das cidades. Sendo assim, os 
galpões passaram a ser construídos em locais de acesso mais fácil para caminhões e carretas, além 
de possuírem especificações mais modernas. Apesar dessa premissa ser razoável, não há garantia 
de que o movimento ocorra nesse sentido exclusivamente. 
 
Em São Paulo, este movimento é observado analisando a absorção bruta, que vem sendo superior à 
entrega de novo estoque nos últimos anos. Empresas, principalmente do setor do comércio, têm se 
mudado para novos galpões logísticos de melhor qualidade a fim de otimizarem suas operações. 
Muitas delas possuem plataformas online de venda e necessitam de empreendimentos melhor 
estruturados e localizados para atender seu cliente da maneira mais rápida e eficiente possível.  
 
Segundo a Cushman & Wakefield, o mercado logístico está ficando cada vez mais propenso a firmar 
seu ritmo de recuperação após a forte crise de 2016 e progredir em direção a sua expansão. São 
esperados níveis positivos de absorção e novas entregas para os próximos anos, decorrentes também 
de uma retomada da economia brasileira e da produção industrial. 
 
O segmento logístico encontrou um cenário positivo com o crescimento do e-commerce no país, em 
razão do isolamento social. Conforme o gráfico abaixo elaborado pela Ebit Nielsen, na comparação 
do faturamento do e-commerce no 1° semestre de 2020 com o 1° semestre de 2019, pode-se notar 
que mesmo antes do covid-19 ter ocasionado no fechamento do comércio, o e-commerce já 
apresentava um bom crescimento em relação ao ano anterior. Contudo, durante a pandemia esta 
tendência de crescimento se intensificou ocasionando em crescimentos no faturamento bastante 
expressivos. O 1° semestre de 2020 terminou com 7,3 milhões de novos consumidores e com um 
crescimento de 40% anual na base de consumidores totais. 
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XXIV. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA OFERTA 
 
Os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações para potenciais Investidores 
eventualmente utilizados serão encaminhados à CVM em até 1 (um) Dia Útil após a sua utilização, 
nos termos da Deliberação CVM nº 818, de 30 de abril de 2019. 
 
Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à Oferta serão divulgados nas páginas da 
rede mundial de computadores da Administradora, dos Ofertantes, das Instituições Participantes da 
Oferta, da CVM e/ou da B3, conforme indicado no artigo 54-A da Instrução CVM 400. 
 
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 deste Prospecto por meio 
dos websites da Administradora, dos Ofertantes, dos Coordenadores da Oferta, da CVM, ou da B3 
abaixo descritos, sendo que este Prospecto encontra-se à disposição dos Investidores na CVM e na 
B3 para consulta e reprodução apenas: 
 
Administradora 
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BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
Contato: Danilo Barbieri / Sérgio Dias 
Rua Iguatemi, 151, 19º andar  
CEP 01451-011, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3133-0350 
E-mail: fii@brltrust.com.br 
Website: https://www.brltrust.com.br 
(para acessar este Prospecto, no website da Administradora, clicar em 
https://www.brltrust.com.br/?administracao=barzel-fii&lang=pt).  
 
Coordenador Líder 
 
BANCO ITAÚ BBA S.A. 
Responsável: Sr. Pedro Nogueira Costa 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3708 8482 
E-mail: pedro.costa@itaubba.com 
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas 
(para acessar este Prospecto, neste website clicar em “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, 
selecionar “2021” em seguida, clicar em “Junho” e então localizar o Prospecto Definitivo) 
 
Coordenadores 
 
BANCO SAFRA S.A.  
Responsável: Rafael Werner 
Avenida Paulista, nº 2100, 17° andar, Bela Vista,  
CEP 01310-930, São Paulo, SP  
Tel.: (11) 3175-4309  
E-mail: rafael.werner@safra.com.br  
Website: www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ 
ofertas-publicas.htm 
(para acessar este Prospecto, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – Barzel”, em seguida 
clicar em “Prospecto Definitivo”) 
 
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Responsável: Fernanda Motta 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar,  
CEP 04.538-132, São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2767-6183 
E-mail: fernanda.motta@ubsbb.com  
Website: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html  
(para acessar este Prospecto, neste website clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário - Barzel 
Fundo de Investimento Imobiliário”, em seguida clicar em “Prospecto Definitivo”) 
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM 
Rio de Janeiro 
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andar  
CEP 20050-901, Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 3545-8686 
Website: www.cvm.gov.br  
(Para acessar este Prospecto, neste website, no “Menu”, clicar no link “Informações de Regulados”, 
clicar no link “Fundos de Investimento”, clicar no link “Consulta Informações de Fundos”, clicar em 
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“Fundos de Investimento Registrados”, digitar no primeiro campo ”Barzel Fundo de Investimento 
Imobiliário”) 
 
 
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 este Prospecto, neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a 
relação completa dos produtos e serviços”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas Públicas” e 
clicar em “saiba mais”, clicar em “ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, digitar ”Barzel Fundo 
de Investimento Imobiliário”) 
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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 a aqueles 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, do Consultor Imobiliário e dos Coordenadores da Oferta ou que 
sejam julgados de pequena relevância neste momento. 
 
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Investidores devem 
estar cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme 
descritos abaixo, não se limitando a aqueles descritos a havendo garantias, portanto, de que o capital 
efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos Cotistas. 
 
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco 
de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de 
atuação e não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para 
os Cotistas. 
 
Não será devida pelo Fundo, pela Administradora, pelo Consultor Imobiliário 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, o Consultor Imobiliário e os Coordenadores da Oferta não garantem rentabilidade 
associada ao investimento no Fundo. A verificação de rentabilidade obtida pelas cotas de outros 
Fundos de Investimento Imobiliário no passado ou existentes no mercado à época da realização da 
Oferta não constitui garantia de rentabilidade aos Cotistas. 
 
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/aquisição das Cotas adquiridas no âmbito da Oferta. 
 
a) RISCOS RELATIVOS AO MERCADO IMOBILIÁRIO E AOS IMÓVEIS 
 
Risco de Pandemia e da COVID-19 

O surto de doenças transmissíveis, como o surto de coronavírus (Covid-19) em escala global iniciado a 
partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de 
março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade esporádica nos 
mercados de capitais globais. Além disso, esses surtos podem resultar em restrições às viagens e 
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de 
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, além 
da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um 
efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira. Qualquer mudança material nos 
mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e 
adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das operações e a capacidade de 
financiamento, alavancagem e de pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pelos locatários do 



 

121 

imóveis investidos pelo Fundo, podendo resultar no inadimplemento e/ou renegociação dos aluguéis pelos 
respectivos locatários dos Ativos Imobiliários, e, por consequência, poderá impactar negativamente a 
rentabilidade das Cotas do Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas 
resultantes da pandemia global de Covid-19 podem impactar a captação de recursos ao Fundo no âmbito 
de suas ofertas de Cotas, influenciando a capacidade de o Fundo investir em Ativos Imobiliários. É possível 
que a mudança na dinâmica das relações de trabalho decorrentes da Covid-19 em virtude da realocação 
dos funcionários para trabalho em casa (home office) impacte a demanda de mercado para locação de 
imóveis de uma forma geral, em especial no segmento de edifícios corporativos, o que poderá ter um 
impacto negativo aos imóveis desse segmento que poderão compor a carteira do Fundo e, por 
conseguinte, a rentabilidade do Fundo. 
 
Riscos de crédito e riscos decorrentes da locação dos imóveis do Fundo 
 
Existe o risco de vacância, bem como há o risco de rescisão dos contratos de locação, incluindo por 
decisão unilateral do locatário, antes do vencimento do prazo estabelecido no seu contrato de locação 
sem o pagamento da indenização devida, hipóteses em que as receitas do Fundo poderão ser 
comprometidas, com reflexo negativo na remuneração do cotista. 
 
Há alguns riscos relacionados aos contratos de locação que podem vir a ser suportados pelo Fundo, 
especialmente em relação à receita de locação, alteração dos valores dos aluguéis praticados e 
vacância. No tocante à receita de locação, a inadimplência dos locatários no pagamento de aluguéis 
e/ou dos encargos da locação implicará em não recebimento de receitas e/ou aumento das despesas 
por parte do Fundo. Nesse caso, o Fundo poderá não ter condições de pagar seus compromissos nas 
datas acordadas, o que implicaria na necessidade dos cotistas serem convocados a arcarem com os 
encargos do Fundo. Com relação às alterações nos valores dos aluguéis praticados: há a possibilidade 
das receitas de aluguéis do Fundo não se concretizarem na íntegra, visto que, a cada renovação, as 
bases dos contratos podem ser renegociadas, resultando em alterações nos valores originalmente 
acordados. Além disso, nos termos da Lei de Locações, se, decorridos três anos de vigência do 
contrato ou de acordo anterior, não houver acordo entre locador e locatário sobre o valor da locação, 
poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. Com isso, os 
valores de locação poderão variar conforme as condições de mercado vigentes à época da ação 
revisional, podendo flutuar consideravelmente em função da época do ano, do desaquecimento 
econômico, da queda da renda do consumidor, disponibilidade de crédito, taxa de juros, inflação, 
dentre outras causas, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo e na rentabilidade das 
Cotas. Adicionalmente, importante destacar ainda que conforme dispõe o artigo 51 da Lei do 
Inquilinato, “nas locações de imóveis não residenciais, o locatário terá direito à renovação do 
contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I – o contrato a renovar tenha sido celebrado 
por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos 
prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu 
negócio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”. Com isso, mesmo que, 
findo o prazo de locação, não seja de interesse do Fundo proceder à renovação dos contratos, os 
locatários poderão pedir a renovação compulsória do contrato de locação, desde que preenchidos os 
requisitos legais e observado o prazo para propositura da ação renovatória. A renovação dos 
contratos de locação nessas hipóteses dependerá do julgamento da respectiva ação proposta, o qual 
poderá não contemplar termos econômicos favoráveis ao Fundo, impactando assim a rentabilidade 
da carteira. 
 
Risco de vacância 
 
O Fundo poderá não ter sucesso na prospecção ou manutenção de locatários e/ou arrendatários 
do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) nos quais o Fundo invista direta ou indiretamente, o que 
poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista o eventual recebimento de um montante 
menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda do(s) empreendimento(s). 
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Adicionalmente, os custos a serem despendidos com o pagamento de taxas de condomínio e tributos, 
dentre outras despesas relacionadas ao(s) empreendimento(s) (os quais são atribuídos aos locatários 
dos imóveis) poderão comprometer a rentabilidade do Fundo e, por consequência, a rentabilidade 
inicialmente esperada pelos Investidores em Cotas do Fundo. 
 
Risco de exposição associados à locação e venda de imóveis 
 
A atuação do Fundo em atividades do mercado imobiliário pode influenciar a oferta e procura de 
bens imóveis em certas regiões, a demanda por locações dos imóveis e o grau de interesse de 
locatários e potenciais compradores dos ativos imobiliários do Fundo, fazendo com que eventuais 
expectativas de rentabilidade do Fundo sejam frustradas. Nesse caso, eventuais retornos esperados 
pelo Fundo e fontes de receitas podem tornar-se menos lucrativas, tendo o valor dos aluguéis uma 
redução significativamente diferente da esperada. A falta de liquidez no mercado imobiliário pode, 
também, prejudicar eventual necessidade do Fundo de alienação dos ativos imobiliários que integram 
o seu patrimônio. 
 
Além disso, os bens imóveis podem ser afetados pelas condições do mercado imobiliário local ou 
regional, tais como o excesso de oferta de espaço para imóveis residenciais, escritórios, shopping 
centers, galpões e centros de distribuição em certa região, e suas margens de lucros podem ser 
afetadas (i) em função de tributos e tarifas públicas, e (ii) da interrupção ou prestação irregular dos 
serviços públicos, em especial o fornecimento de água e energia elétrica. Nestes casos, o Fundo 
poderá sofrer um efeito material adverso na sua condição financeira e as Cotas poderão ter sua 
rentabilidade reduzida. 
 
Riscos de mercado ou relacionados a fatores macroeconômicos em geral 
 
Existe a possibilidade de ocorrerem flutuações dos mercados nacional e internacional, que afetem, 
entre outros, as taxas de juros, os preços, ágios, deságios e liquidez dos ativos do Fundo, podendo 
gerar oscilação no valor das Cotas do Fundo, que, por sua vez, podem resultar em ganhos ou 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. 
 
Diversos instrumentos econômicos são utilizados pelos governos para a fixação de políticas 
econômicas. São exemplos de instrumentos, a fixação da taxa de juros, a maior ou menor 
interferência na cotação da moeda e sua emissão, aumento de tarifas públicas, maior rigidez no 
controle dos gastos públicos, aumento ou diminuição do déficit orçamentário, criação de novos 
tributos ou aumento de alíquotas de tributos já existentes, entre outros fatores, que podem, de 
alguma forma, produzir efeitos sobre os mercados, especialmente o de capitais, financeiro e o 
imobiliário. Além disso, tem-se o movimento inexorável da globalização como um possível fator 
de risco. Eventos diversos podem culminar em uma modificação da ordem atual e, certamente, 
influenciar de forma relevante no mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, o que poderá 
resultar em perdas para os cotistas. A interdependência entre as economias mundiais, a maior 
velocidade nas transferências de recursos e investimentos entre os países e os investimentos 
maciços destinados atualmente a países emergentes faz com que o mercado local esteja mais 
suscetível a oscilações mundiais, tais como recessões, perda do poder aquisitivo de moeda e 
oscilação na taxa de juros. O cotista deve estar ciente de que nem o Fundo, nem qualquer outra 
pessoa, incluindo a Administradora e o Consultor Imobiliário, se responsabilizará ou será 
obrigado a pagar qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os 
cotistas venham a sofrer dano ou prejuízo resultante de quaisquer eventos relacionados às 
políticas econômicas e institucionais ou fatores macroeconômicos em geral. Todos esses fatores 
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poderão impactar a geração de renda dos ativos da carteira do Fundo, prejudicando a 
rentabilidade dos Cotistas.  
 
Risco imobiliário 
 
É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) pelo Fundo, ocasionada por, não 
se limitando a, fatores como: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a economia, (ii) mudança 
de zoneamento ou regulações que impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja 
possibilitando a maior oferta de imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis 
no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando 
sua valorização ou potencial de revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que impactem a(s) 
região(ões) onde o(s) empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo, o aparecimento de 
favelas ou locais potencialmente inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que resultem em 
mudanças na vizinhança, piorando a área de influência para uso comercial, (iv) alterações 
desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s) e 
(v) restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro, como capacidade elétrica, 
telecomunicações, transporte público, entre outros, e (vi) a expropriação (desapropriação) do(s) 
empreendimento(s) em que o pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a apreciação 
histórica. Todos esses fatores poderão impactar a geração de renda dos ativos da carteira do Fundo, 
prejudicando a rentabilidade dos Cotistas. 
 
Riscos referentes aos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou 
endemias de doenças 
 
O surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de doenças no geral, inclusive aquelas passíveis de 
transmissão por humanos, no Brasil ou nas demais partes do mundo, pode levar a uma maior 
volatilidade no mercado de capitais interno e/ou global, conforme o caso, e resultar em pressão 
negativa sobre a economia brasileira. Adicionalmente, o surto, epidemia e/ou endemia de tais 
doenças no Brasil poderá afetar diretamente o mercado imobiliário, o mercado de fundos de 
investimento, o Fundo e o resultado de suas operações. Surtos, epidemias, pandemias ou endemias 
ou potenciais surtos, epidemias, pandemias ou endemias de doenças, como o coronavírus (COVID-
19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente 
Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso 
nas operações do mercado imobiliário. Qualquer surto, epidemia, pandemia e/ou endemia de uma 
doença que afete o comportamento das pessoas pode ter um impacto adverso relevante no mercado 
de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia brasileira e no mercado imobiliário. Surtos, 
epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças também podem resultar em políticas de 
quarentena da população ou em medidas mais rígidas de lockdown da população, o que pode vir a 
prejudicar as operações, receitas e desempenho do Fundo e dos imóveis que vierem a compor seu 
portfólio, bem como afetaria a valorização de cotas de emissão do Fundo e seus rendimentos. 
 
Risco institucional 
 
As economias estão suscetíveis a realização de reformas constitucionais, administrativas, 
previdenciárias, sociais, fiscais, políticas, trabalhistas, dentre outras. A integração das economias 
fortalece os instrumentos existentes no mercado de capitais, dentre os quais, os fundos de 
investimento imobiliário. Não obstante, tal integração acaba gerando riscos inerentes a este processo. 
O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de capitais, 
especialmente dos mercados de câmbio, juros e bolsa, que são afetados pelas condições políticas e 
econômicas nacionais e internacionais. O cotista deve estar ciente de que nem o Fundo, nem qualquer 
outra pessoa, incluindo a Administradora e o Consultor Imobiliário, se responsabilizará ou será 
obrigado a pagar qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os cotistas 
venham a sofrer dano ou prejuízo resultante de quaisquer eventos relacionados às políticas 
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econômicas e institucionais. Todos esses fatores poderão impactar a geração de renda dos ativos da 
carteira do Fundo, prejudicando a rentabilidade dos Cotistas. 
 
Risco de liquidez da Carteira, das cotas e de patrimônio negativo 
 
Os ativos componentes da carteira do Fundo poderão ter liquidez baixa em comparação a outras 
modalidades de investimento. Além disso, fundos de investimento imobiliários são condomínios 
fechados, o que pressupõe que os seus cotistas somente poderão resgatar suas cotas ao seu final, 
no momento de sua liquidação, uma vez que o Fundo tem prazo indeterminado. Desse modo, o 
cotista somente poderá negociar as suas Cotas no âmbito dos mercados de bolsa ou balcão, nos 
quais as cotas estejam admitidas à negociação, o que pode resultar na dificuldade para os cotistas 
interessados em desfazer de suas posições alienar as suas Cotas mesmo em negociações ocorridas 
no mercado secundário. Adicionalmente, o mercado de capitais nacional está ainda em fase de 
maturação e desenvolvimento, não havendo, na atual conjuntura, volumes significativos de 
transações de recursos em cotas de fundos de investimento imobiliário ou, ainda, investidores 
interessados em realizar transações de aquisição e alienação de cotas de fundos de investimento 
imobiliário. Assim sendo, espera-se que o cotista que adquirir as Cotas do Fundo esteja consciente 
de que o investimento no Fundo possui características específicas quanto à liquidez das Cotas, 
consistindo, portanto, em investimento de médio a longo prazo. Pode haver, inclusive, alguma 
oscilação do valor da Cota no curto prazo, que pode acarretar perdas superiores ao capital aplicado 
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo, 
de forma que as eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital 
subscrito, de forma que os cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo. 
 
Riscos relacionados à rentabilidade do investimento 
 
O investimento em cotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação de resultados 
aleatórios e variáveis, o que pressupõe que a rentabilidade do cotista dependerá do resultado da 
administração dos ativos imobiliários objetos do Fundo. No caso em questão, os valores a serem 
distribuídos aos cotistas dependerão do resultado do Fundo que, por sua vez, dependerá 
essencialmente das receitas provenientes dos imóveis, excluídas despesas previstas no Regulamento 
para a manutenção do Fundo. Os cotistas do Fundo farão jus ao recebimento de rendimentos que 
lhes serão pagos a partir da percepção pelo Fundo dos valores que lhe forem pagos pelas sociedades 
ou imóveis investidos. Caso as projeções de rentabilidade dos investimentos não sejam atingidas, 
poderá haver impacto negativo à rentabilidade do Fundo e aos Cotistas.  
 
Riscos relativos à aquisição de imóveis pelo Fundo 
 
Os investimentos no mercado imobiliário podem ser ilíquidos, e esta iliquidez pode impactar 
adversamente o preço dos imóveis. 
 
Aquisições podem expor o adquirente a passivos e contingências relacionados ao imóvel. Além disso, 
podem existir questionamentos sobre a titularidade dos imóveis adquiridos, problemas estes não 
cobertos por seguro no Brasil. O processo de auditoria (due diligence) realizado pelo Fundo, ou 
terceiros por ele contratados nos imóveis adquiridos, bem como quaisquer garantias contratuais ou 
indenizações que o Fundo possa vir a receber dos vendedores, podem não ser suficientes para 
precavê-lo, protegê-lo ou compensá-lo por eventuais contingências que surjam após a efetiva 
aquisição do respectivo imóvel. Por esta razão, pode haver débitos dos antecessores na propriedade 
do imóvel que podem recair sobre o próprio imóvel, ou ainda pendências de regularidade do imóvel 
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 imóvel; (b) implicar em 
eventuais restrições ou vedações de utilização e exploração do imóvel pelo Fundo; (c) desencadear 
discussões quanto à legitimidade da aquisição do imóvel pelo Fundo, incluindo a possibilidade de 
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caracterização de fraude contra credores e/ou fraude à execução; ou (d) perda da propriedade do 
Fundo sobre os imóveis, sem que seja reavido o respectivo valor investido, sendo que a ocorrência 
de qualquer dessas quatro hipóteses poderia afetar negativamente 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 imóvel, que sejam identificados e/ou se materializem após a aquisição do 
imóvel 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. 
 
Caso os riscos acima se materializem, poderá haver impactos negativos à rentabilidade dos ativos da 
carteira ou mesmo imposição de pagamentos adicionais pelo Fundo para cobrir prejuízos ou passivos, 
o que poderá impactar a rentabilidade das Cotas do Fundo. 
 
Riscos sistêmico e do setor imobiliário relacionados ao acirramento da competição no 
mercado imobiliário 
 
O preço dos imóveis é afetado por condições econômicas nacionais e internacionais e por fatores 
exógenos diversos, tais como interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores 
dos mercados, moratórias e alterações da política monetária, o que pode, eventualmente, causar 
perdas aos ativos objeto da carteira do Fundo. A redução do poder aquisitivo pode ter consequências 
negativas sobre o valor dos imóveis, dos aluguéis e dos valores recebidos pelo Fundo em decorrência 
de arrendamentos, afetando os imóveis dos fundos, o que poderá prejudicar o seu rendimento e o 
preço de negociação das cotas do Fundo. Adicionalmente, não será devida pelo Fundo, pela 
Administradora ou pelo Consultor Imobiliário qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer 
natureza caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de qualquer das referidas 
condições e fatores. 
 
O acirramento da competição no mercado imobiliário, em geral, pode ocasionar um aumento do 
custo de aquisição dos imóveis 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 imóveis, redução nos valores a serem obtidos a título 
de aluguel dos imóveis e aumento dos custos de manutenção relacionados aos imóveis. 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. Caso os riscos acima sejam 
materializados, poderá haver impactos negativos à rentabilidade dos ativos da carteira do Fundo, o 
que poderá impactar a rentabilidade das Cotas do Fundo e dos Cotistas.  
 
Risco de atrasos e/ou não conclusão das obras de empreendimentos imobiliários 
 
O Fundo poderá adiantar quantias para projetos de construção, intervenções ou reformas nos 
Imóveis Alvo. Neste caso, em ocorrendo o atraso na conclusão ou a não conclusão das obras dos 
referidos empreendimentos imobiliários, seja por fatores climáticos ou quaisquer outros que possam 
afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser afetado o prazo estimado para 
início do recebimento dos valores de locação e consequente rentabilidade do Fundo, bem como o 
Fundo poderá ainda ter que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários 
para que os mesmos sejam concluídos. O construtor dos referidos empreendimentos imobiliários 
pode enfrentar problemas financeiros, administrativos, regulatórios ou operacionais que causem a 
interrupção e/ou atraso das obras e dos projetos relativos à construção dos referidos 
empreendimentos imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, 
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consequentemente aos Cotistas. 
 
Riscos regulatórios 
 
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. Ainda, poderão ocorrer interferências de autoridades governamentais e órgãos 
reguladores nos mercados, bem como moratórias e alterações das políticas monetária e cambial. Tais 
eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas, 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. Dessa forma, caso a Lei do 
Inquilinato seja alterada de maneira favorável aos 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 locatários 
dos imóveis, 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, caso aplicável, entre outras, de modo a impactar 
adversamente nos negócios do Fundo, com reflexo negativo na remuneração dos Cotistas do Fundo. 
 
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 de 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 de imóveis, e por consequência 
o resultado do Fundo. Abaixo, seguem os principais fatores que podem afetar adversamente o 
desempenho operacional do Fundo, sem prejuízo de outros riscos: 
 
a) quedas nos níveis de ocupação, vacância completa e/ou um aumento na inadimplência dos 
ocupantes dos imóveis; 
b) pressão para queda do valor médio da área locada por conta da redução dos níveis de 
locação; 
c) tendência de solicitações de renegociações de aluguéis previamente pactuados em caso de 
condições adversas do mercado imobiliário regional ou nacional; 
d) depreciação substancial de alguns dos imóveis do Fundo; 
e) percepções negativas relativas à segurança, conveniência e atratividade da região onde o 
imóvel se localiza; 
f) mudanças regulatórias afetando a indústria de alguns locatários onde se encontrem alguns 
dos imóveis; 
g) alterações nas regras da legislação urbana vigente; e 
h) concorrência de outros tipos de empreendimentos em regiões próximas àquelas em que os 
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imóveis estão localizados. 
 
Riscos de sinistro e de não contratação pelos locatários de seguros para os imóveis, de 
prejuízos não cobertos no seguro contratado pelo Fundo e de litígios com seguradoras 
no caso de sinistros 
 
Os locatários dos imóveis têm a obrigação de contratar seguros para os imóveis. No entanto, não é 
possível assegurar que a contratação dos seguros tenha ocorrido na forma prevista nos contratos de 
locação. Adicionalmente, não é possível garantir que o valor segurado será suficiente para proteger 
os imóveis de perdas relevantes (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 eventualmente 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 obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão 
afetar seu desempenho operacional e impactar a rentabilidade das Cotas, prejudicando os Cotistas.  
 
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 imóveis 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 e sobre a rentabilidade esperada para as 
Cotas e a rentabilidade dos Cotistas.  
 
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 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 imóvel 
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 e dos Cotistas. 
 
Adicionalmente, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de indenização 
a eventuais vítimas geradas pelo sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos sobre 
seus negócios, condição financeira e resultados operacionais. No caso de sinistro envolvendo a 
integridade física dos imóveis segurados, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão 
da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, 
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 imóveis 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, impactando a rentabilidade esperada às Cotas potencialmente adquiridas pelos 
Investidores. 
 
 
Risco de alteração do zoneamento 
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Existe a possibilidade de as leis de zoneamento urbano serem alteradas após a aquisição de 
determinado imóvel 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 imóvel 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 e/ou suas expansões. 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 imóveis 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, 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 imóveis afetados serão rescindidos. Dessa forma, caso qualquer um dos imóveis seja 
desapropriado, este fato poderá afetar adversamente e de maneira relevante as atividades, a situação 
financeira e os resultados do Fundo. Outras restrições aos imóveis também podem ser aplicadas pelo 
Poder Público, restringindo, assim, a utilização a ser dada aos mesmos, tais como o tombamento do 
próprio imóvel ou de área de seu entorno, incidência de preempção e/ou criação de zonas especiais 
de preservação cultural, dentre outros. Caso os riscos acima sejam materializados, poderá haver 
impactos negativos à rentabilidade dos ativos da carteira do Fundo, o que poderá impactar a 
rentabilidade das Cotas do Fundo, e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. 
 
Riscos de eventuais contingências decorrentes de demandas de processos 
administrativos ou judiciais e de eventuais reclamações de terceiros 
 
Na qualidade de proprietário, direto ou indireto, dos imóveis e no âmbito de suas atividades, inclusive 
em decorrência das construções, o Fundo poderá ser réu em processos administrativos e/ou judiciais, 
incluindo processos trabalhistas. 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 os imóveis possuírem 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 imóvel, como acidentes, furtos e roubos, de modo que é possível 
que o Fundo seja exposto à responsabilidade civil na ocorrência de qualquer desses sinistros. Caso 
os riscos acima sejam materializados, poderá haver impactos negativos à rentabilidade dos ativos da 
carteira do Fundo, o que poderá impactar a rentabilidade das Cotas do Fundo e dos Cotistas.  
 
 
Risco Descumprimento de Obrigações por Afiliadas (Notificação) 
 
O Fundo poderá ter perdas decorrentes do descumprimento pelas sociedades afiliadas aos Ofertantes 
das obrigações por elas assumidas nos contratos de complementação de locação ou no contrato de 
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responsabilização por demandas de terceiros por atos ou fatos ocorridos anteriormente à liquidação 
da Oferta.  
 
Nesse contexto, inclui-se a potencial contingência em face da SPE CD1 e do Fundo em virtude dos 
fatos narrados na notificação extrajudicial datada de 11 de fevereiro de 2021 a respeito de 
divergências com relação ao pagamento de comissão de corretagem no tocante à operação de 
compra e venda de determinados galpões do Empreendimento CD1, realizada em 21 de dezembro 
de 2018, antes da integralização da SPE CD1 ao patrimônio do Fundo.  
 
Não há garantias de que o Fundo não venha a ser demandado em ação judicial proposta pelo 
notificante, ou de que o Fundo esteja isento de qualquer constrição judicial, por meio de bloqueio ou 
penhora online. Adicionalmente, as entidades afiliadas aos Ofertantes podem inadimplir a obrigação 
de se responsabilizar e manter o Fundo indene com relação a qualquer perda decorrente dessa ou 
de qualquer outra contingência relacionada aos imóveis integralizados para composição do Portfolio 
Inicial do Fundo. A materialização de qualquer das situações acima poderá representar na 
indisponibilidade ou mesmo perda de recursos, o que poderá, por consequência, afetar a 
rentabilidade das Cotas, e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. 
  
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, bem como, atualmente existem ônus 
sobre o Empreendimento BLP e o Empreendimento CD1, conforme descritos na seção XI.1. Dívidas 
SPE, na página [●] deste Prospecto. 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 até que sejam efetivamente cancelados. 
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, cujo custo poderá ser alto, podendo resultar em 
obrigação de aporte adicional pelos Cotistas. 
 
Nesse contexto, eventual constrição judicial para a execução patrimonial do ônus pode resultar em 
penhora dos ativos onerados e impactar a rentabilidade Fundo. 
 
Além disso, o Empreendimento BLP e o Empreendimento CD1 encontram-se hipotecados em garantia 
das respectivas Dívidas SPE, as quais serão quitadas com os recursos oriundos da Oferta Primária. A 
liberação da hipoteca depende da emissão de termo de quitação dado pelo credor, bem como da 
aceitação do Oficial de Registro de Imóveis competente, que poderá apresentar exigências antes da 
averbação da referida quitação na matrícula dos imóveis. Caso não ocorra a liberação da hipoteca 
que recai sobre as referidas unidades, o patrimônio e os resultados do Fundo podem vir a ser 
impactado negativamente. Além disso, como existe a possibilidade de aquisição de imóveis com ônus 
já constituídos pelos antigos proprietários, caso eventuais credores dos antigos proprietários venham 
a propor execução e os mesmos não possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas, 
poderá haver dificuldade para a transmissão da propriedade dos imóveis para o Fundo, bem como 
na obtenção pelo Fundo dos rendimentos a este imóvel relativos. Referidas medidas podem impactar 
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade, o valor de negociação das Cotas e, por 
conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas.  
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Riscos relacionados à potencial venda de imóveis pelo Fundo e risco de liquidez da 
carteira do Fundo 
 
Eventual venda dos Ativos Imobiliários pelo Fundo a terceiros poderá ocorrer em condições 
desfavoráveis para o Fundo (i.e. sem ganho), o que pode gerar prejuízo aos Cotistas 
 
Ainda, determinados ativos do Fundo podem passar por períodos de dificuldade de execução de 
ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou inexistentes demanda e negociabilidade. 
Nestas condições, a Administradora poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos 
pelo preço e no momento desejados e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar problemas de 
liquidez. Eventual atraso na liquidação ou celebração de contratos em condições desfavoráveis 
poderá impactar a rentabilidade da carteira do Fundo e, por consequência, a rentabilidade esperada 
pelos Investidores.  
 
Riscos ambientais 
 
Os imóveis do Portfolio Inicial ou outros imóveis que poderão ser adquiridos pelo Fundo no futuro 
estão sujeitos a riscos inerentes a: (i) legislação, regulamentação e demais questões ligadas ao meio 
ambiente, tais como falta de licenciamento ambiental e/ou autorização ambiental para operação de 
suas atividades e outras atividades correlatas (como, por exemplo, estação de tratamento de 
efluentes, antenas de telecomunicações, geração de energia, entre outras), uso de recursos hídricos 
por meio de poços artesianos saneamento, manuseio de produtos químicos controlados (emitidas 
pelas Polícia Civil, Polícia Federal e Exército), supressão de vegetação e descarte de resíduos sólidos; 
(ii) passivos ambientais decorrentes de contaminação de solo e águas subterrâneas, bem como 
eventuais responsabilidades administrativas, civis e penais daí advindas, com possíveis riscos à 
imagem do Fundo e dos imóveis que compõem o portfólio do Fundo; (iii) ocorrência de problemas 
ambientais, anteriores ou supervenientes à aquisição dos imóveis que pode acarretar a perda de 
valor dos imóveis e/ou a imposição de penalidades administrativas, civis e penais ao Fundo; e (iv) 
consequências diretas e/ou indiretas da regulamentação ou de tendências de negócios, incluindo a 
submissão a restrições legislativas relativas a questões urbanísticas, tais como metragem de terrenos 
e construções, restrições a metragem e detalhes da área construída, e suas eventuais consequências. 
A ocorrência destes eventos pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade, o 
valor de negociação das Cotas e, por conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas.  
 
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 imóveis, fazendo 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 imóveis. O eventual 
descumprimento de leis e regulamentos ambientais por parte do Fundo e/ou por parte dos ocupantes 
dos imóveis 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. Adicionalmente, existe a 
possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após a aquisição de um imóvel pelo 
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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 imóvel 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 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 e/ou inviabilizar o processo de prospecção de 
locatários, superficiários e/ou alienação dos imóveis, afetando diretamente a rentabilidade dos 
Cotistas e o valor de mercado das cotas do Fundo. 
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. 
 
Importante observar que os imóveis que compõem os Ativos Imobiliários do Fundo dependem de 
diversos cadastros perante órgãos estaduais e municipais, e, por conseguinte, obtenção e regular 
manutenção de licenças e alvarás dos órgãos competentes, como, por exemplo, Prefeitura local e 
Corpo de Bombeiros estadual, para a devida instalação, operação e funcionamento das sociedades 
que ocupam os imóveis. 
 
No tocante às licenças de responsabilidade da Prefeitura local, destacam-se o Habite-se a Licença de 
Instalação e Funcionamento. O Habite-se atesta que as edificações realizadas nos imóveis foram 
concluídas de acordo com os projetos aprovados perante as autoridades competentes e em conformidade 
com a legislação municipal, não possuindo prazo de validade. A Licença de Funcionamento, por seu turno, 
é o documento hábil para autorizar o desenvolvimento de atividades empresariais nos imóveis. Desse 
modo, as ocupações exercidas nos imóveis e os desenvolvimentos de atividades empresariais sem as 
mencionadas licenças imobiliárias implica no risco de aplicação de multas, com possibilidade de interdição, 
que pode ser determinada pelo período necessário à obtenção das licenças, ou, em caso de 
impossibilidade, pode haver a lacração definitiva dos estabelecimentos. 
 
Com relação ao documento de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, ressalta-se que a 
inexistência de Auto de Vistoria pode ensejar na autuação pelo referido órgão, com a aplicação das 
penalidades gradativas e/ou cumulativas, que podem ser desde notificações, multas e até, em casos 
mais extremos, interdição do estabelecimento. 
 
Nesse sentido, o Fundo não pode assegurar que atualmente possui, para todos os imóveis, seja em 
seu nome ou em nome de sociedades locatárias, licenças e/ou alvarás válidos e com indicação correta 
das áreas de superfícies e/ou construídas dos imóveis, sendo certo que reconhece que a ausência de 
regularização poderá gerar óbices às ocupações de terceiros atualmente exercidas e, por 
conseguinte, eventuais prejuízos financeiros advindos por multas dos órgãos competentes, que 
podem ser direcionadas tanto ao Fundo, na qualidade de proprietário, e/ou aos ocupantes. Na 
hipótese de sanções aplicadas às sociedades locatárias, ressalta-se que as atividades empresariais 
desenvolvidas nos imóveis poderão ser paralisadas durante todo o tempo necessário para a 
regularização perante os órgãos competentes ou, em casos mais extremos, de maneira definitiva, o 
que comprometerá drasticamente o recebimento de valores locatícios pelo Fundo. 
Importante considerar, ainda, que o cenário de pandemia do Covid-19 pode ter efeitos nos prazos e 
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procedimentos inerentes à obtenção, retificação e/ou renovação das licenças imobiliárias em questão. 
 
Por fim, frisa-se que a estratégia comercial do Fundo pode ser afetada negativamente em caso de 
aplicação de multas pelos órgãos competentes e interdição dos estabelecimentos em decorrência da 
não obtenção, não retificação e/ou não renovação de alvarás e/ou licenças exigidos, o que poderá 
impactar negativamente os resultados operacionais e financeiros do Fundo. 
 
Em vista de todos os eventos e fatos narrados acima, caso o Fundo não consiga obter as licenças 
mencionadas, pode se ver impedido de operar o imóvel de forma regular e, consequentemente, as 
atividades a serem desempenhadas nos imóveis serão afetadas, impactando a rentabilidade dos 
Cotistas. 
 
b) RISCOS RELACIONADOS AO FUNDO E À OFERTA 
 
Risco relativo à destituição do Consultor Imobiliário 
 
Conforme previsto no Regulamento, os Cotistas, em sede de Assembleia Geral, poderão deliberar 
pela destituição do Consultor Imobiliário de acordo com os procedimentos previstos no Regulamento. 
 
A substituição do Consultor Imobiliário pode ter efeito adverso relevante sobre o Fundo, sua situação 
financeira e seus resultados operacionais. O ganho do Fundo provém em grande parte da qualificação 
dos serviços prestados pelo Consultor Imobiliário, e de sua equipe especializada, para originação, 
estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico 
dos Imóveis e/ou dos Ativos Imobiliários. Assim, a eventual substituição do Consultor Imobiliário 
poderá afetar a capacidade do Fundo de geração de resultado. 
 
Adicionalmente, conforme previsto no Regulamento e explicitado no item XI. Renúncia e/ou Destituição 
da Administradora, do Gestor e/ou do Consultor Imobiliário à página [●] deste Prospecto, em caso de 
destituição do Consultor Imobiliário sem justa causa, o Consultor Imobiliário fará jus à Remuneração por 
Descontinuidade, a qual deverá ser equivalente a 18 (dezoito) vezes a última prestação mensal devida ao 
Consultor Imobiliário a título de parte da Taxa de Administração antes de sua destituição, sendo que 
referida remuneração deverá ser paga por 18 (dezoito) meses a contar do mês subsequente ao mês em 
que ocorreu a destituição do Consultor Imobiliário. O pagamento da Remuneração de Descontinuidade 
poderá afetar diretamente a remuneração do novo gestor/consultor imobiliário do Fundo pelo período de 
18 (dezoito) meses, sendo que, desta forma, a manutenção do novo gestor/consultor imobiliário no 
período de pagamento da Remuneração por Descontinuidade poderá gerar conflitos entre Cotistas e o 
novo gestor/consultor imobiliário no que tange à gestão do Fundo. Eventual risco de governança e conflito 
político entre Fundo e gestores poderá impactar a capacidade de geração de resultado pelo Fundo, 
impactando a rentabilidade dos Cotistas.  
 
Risco de Pagamento pelo Fundo da Remuneração por Descontinuidade do Consultor 
Imobiliário e Gestor  
 
Nos termos do Regulamento do Fundo, caso haja destituição da Barzel, sem que seja configurada 
justa causa, considerando-se para tal: (i) conforme determinado por sentença arbitral final, sentença 
judicial contra a qual não caiba recurso com efeitos suspensivos, a prática ou constatação de ato ou 
situação de comprovada fraude, dolo, culpa grave e/ou desvio de conduta e/ou função no 
desempenho das respectivas funções, deveres ou no cumprimento de obrigações nos termos do 
Regulamento, do Contrato de Consultoria e Gestão, e/ou legislação ou regulamentação aplicáveis; 
ou (ii) o descredenciamento pela CVM como gestor de carteira de valores mobiliários, após a obtenção 
do Registro de Gestor, estabelecido por decisão administrativa final do colegiado da CVM 
fundamentada em atos ou situações decorrentes das hipóteses descritas no inciso “i” deste item, a 
Barzel fará jus à Remuneração por Descontinuidade (conforme definido no item 7.1.4 do 



 

133 

Regulamento do Fundo), a qual deverá ser equivalente ao montante de 18 (dezoito) vezes a última 
prestação mensal devida à Barzel a título de parte da Taxa de Administração antes de sua destituição, 
sendo que referida remuneração deverá ser paga por 18 (dezoito) meses a contar do mês 
subsequente ao mês em que ocorreu a destituição da Barzel. 
 
A Remuneração por Descontinuidade será: (i) abatida da taxa de gestão que venha a ser atribuída 
ao novo gestor indicado em substituição à Barzel (“Nova Taxa de Gestão”); e/ou: (ii) caso a Nova 
Taxa de Gestão não seja suficiente para arcar com os pagamentos relacionados à Remuneração por 
Descontinuidade, conforme prazo de pagamento estabelecido acima, referida remuneração será 
abatida da parcela da Taxa de Administração que seria destinada à Barzel, caso esta não houvesse 
sido destituída, considerando a destinação integral da Nova Taxa de Gestão para o pagamento da 
Remuneração por Descontinuidade, sendo certo que a Remuneração por Descontinuidade não 
implicará: (a) em redução da remuneração da Administradora e demais prestadores de serviço do 
Fundo, exceto pela redução da Nova Taxa de Gestão, a qual poderá ser destinada em sua totalidade, 
pelo período necessário, para o pagamento integral da Remuneração por Descontinuidade; tampouco 
(b) em aumento dos encargos do Fundo considerando o montante máximo da Taxa de Administração 
previsto nesse Regulamento. 
 
O eventual pagamento da referida remuneração poderá dificultar a contratação de um novo gestor, 
haja vista que a Remuneração por Descontinuidade será abatida da parcela da Taxa de Administração 
que venha a ser atribuída ao novo gestor, e consequentemente na redução da remuneração do novo 
gestor, bem como, caso a Nova Taxa de Gestão não seja suficiente para arcar com os pagamentos 
relacionados à Remuneração por Descontinuidade, o eventual pagamento de referida remuneração 
por meio da parcela da Taxa de Administração que seria destinada à Barzel poderá ensejar a 
diminuição das disponibilidades do Fundo, podendo implicar a liquidação de ativos de sua carteira 
para fazer frente ao valor devido, bem como a redução da rentabilidade das Cotas do Fundo. 
 
Risco relativo às novas emissões de Cotas 
 
No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, com ou sem utilização do Capital 
Autorizado, o exercício do direito de preferência pelos Cotistas do Fundo em eventuais emissões de 
novas Cotas depende da disponibilidade de recursos por parte do Cotista. Caso ocorra uma nova 
oferta de Cotas e o Cotista não tenha disponibilidades para exercer o direito de preferência, este 
poderá sofrer diluição de sua participação e, assim, ver sua influência nas decisões políticas do Fundo 
reduzida.  
 
Risco relativo à concentração e pulverização 
 
O Fundo pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de novas emissões de 
Cotas. Na eventualidade de ocorrer novas emissões, os cotistas que não exercerem o seu respectivo 
direito de preferência na subscrição, nos termos do Regulamento, terão as suas participações no 
Fundo diluídas. Desta forma, poderá ocorrer situação em que um único cotista venha a integralizar 
parcela substancial de uma nova emissão de cotas ou mesmo a totalidade das novas cotas do Fundo, 
passando tal cotista a deter uma posição expressivamente concentrada. Nesta hipótese, há 
possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo cotista majoritário em função de seus 
interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos cotistas minoritários. 
 
Risco de concentração da carteira do Fundo e não existência de garantia de eliminação 
de riscos por parte da administração do Fundo 
 
O Fundo poderá destinar os recursos captados exclusivamente a um único ativo ou emissor, não 
compondo em seu escopo da Política de Investimento diversificar com outros ativos. Isso gera uma 
concentração da carteira, expondo o Fundo a riscos inerentes a esse tipo de ativo/mercado. O 
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Regulamento não estabelece critérios de concentração e/ou diversificação da carteira do Fundo, de 
modo que os resultados do Fundo poderão depender integralmente dos resultados decorrentes do 
sucesso de um único ou poucos ativos imobiliários e da venda dos imóveis e/ou demais ativos 
imobiliários. A exposição dos cotistas aos riscos a que o Fundo está sujeito poderão acarretar perdas. 
Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os cotistas, 
especialmente nas hipóteses em que o mercado estiver em condições adversas. 
 
Riscos de despesas extraordinárias 
 
O Fundo, na qualidade de proprietário dos imóveis, estará eventualmente sujeito ao pagamento de 
despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, 
instalação de equipamentos de segurança, indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras 
despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos imóveis pertencentes ao Fundo ou às 
sociedades investidas. O pagamento de tais despesas em montante que exceda a Reserva de 
Contingência, conforme prevista no item 11.2 do Regulamento, ensejaria uma redução na 
rentabilidade das cotas do Fundo. Adicionalmente, o Fundo estará sujeito a despesas e custos 
decorrentes de ações judiciais necessárias para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ou ainda ações 
judiciais de despejo, renovatórias, revisionais, entre outras, bem como quaisquer outras despesas 
relacionadas aos imóveis do Fundo ou detidos pelas sociedades investidas, tais como tributos, 
despesas condominiais, podendo ainda ser obrigado a arcar com custos para reforma ou recuperação 
de imóveis inaptos para locação após a desocupação dos imóveis. A imposição de novas obrigações 
e passivos aos ativos da carteira do Fundo pode impactar a rentabilidade esperada aos investimentos 
da carteira, diminuindo a rentabilidade das Cotas do Fundo e dos Cotistas. 
 
Custos de manutenção do Fundo 
 
Além das despesas extraordinárias, a manutenção do Fundo com pagamento de Taxa de 
Administração e Taxa de Performance, também gera custos que podem interferir na rentabilidade do 
Fundo e do cotista. 
 
Riscos tributários 
 
O risco tributário consiste na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação 
tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de 
quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus cotistas a novos 
recolhimentos não previstos inicialmente, incluindo aquela proposta no Projeto de Lei nº 1.952de 2 
de abril de 2019. 
 
Adicionalmente, nos termos da Lei nº 8.668/93, conforme alterada pela Lei nº 9.779/99, sujeita-se 
à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo que aplicar recursos em empreendimentos 
imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente 
ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) 
das cotas emitidas pelo fundo. 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. 
 
Em razão da Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009, os rendimentos advindos dos CRI, das LCI e 
das LH auferidos pelos FII que atendam a determinados requisitos são isentos do imposto de renda. 
Eventuais alterações na legislação, extinguindo referida isenção tributária, criando ou elevando 
alíquotas do Imposto sobre a Renda incidente sobre os CRI, as LCI e as LH, ou, ainda, a criação de 
novos tributos aplicáveis aos CRI, às LCI e às LH, poderão afetar negativamente o patrimônio do 
Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação de suas Cotas. 
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A Lei nº 9.779/99, estabelece que os fundos de investimento imobiliário são isentos de tributação 
sobre a sua receita operacional, desde que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por 
cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete 
semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em 
empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista que 
detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25% (vinte 
e cinco por cento) das Cotas. 
 
Ainda de acordo com a mesma Lei, os dividendos distribuídos aos cotistas, quando distribuídos, e os 
ganhos de capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento). Ainda, 
de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/99, conforme alterada pela 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, ficam isentos do imposto de renda na fonte e na 
declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo Fundo cujas Cotas 
sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão 
organizado. Esclarece, ainda, o mencionado dispositivo legal, que o benefício fiscal sobre o qual 
dispõe (i) será concedido somente nos casos em que o Fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) 
Cotistas e que (ii) não será concedido ao Cotista pessoa física titular de Cotas que representem 10% 
(dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas do Fundo ou cujas Cotas lhe derem direito ao 
recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo 
Fundo. Assim, considerando que no âmbito do Fundo não há limite máximo de subscrição por 
investidor, não farão jus ao benefício tributário acima mencionado (i) o Cotista pessoa física que seja 
titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas ou cujas 
Cotas lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de 
rendimentos auferidos pelo Fundo., e/ou (ii) o Fundo, na hipótese de ter menos de 50 (cinquenta) 
Cotistas. Os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo Fundo estarão 
sujeitas à incidência do IR retido na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas 
jurídicas submetidas a esta forma de tributação, nos termos da Lei nº 9.779/99, o que poderá afetar 
a rentabilidade esperada para as Cotas.  
 
Por fim, é possível que as autoridades fiscais desafiem o reconhecimento contábil de algumas receitas 
do Fundo no sentido da apuração efetiva de lucros a serem distribuídos. Caso haja qualquer decisão 
administrativa e/ou judicial contrária ao reconhecimento contábil dos lucros do Fundo poderá afetar 
a capacidade de distribuição de dividendos e, por consequência, a rentabilidade das Cotas e dos 
Cotistas. 
 
Risco de descontinuidade 
 
Nas hipóteses de liquidação antecipada do Fundo, os cotistas terão seu horizonte original de 
investimento reduzido e poderão não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma 
remuneração proporcionada pelo Fundo, o que poderá impactar a rentabilidade inicialmente 
projetada pelos Investidores, sendo certo que não será devida pelo Fundo, pela Administradora, e/ou 
pelo Consultor Imobiliário nenhuma multa ou penalidade, a qualquer título, em decorrência desse 
fato. Caso tal risco ocorra, a rentabilidade dos Cotistas poderá ser afetada de forma negativa.  
 
Depreciação do investimento 
 
Como em qualquer empreendimento imobiliário, existe o risco da obsolescência dos imóveis 
pertencentes ao Fundo ou às sociedades investidas ao longo do tempo, podendo acarretar na 
necessidade de realização de obras da construção e substituição de equipamentos e manutenção. A 
realização de novos aportes em relação aos ativos da carteira poderá impactar a rentabilidade 
inicialmente esperada para os ativos da carteira, impactando negativamente o investimento feito 
pelos Investidores. 
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Risco de imagem 
 
A ocorrência de quaisquer fatos extraordinários que venham a afetar os ativos pertencentes ao Fundo 
podem prejudicar a potencialidade de negociação ou locação dos imóveis e o valor das Cotas do 
Fundo. 
 
Riscos jurídicos 
 
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto 
de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo 
por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição 
e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, 
em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do 
dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 
 
Risco da morosidade da Justiça Brasileira 
 
O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas aos ativos de sua carteira, tanto no 
polo ativo quanto no polo passivo. No entanto, em virtude da reconhecida 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 ativos de sua carteira e, consequentemente, poderá impactar na rentabilidade dos 
Cotistas, bem como no valor de negociação das Cotas. 
 
Risco decorrente da ausência de garantia do capital investido 
 
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora, de quaisquer 
prestadores de serviços contratados ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer 
perda total do capital investido pelos cotistas. 
 
Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta 
 
Conforme descrito neste Prospecto, Pessoas Vinculadas poderão adquirir Cotas do Fundo no âmbito 
da Oferta. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de Cotas 
para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário, 
uma vez que as Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Cotas fora de circulação, 
influenciando a liquidez; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. A Administradora, o Consultor 
Imobiliário e o Coordenador Líder não têm como garantir que o investimento nas Cotas por Pessoas 
Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas 
fora de circulação. 
 
Risco de permanência dos Ofertantes no Fundo (Acordo de Lock-Up) 
 
Conforme acordado entre Fundo, Coordenadores da Oferta, Barzel e Ofertantes, os Ofertantes 
permanecerão como Cotistas do Fundo após o encerramento da Oferta, e se comprometeram, por 
um período de 05 (cinco) meses a contar da data de publicação do Anúncio de Encerramento, a não 
negociar mais de 5% (cinco por cento) de sua participação remanescente no Fundo por um preço 
3% (três por cento) inferior ao Valor da Cota.  
 
A manutenção da posição relevante pelos Ofertantes poderá fragilizar a posição dos Investidores que 
adquirirem Cotas no âmbito da Oferta, uma vez que os Ofertantes poderão manter suas Cotas fora 
de circulação, o que poderá afetar a liquidez das Cotas no mercado secundário. A Administradora, o 
Consultor Imobiliário e as Instituições Participantes da Oferta não terão como garantir que os 
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Ofertantes não optarão por manter suas Cotas fora de circulação, o que pode reduzir a liquidez das 
Cotas no mercado secundário. 
 
Risco de não permanência dos Ofertantes no Fundo 
 
Os Ofertantes poderão vir a alienar suas Cotas nos mercados organizados ou por meio de ofertas 
complementares ou leilões especiais. Essa oferta de Cotas poderá influenciar o preço de negociação 
das Cotas no mercado organizado. Além disso, os Ofertantes poderão vir a alienar suas Cotas pelas 
mesmas modalidades disponíveis para negociação de Cotas, o que mais uma vez poderá influenciar 
o preço de negociação das Cotas no mercado organizado e na liquidez para a negociação das Cotas 
pelos Cotistas no mercado secundário. 
 
Riscos do Fundo não captar a totalidade dos recursos / Riscos relacionados à distribuição 
parcial 
 
Observadas as disposições do presente Prospecto, será admitida a Distribuição Parcial da Oferta 
Secundária, desde que respeitado o Volume Mínimo da Oferta, sendo certo que será admitida apenas 
a Distribuição Parcial de Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta Secundária. Desta forma, a manutenção 
da Oferta foi condicionada à subscrição e integralização de, no mínimo, o Volume Mínimo da Oferta, 
existindo, nesta hipótese, a possibilidade de que, ao final do Prazo de Distribuição, não sejam 
adquiridas todas as Cotas Ofertadas, fazendo com que parcela relevante das Cotas do Fundo 
permaneçam sob a titularidade dos Ofertantes, que poderão 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 poderá afetar a rentabilidade das cotas e o retorno dos 
investimentos dos demais Cotistas do Fundo. 
 
Tendo em vista que a Oferta Secundária somente será realizada caso a totalidade das Novas Cotas 
objeto da Oferta Primária seja subscrita e integralizada pelos Investidores, não havendo a colocação 
de todas as Novas Cotas, a Oferta Secundária não ocorrerá e a Oferta, como um todo, será cancelada, 
frustrando a decisão de investimento e as projeções iniciais de rentabilidade esperada pelos 
Investidores quanto ao potencial investimento em Cotas do Fundo.  
 
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 de tal quórum não ter sido atingido. Riscos de governança podem impactar a 
gestão dos ativos da carteira do Fundo pela Administradora e pela Barzel, impactando negativamente 
a capacidade de geração de resultado pelo Fundo e, por consequência, a rentabilidade das Cotas do 
Fundo e dos Cotistas. 
 
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 
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realizados. Em consequência, o Fundo poderá não ser capaz de adquirir novos imóveis com a 
regularidade, a abrangência ou a preços e condições favoráveis quanto as previstas em sua estratégia 
de negócios, mesmo depois da celebração de compromissos de compra e venda. 
 
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 imóveis poderá 
requerer tempo e recursos financeiros excessivos, caso o Fundo enfrente dificuldades no 
financiamento, na aquisição e na adequação dos imóveis, o Fundo poderá não ser capaz de reduzir 
custos ou de se beneficiar de outros ganhos esperados com esses imóveis, 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 
 
O eventual crescimento do Fundo poderá exigir volumes significativos de recursos, em especial para 
a aquisição ou o desenvolvimento de novas propriedades imobiliárias nos segmentos de atuação do 
Fundo. O Fundo pode precisar obter recursos adicionais, por meio de novas emissões de cotas, tendo 
em vista o crescimento e o desenvolvimento futuro de suas atividades, caso a rentabilidade dos ativos 
da carteira do Fundo não seja suficiente para financiar as atividades futuras do Fundo. O Fundo não 
pode assegurar a disponibilidade de recursos adicionais ou, se disponíveis, que estes serão obtidos 
em condições satisfatórias. Abaixo são exemplificados alguns dos fatores que poderão impactar na 
disponibilidade desses recursos:  
 
a) grau de interesse de investidores e a reputação geral do Fundo e de seus prestadores de 
serviços; 
b) capacidade de atender aos requisitos da CVM para novas distribuições públicas; 
c) atratividade de outros valores mobiliários e de outras modalidades de investimentos; 
d) research reports sobre o Fundo e seu segmento de atuação; e 
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. 
 
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 
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uma OPAC poderá afetar a rentabilidade das cotas e o retorno dos investimentos dos demais Cotistas 
do Fundo. 
 
Risco de desempenho passado 
 
Ao analisar quaisquer informações fornecidas neste Prospecto e/ou em qualquer material de 
divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de quaisquer 
mercados ou de quaisquer investimentos em que a Administradora e os Coordenadores da Oferta 
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 
e variação cambial. 
 
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 a economia brasileira e, consequentemente, o patrimônio do 
Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. 
 
c) OUTROS RISCOS 
 
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 o Consultor Imobiliário, entre o Fundo e os Cotistas detentores de mais de 10% (dez por 
cento) das cotas do Fundo, dependem de aprovação prévia, específica e informada, em Assembleia 
Geral, nos termos do inciso XII do artigo 18 da Instrução CVM 472. Os Cotistas não devem votar 
quando possuem conflito de interesses na matéria em votação. 
 
Nos termos da Instrução CVM 472, do Ofício-Circular nº 05/2013 - CVM/SIN e do Ofício-Circular nº 
1/2020-CVM/SER, são consideradas hipóteses de conflito de interesses entre o Fundo e/ou a 
Administradora e/ou o Consultor Imobiliário, sem prejuízo de qualquer outra situação que possa a 
vir a causar conflito de interesses entre as pessoas supramencionadas, as seguintes: (i) a aquisição, 
locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, pelo fundo, de imóvel de propriedade 
da Administradora e/ou do Consultor Imobiliário ou de pessoas a eles ligadas; (ii) a alienação, locação 
ou arrendamento ou exploração do direito de superfície de imóvel integrante do patrimônio do fundo 
tendo como contraparte a Administradora e/ou o Consultor Imobiliário ou pessoas a eles ligadas; (iii) 
a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade de devedores da Administradora e/ou do Consultor 
Imobiliário uma vez caracterizada a inadimplência do devedor; (iv) a contratação, pelo Fundo, de 
Pessoas Ligadas à Administradora para prestação dos serviços referidos no art. 31 da Instrução CVM 
472, exceto o de primeira distribuição de cotas do fundo; e (v) a aquisição, pelo Fundo, de valores 
mobiliários de emissão da Administradora, do Consultor Imobiliário ou pessoas a eles ligadas, ainda 
que para as finalidades mencionadas no parágrafo único da Instrução CVM 472 
 
A Assembleia Geral pode vir a aprovar operações que caracterizem conflito de interesses. No mesmo 
sentido, a Assembleia Geral também poderá não aprovar operações com conflito de interesses que 
o Consultor Imobiliário entender como essenciais às operações do Fundo, disso podendo resultar a 
perda de oportunidades de negócios relevantes para o Fundo e para a manutenção da sua 
rentabilidade. Ainda, caso realizada operação na qual há conflito de interesses sem a aprovação 
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prévia da Assembleia Geral, a operação poderá vir a ser questionada pelos Cotistas do Fundo. Nessa 
hipótese, a rentabilidade do Fundo poderá ser afetada adversamente, impactando, 
consequentemente, a remuneração dos Cotistas. 
 
Mesmo com as aprovações necessárias, não é possível garantir que as situações de potencial conflito 
de interesse entre Fundo e prestadores de serviço não impactem negativamente a negociação e 
conclusão das transações sob análise, nem há garantias de que tais transações serão celebradas nas 
condições mais favoráveis ao Fundo, fatores estes que poderão impactar negativamente a 
rentabilidade da carteira e o investimento em Cotas do Fundo.  
 
Por fim, vale ressaltar que a Barzel também atua como Consultor Imobiliário (e Gestor, 
após a obtenção do Registro de Gestor) do “Tantou Fundo de Investimento Imobiliário”, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 36.420.742/0001-13, resultante das cisões parciais do 
Fundo anteriormente à aprovação final dos termos e condições da Segunda Emissão e 
realização da Oferta. A Barzel poderá propor, no futuro, a aquisição pelo Fundo dos ativos 
que foram objeto das cisões parciais caso estejam alinhados à Política de Investimento, 
sendo que tal matéria deverá ser submetida à aprovação dos Cotistas nos termos da 
regulamentação aplicável, considerando que a Barzel é, também, Consultor Imobiliário 
(e Gestor, após a obtenção do Registro de Gestor) do “Tantou Fundo de Investimento 
Imobiliário”. Os cotistas do Fundo que também forem cotistas daquele fundo não 
poderão votar na Assembleia Geral, em virtude das limitações previstas na Instrução 
CVM 472, o que poderá incluir Pessoas Vinculadas e/ou a totalidade ou parcela dos 
Ofertantes, conforme explicitado acima. Caberá, portanto, aos demais cotistas do Fundo 
deliberar sobre a aquisição ou não desses imóveis e empreendimentos, submetendo-se 
a decisão aos riscos já apontados acima. 

 
 
Riscos relacionados à não realização de revisões e/ou atualizações de projeções 
 
O Fundo, a Administradora, o Consultor Imobiliário e os Coordenadores da Oferta não possuem 
qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer projeções constantes do presente Prospecto, 
incluindo do Estudo de Viabilidade, e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta, 
incluindo, sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou 
outras circunstâncias posteriores à data do presente Prospecto, de elaboração do Estudo de 
Viabilidade e/ou do referido material de divulgação, conforme o caso, mesmo que as premissas nas 
quais tais projeções se baseiam estejam incorretas. As projeções poderão variar conforme o tempo, 
sem que os Cotistas tenham ciência de tal oscilação, o que poderá afetar a capacidade de os 
Investidores avaliarem de forma adequada a manutenção de seu investimento em Cotas do Fundo 
ou avaliar as melhores janelas de oportunidade para a venda das Cotas no mercado secundário.  
 
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 de acordo com determinadas suposições limitadas e simplificadas, uma projeção de 
recursos potenciais e custos. 
 
Risco relativo à impossibilidade de negociação das Cotas até o encerramento da Oferta 
 
Conforme disposto neste Prospecto, as Cotas de titularidade do Investidor da Oferta somente 
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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 obtenção de 
autorização da B3 para o início da negociação das Cotas, conforme procedimentos estabelecidos pela 
B3. Sendo assim, o Investidor da Oferta deve estar ciente do impedimento descrito acima, de modo 
que, ainda que venha a necessitar de liquidez durante a Oferta, não poderá negociar as Cotas 
subscritas até o seu encerramento e a obtenção da autorização da B3, o que poderá prejudicar a 
liquidez do investimento.  
 
Risco relacionado à ausência de AVCB do Empreendimento CD1 
 
Não há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido em relação ao Empreendimento CD1.  
 
No âmbito da aquisição do Empreendimento CD1, a locatária ficou exclusivamente responsável pela 
realização de obras no Empreendimento CD1 para sua adequação ao projeto aprovado pelo Corpo 
de Bombeiros do Estado de São Paulo e consequente emissão de AVCB válido. Tendo em vista que 
o prazo para tal obrigação não foi cumprido, em 08/12/2020 a proprietária do Empreendimento CD01 
e a locatária assinaram um Instrumento de Transação, pelo qual: (i) foi reiterada a obrigação da 
locatária, sob pena de multa por descumprimento; e (ii) foi estabelecido novo prazo para o 
cumprimento da referida obrigação, qual seja, 25/01/2022. 
 
O exercício das atividades sem as respectivas licenças e/ou os AVCBs competentes, pode implicar, 
em caso de fiscalização pelo Poder Público, em autuação do estabelecimento e a aplicação de 
penalidades em valores definidos nas legislações do Município de Osasco e do Estado de São Paulo 
e, em um pior cenário, o fechamento administrativo, temporário ou permanente, do estabelecimento 
até a regularização da situação, hipótese em que a locatária ficará impedida de operar no 
Empreendimento CD1 até a regularização da situação. Ademais, em caso de acidente, dano ou 
eventual sinistro que ocorra no imóvel, a ausência ou existência de irregularidades materiais nessas 
licenças poderá gerar responsabilidades civis e criminais.  
 
Ainda, caso ocorra eventual sinistro no Empreendimento CD1 e a seguradora contratada se recuse a 
realizar a respectiva cobertura sob alegação de que o imóvel estava operando de forma irregular 
(e.g., sem AVCB válido), o contrato de locação vigente prevê que a locatária seria responsável por 
arcar com os custos da reconstrução do Empreendimento CD1. 
 
Nesses casos, portanto, o Fundo pode se ver compelido a arcar com custos adicionais em virtude da 
inexistência do AVCB, custos estes não previstos no Estudo de Viabilidade e, portanto, podendo 
impactar a rentabilidade das Cotas e dos Cotistas.  
 
Risco de prejuízo financeiro em razão de processos judiciais em face da proprietária do 
Empreendimento BLP 
 
Há três apontamentos judiciais, de natureza civil e trabalhista, tramitando em face da SPE BLP. 
Conforme cálculos apresentados pela SPE BLP, o total da previsão de perda com tais processos é de 
R$ 1.757.793,56 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e 
cinquenta e seis centavos). 
 
Se concretizada a previsão de perda, a SPE BLP terá prejuízo financeiro considerável e tal prejuízo 
deverá ser endereçado no âmbito dos documentos da Reestruturação Societária das SPE. A 
materialização de tal prejuízo financeiro pode representar queda na rentabilidade do Fundo e, por 
conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. 
 
Risco relacionado a imóvel cedido a título de comodato à Prefeitura de Guarulhos 
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Nas proximidades do Empreendimento BLP, há imóvel de propriedade da SPE BLP consistente em 
uma lagoa e uma Área de Preservação Permanente (APP), objeto da matrícula 152.379, do 2º RGI 
de Guarulhos/SP. Tal imóvel se encontra atualmente cedido sob título de comodato à Prefeitura de 
Guarulhos, conforme instrumento datado de 21/03/2012 e com prazo de vigência até 21/03/2066. 
Caso ocorra algum tipo de violação à APP, ainda que por terceiros, a SPE BLP pode vir a ser 
responsabilizada, na qualidade de proprietária do imóvel. 
 
O tratamento do comodato à Prefeitura de Guarulhos e possível doação do imóvel à Prefeitura de 
Guarulhos para será endereçado no âmbito dos documentos da Reestruturação Societária das SPE. 
Não obstante, se a doação for concretizada, referido imóvel deixará de fazer parte do Portfolio Inicial 
do Fundo. Enquanto não houver a doação, qualquer evento não previsível (como, por exemplo, danos 
ambientais, acidentes), podem ser arcados pelo Fundo na qualidade de proprietário do imóvel e 
afetar a rentabilidade do Fundo e, por conseguinte, dos Cotistas. 
 
Demais riscos 
 
O Fundo também está sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como 
moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças 
impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, alteração na política econômica, 
decisões judiciais, etc. 
 

A íntegra dos fatores de risco atualizados a que o Fundo e os Cotistas estão sujeitos encontra-se 
descrita no Informe Anual elaborado em conformidade com o Anexo 39-V da Instrução CVM 472, 
devendo os Cotistas e os potenciais investidores ler atentamente o referido documento. 
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6. BREVE DESCRIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO E RELACIONAMENTO 

ENTRE AS PARTES 

  



 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
  



 

145 

BREVE DESCRIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO E RELACIONAMENTO 
ENTRE AS PARTES 

 
 

I. PERFIL E BREVE HISTÓRICO DOS PRINCIPAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS  
DO FUNDO  
 
a. Administradora, Custodiante e Escriturador  
 
A Administradora do Fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, CEP 
01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela CVM 
para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme 
Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011. 
 
Como Administradora fiduciária de fundos de investimento voltados para investidores exclusivos e 
institucionais, o grupo da Administradora mantém uma carteira aproximada de R$ 
198.000.000.000,00 (cento e noventa e oito bilhões de reais) distribuídos em 559 (quinhentos e 
cinquenta e nove), entre fundos de investimento em participações, fundos de investimento 
imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios e os chamados fundos 555. 
 
O Administrador possui uma carteira aproximada de R$ 24.700.000.000,00 (vinte e quatro bilhões e 
setecentos milhões de reais), distribuídos em 83 (oitenta e três) fundos de investimento imobiliário 
de diversos segmentos, como shopping centers, lajes corporativas, imóveis residenciais, galpões 
logísticos, centros de distribuição e ativos mobiliários, conforme dados disponibilizados pela ANBIMA. 
 
Na data deste Prospecto, a pessoa responsável pela administração da BRL Trust é o Sr. Danilo 
Barbieri. 
 
A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., se encontra 
devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de custódia de valores mobiliários 
e escrituração de cotas de fundos de investimento, conforme Ato Declaratório n. 13.224, de 21 de 
agosto de 2013. 
 
b. Consultor Imobiliário  
 
A Administradora contratou a empresa Barzel Properties Gestora de Recursos Ltda., sociedade 
empresária limitada, sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 2128, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
21.747.959/0001-65. 
 
Perfil da Barzel 
 
A Barzel Properties é uma empresa de gestão e desenvolvimento imobiliário fundada em março de 
2015 com o objetivo de realizar investimentos em imóveis corporativos e logísticos de alto padrão 
em regiões centralizadas, com foco na geração de renda e valorização dos ativos no médio e longo 
prazo. Em dezembro de 2020, detinha aproximadamente R$ 2,7 bilhões sob gestão, distribuídos em 
12 (doze) ativos nas locações mais valorizadas na Região Metropolitana de São Paulo. São sócios 
direta e/ou indiretamente da empresa Nessim Daniel Sarfati, que fez parte do grupo Cyrela Brazil 
Realty – CCP por aproximadamente 30 anos, e um dos maiores fundos institucionais com atuação 
global. 
 

A empresa atua em todas as etapas do processo de investimento imobiliário possuindo equipe com 
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expertise em identificação e aquisição de imóveis e terrenos; retrofit de imóveis com potencial de 
valorização, desenvolvimento e construção de novos projetos imobiliários de alto padrão; gestão de 
locação e relacionamento com inquilinos; e operação predial e administração de suas propriedades 
de maneira proativa. Até a presente data, a Barzel Properties realizou a aquisição de mais de 
150.000,00 m² de imóveis corporativos e mais de 250.000,00 m² de imóveis logísticos e realizou 
retrofit em mais de 68.000,00 m². Abaixo, segue o portfólio de imóveis sob gestão atual pela 
empresa. 
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Dentro de sua filosofia de investimento, a Barzel Properties prioriza suas decisões de negócio 
analisando os atributos de qualidade e segurança de um ativo primeiramente sob a perspectiva 
imobiliária, identificando potencialidades através da execução de obras de reforma ou de melhorias 
na gestão da propriedade. Além disso, a escolha por ativos localizados próximos à sua sede tem por 
objetivo permitir o melhor acompanhamento e administração da operação, manutenção e gestão dos 
empreendimentos. A empresa acredita que estes três fatores, principalmente a boa gestão 
operacional e conservação dos edifícios com constantes manutenções e reparos preventivos, 
permitem uma maior satisfação por parte de seus inquilinos, tornam o empreendimento mais atrativo 
no mercado e proporcionam uma maior resiliência dos resultados ao longo do tempo. 
 

 
Perfil da Equipe 
 
A Barzel Properties conta com uma equipe de profissionais formada por colaboradores, diretores e 
consultores com ampla experiência em aquisição, desenvolvimento, locação e gestão imobiliária. 
 
A empresa conta com uma equipe de engenheiros com enfoque técnico para acompanhamento 
próximo e frequente das atividades operacionais e administrativas de cada edifício atuando de 
maneira preventiva para permitir que o empreendimento tenha resultados sustentáveis no decorrer 
do tempo. Em atuação conjunta ao time técnico, a empresa conta também com efetivo responsável 
pela hospitalidade dos edifícios de modo a proporcionar uma gama de serviços e boas experiências 
aos seus locatários sempre em busca da excelência no atendimento. 
 
Segue abaixo breve descrição dos principais executivos da Barzel Properties: 
 
Nessim Sarfati 
 
Sócio fundador da Barzel Properties. Foi diretor do Grupo Cyrela-CPP, onde esteve à frente de 
importantes projetos corporativos, logísticos e industriais. Foi responsável pela implantação da joint 
venture com a Prologis. Possui mais de 30 anos de experiência no segmento de Real Estate, trazendo 
em seu currículo mais de 250.000 m² em aquisição e desenvolvimento de importantes edifícios 
corporativos Triple A nos eixos Faria Lima, Juscelino Kubitschek e av. Paulista e aproximadamente 
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1.000.000 m² em aquisição e desenvolvimento de empreendimentos logísticos de alto padrão, 
conforme imagens abaixo. Nessim é formado em engenharia civil e possui MBA pela Fundação Getúlio 
Vargas. 

 
 
Cassiano Jardim 
Diretor de Risco e Compliance da Barzel Properties desde 2015, onde foi responsável pelo 
relacionamento com investidor, viabilidade e estruturação de aquisições. Possui mais de 12 (doze) 
anos de experiência no setor imobiliário e mercado de capitais, com ampla experiência na 
estruturação de produtos financeiros complexos e avaliação de investimentos. Com passagens pelo 
Banco Itaú BB (análise de crédito, tesouraria, comercial) e Banco Fator (finanças estruturadas), 
trabalhou como associado da RB Capital, onde estruturou mais de R$ 3 bilhões em títulos lastreados 
em hipotecas, fundos de investimento imobiliário e títulos privados. Cassiano é formado em 
administração de empresas pelo Insper om extensão pela Universidade de Illinois (Urbana-
Champaign), com pós-graduação em Finanças pelo Insper. 
  
Karen Moreira 
Diretora de Engenharia da Barzel Properties desde 2015, sendo responsável pelos projetos de 
logística, desenvolvimento e aquisição de terrenos. Possui mais de 12 (doze) anos de experiência no 
segmento de Real Estate e construção civil. Foi arquiteta sênior da MVEP (Marcos Vieira Escritório de 
Projetos), estando à frente de estudos de implantação e análise de aquisição de terrenos. Também 
trabalhou Carbone Construtora como gerente sênior, onde era responsável por aprovações, 
coordenação de projetos e gerenciamento de construção de projetos industriais. Karen é formada 
em arquitetura pelo Centro Universitário Belas Artes e possui MBA em Gestão Econômica e Estratégica 
de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. 
  
Luís Ferreira 
Diretor Administrativo e Financeiro da Barzel Properties desde 2015, onde é responsável pelas áreas 
contábil, tesouraria e societário.  Possui mais de 22 (vinte e dois) anos de experiência nos segmentos 
de Real Estate e Construção Civil Trabalhou durante muitos anos na São José Construções, liderando 
equipes financeiras (tesouraria, mesa de operações, finanças corporativas, emissão de dívidas, IPO, 
entre outras). Luís é formado em Administração e possui pós graduação com especialização em 
Análise Financeira ambos pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. 
  
Bruno Turaça 
Diretor de Gestão de Propriedades da Barzel Properties desde 2017, sendo responsável pela gestão 
de propriedades, contratos, relacionamento com clientes e hospitalidade. Trabalhou durante 6 anos 
na gestora de ativos imobiliários VBI Real Estate. Ao longo de seus mais de 9 (nove) anos de 
experiência no setor imobiliário, coordenou o desenvolvimento de 18 empreendimentos corporativos 
e logísticos, num total de aproximadamente 800.000 m² de ABL, tendo como foco gerenciamento de 
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 Prologis Cajamar II 
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 Financial Center  Torre Matarazzo 
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portfólio, prospecção de oportunidades de locação e relacionamento com inquilinos. Bruno é formado 
em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e possui pós graduação em Gestão de Negócios 
e Projetos pelo Insper.  
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Beno Sarfati 
Diretor de Tecnologia da Informação e Controle da Barzel Properties desde 2020, entrou na empresa 
em 2018, onde é responsável pela modernização dos processos internos, automatização dos controles 
e implementação de melhorias nos sistemas de ERP e Business Inteligence (BI). Possui mais de 4 
(quatro) anos de experiência no mercado de capitais e no setor imobiliário, com foco em tecnologia 
e data science. Com passagens pelo Banco Safra (risco e crédito) e pela XP Investimentos (mesa de 
renda variável), Beno é formado em administração de empresas pela EAESP-FGV. 
 
c. Itaú BBA S.A.  
 
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$ 981 bilhões e uma carteira 
de crédito no Brasil de R$ 256 bilhões, em dezembro de 2020. 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,, além de escritórios de representação em Assunção, Lima, Nova Iorque, Miami, 
Frankfurt, Paris, Madri, Londres, Lisboa, Bahamas, Cayman e Suiça1 
 
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 Híbridos2, o Itaú BBA tem apresentado 
posição de destaque no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2004 
a 2014, a segunda colocação em 2015 e em 2016 e o primeiro lugar em 2017, 2018, 2019 e 
2020, com participação de mercado entre aproximadamente 19% e 55%. Adicionalmente, o 
Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do Brasil por 

                

 

 

 

 

 
1 Fonte: Itaú Unibanco, disponível em https://www.itau.com.br/relacoes-com-

investidores/Download.aspx?Arquivo=fYUzm48PqhtwN89kJUkMVg== 

2 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-fixa-e-hibridos.htm 
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instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney3. Em 2019, o Itaú BBA foi 
escolhido como o melhor agente de M&A da América Latina pela Global Finance4. Em 2018 o 
Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento do Brasil pela Latin Finance5. Em 
2017 o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento da LATAM pela Global 
Finance6. Em 2016 o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento da América 
Latina pela Global Finance7. Em 2015, o Itaú BBA foi escolhido como o banco mais inovador 
da América Latina pela The Banker, além de também ter sido eleito como o melhor banco de 
investimento do Brasil pela Euromoney e da América Latina pela Global Finance8. Em 2014 o 
Itaú BBA foi escolhido como o Banco mais inovador da América Latina pela The Banker9. Em 
2014 o Itaú BBA foi também eleito o melhor banco de investimento do Brasil e da América 
Latina pela Global Finance10, e melhor banco de investimento da América Latina pela Latin 
Finance11. Em 2013, o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de investimento do Brasil e 
da América Latina pela Global Finance12. 
 
Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, destacam-se as 
ofertas de debêntures da Rumo (R$ 1,0 bilhão), CCR (R$ 960 milhões), CTEEP (R$ 1,8 bilhões), 
Unidas (R$ 1,5 bilhões), Itaúsa (R$ 1,3 bilhão), Azul (R$ 1.7 bilhões) Energisa (R$ 751 
milhões), LASA (R$ 3,1 bilhões), BRK Ambiental (R$ 1,100 milhões), Eneva (R$ 948 milhões), 
Cosan (R$ 1,740 milhões), Light (R$ 500 milhões), Localiza (R$ 1 bilhão), ViaRondon (R$700 
milhões), Dasa (R$ 500 milhões), Light (R$ 700 milhões), Raízen (R$ 900 milhões), Copel (R$ 
850 milhões), Arteris (R$ 1,7 bilhão), Atacadão (R$ 1 bilhão), Rumo (R$ 1,1 bilhão), Enel (R$ 
800 milhões), Vix (R$ 400 milhões), Comgas (R$ 2 bilhões), Usiminas (R$ 2 bilhões), Suzano 
(R$ 750 milhões), Petrobras (R$ 3 bilhões), Eleva (R$ 100 milhões), Quod (R$250 milhões), 

                

 

 

 

 

 
3 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 

4
 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 

5 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 

6 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/ 

7 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings 

8
 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings 

9 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings 

10 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings 

11 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings 

12 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings 
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Engie (R$1,6 bilhões e R$2,5 bilhões), AB Colinas (R$515 milhões) e Neoenergia (R$1,3 
bilhões), entre outras13.  
 
Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas pelo Banco Itaú BBA, 
destacam-se as operações de Ambev (R$ 850 milhões), Patria (R$ 1 bilhão), Rede D’Or (R$ 
800 milhões), Enel (R$ 3 bilhões), Magazine Luiza (R$ 800 milhões), Cemig (R$ 1,7 bilhões e 
R$ 1,4 bilhões), MRV (R$ 137 milhões), EDP (R$ 300 milhões e R$ 130 milhões), Lojas 
Americanas (R$ 190 milhões), Atacadão (R$ 750 milhões), Prime (R$ 260 milhões), Elektro (R$ 
350 milhões), Arteris (R$ 650 milhões), Localiza (R$ 650 milhões), Prime (R$ 300 milhões), 
Coelce (R$ 400 milhões), Atacadão (R$2 bilhões), Duratex (R$ 500 milhões), Energisa (R$ 280 
milhões, R$ 250 milhões e R$ 150 milhões), Equatorial (R$ 310 milhões), Light (R$ 400 
milhões), CER (R$ 100 milhões), Prime (R$ 340 milhões), Energisa (R$ 300 milhões), Rede 
D’or (R$1,1 bilhão e R$ 800 milhões), SmartFit (R$ 200 milhões), Equatorial (R$ 310 milhões), 
Light (R$ 400 milhões), Bradespar (R$2,4 bilhões), Movida (R$ 400 milhões), Prime (R$ 200 
milhões), Estácio (R$ 600 milhões), Porto Seguro (R$ 100 milhões), Energisa (R$ 280 milhões 
e R$ 140 milhões), entre outras14.  
 
Destacam-se ainda as operações de FIDC de Stone (R$ 340 milhões), Braskem (R$ 400 milhões), Blu 
(R$ 200 milhões), Eletrobras (R$ 3,7 bilhões), Pravaler (R$ 126 milhões e R$ 315 milhões), Sabemi, 
(R$ 254 milhões e R$ 431 milhões), Geru (R$ 240 milhões), Ideal Invest (R$ 200 milhões, R$ 150 
milhões, R$ 100 milhões), RCI (R$456 milhões), Chemical (R$ 588 milhões), Renner (R$ 420 
milhões), Banco Volkswagen (R$ 1 bilhão), Stone (R$1,6 bilhão, R$700 milhões e R$360 milhões), 
Light (R$1,4 bilhão), Sabemi (R$ 431 milhões, R$ 318 milhões e R$ 254 milhões), Listo (R$ 400 
milhões), entre outros15. 
 
Em operações de CRI, destaque para os de Northwest/Rede D’Or (R$ 551 milhões), Cyrella 
(R$601 milhões), São Carlos (R$150 milhões) Aliansce Shopping Centers (R$ 180 milhões), 
Multiplan (R$300 milhões), BR Malls (R$225 e R$403 milhões), Direcional Engenharia (R$ 101 
milhões) e Ambev (R$ 68 milhões), Multiplan (R$ 300 milhões), Aliansce (R$ 180 milhões), 

                

 

 

 

 

 
13  Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e 
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 

14  Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e 
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 

15  Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e 
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 
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Multiplan (R$ 300 milhões), Iguatemi (R$ 280 milhões), HSI (R$ 161 milhões), Rede D’or (R$ 
300 milhões), Sumaúma (R$ 180 milhões), Localiza (R$ 370 milhões), Hemisfério Sul (R$ 161 
milhões), Sumaúma (R$ 180 milhões), Setin (R$ 62 milhões), RaiaDrogasil (R$ 250 milhões), 
entre outros16.  
 
No mercado de CRA destaques recentes incluem os CRA de SLC (R$ 400 milhões), Vamos (R$ 400 
milhões), Raízen (R$ 239 milhões), Klabin (R$ 966 milhões) Zilor (R$ 600 milhões),  BRF (R$ 1,5 
bilhão), Fibria (R$1,25 bilhão, R$ 941 milhões), , Suzano (R$675 milhões), Klabin (R$ 1 bilhão, R$ 
846 milhões e R$ 600 milhões), VLI Multimodal (R$260 milhões), São Martinho (R$ 506 milhões), 
Ultra (R$1 bilhão), Guarani (R$ 313 milhões), Camil (R$ 600 milhões e R$ 405 milhões), Solar (R$ 
657 milhões), Minerva Foods (R$ 350 milhões), Ultra (R$ 970 milhões), Raízen (R$ 1 bilhão e R$ 900 
milhões), Santa Helena (R$ 100 milhões), Brasil Agro (R$ 142 milhões), Petrobras Distribuidora (R$ 
962 milhões), entre outros17.  
 
No ranking da ANBIMA de renda variável, o banco figurou em primeiro lugar até dezembro de 
201718. Em 2018, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de 4 ofertas públicas de 
ação, obtendo a 1ª posição no ranking da ANBIMA19. Em 2019 o Itaú BBA atuou como 
coordenador e bookrunner de 31 ofertas públicas de ação, totalizando R$ 18,7 bilhões20. Em 
2020 o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de 36 ofertas públicas de ação, 
totalizando R$ 14,3 bilhões21.  
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, comercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos 

                

 

 

 

 

 
16  Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e 
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 

17  Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e 
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta 

18 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-variavel.htm 

19 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-variavel.htm 

20 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-variavel.htm 

21 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-variavel.htm 
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creditórios (FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA). O 
Itaú BBA participou e distribuiu de operações de debêntures, notas promissórias e 
securitização que totalizaram mais de R$24,9 bilhões em 2017, R$28,9 bilhões em 201822. 
Em 2019, o Itaú BBA participou e distribuiu operações de debêntures, notas promissórias e 
securitização que totalizaram aproximadamente R$39,1 bilhões e sua participação de 
mercado somou pouco mais que 27% do volume distribuído, constando em 1º lugar com 
base no último ranking ANBIMA publicado em dezembro23.  Em 2020, o Itaú BBA também 
foi classificado em primeiro lugar no ranking de distribuição de operações em renda fixa e 
securitização, tendo distribuído aproximadamente R$ 10,4 bilhões, com participação de 
mercado somando pouco menos de 19% do volume distribuído24.  
 
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 reestruturações societárias. A área detém acesso a investidores para assessorar clientes 
na viabilização de movimentos societários. 

 

d. Safra 
 
O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais de 175 anos 
de tradição em serviços financeiros com atividades nos EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia, América 
Latina e Caribe. Em dezembro de 2020 o Grupo J. Safra possuía em valores agregados, gestão de 
recursos de terceiros no montante de R$ 1,1 trilhão, informações que podem ser encontradas no 
sitío eletrônico (https://www.safra.com.br/sobre/nossa-historia.htm ).  
 
O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e pode-se destacar dentre suas atividades:  
 
(i) Investment Banking: atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado 
doméstico e internacional, bem como operações de fusões e aquisições, dentre outras, informações 
sobre nossa atuação com a atividade de Investment Banking podem ser encontradas no sítio 
eletrônico https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm;  
 
(ii) Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e familiares, 
combinando soluções personalizadas com gerenciamento de riscos, alocação especializada de ativos 
e confidencialidade, informações que podem ser encontradas no sítio eletrônico 
https://www.safra.com.br/private-banking.htm.  
 
(iii) Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras 
administradas e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos aos diversos 
segmentos de clientes, informações sobre nossa atuação com a atividade de Asset Management 

                

 

 

 

 

 
22 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-fixa-e-hibridos.htm 
23 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-fixa-e-hibridos.htm 

24 Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercado-domestico-
renda-fixa-e-hibridos.htm 
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podem ser encontradas no sítio eletrônico https://www.safra.com.br/sobre/asset.htm.  
 
(iv) Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice 
de ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”, informações sobre a Safra 
Corretora que podem ser encontradas no sitio eletrônico 
https://www.safra.com.br/sobre/corretora.htm]. 
 

e. UBS BB 
 
O UBS BB foi constituído em 2020 por meio da combinação das operações de banco de investimento 
do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de capitais de renda fixa 
e variável, fusões e aquisições, além da corretora institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim 
como outros países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.  
Essa combinação de forças cria um banco de investimento único, oferecendo para nossos clientes o  
alcance e o conhecimento global do UBS, research de primeira linha, plataforma de análise de dados 
exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos os principais mercados mundiais e uma das 
maiores corretoras institucionais do Brasil, e o melhor da rede de relacionamento do Banco do Brasil, 
com abrangência nacional e forte conhecimento dos clientes, principalmente em Corporate Banking. 
O Banco do Brasil também traz uma posição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico 
comprovado de operações de ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade 
de distribuição de varejo. 
 
O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com 
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000 
(sessenta e oito mil) funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio 
diversificado, composto pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate 
Banking e Asset Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia 
de relacionamento em mais de 50 países.  
Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, com o UBS 
tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017, 
pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano 
consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative 
Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most Innovative 
Bank for M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank for Swiss 
Francs", “Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong Kong and 
Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como parte dos 
Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global de mercados 
de capitais. Em 2020, ganhamos o prêmio da Latin Finance como Cross-Border M&A Deal of the Year 
na compra da Avon pela Natura. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de 
Private Banking que foi reconhecida pelo sexto ano consecutivo como "Best Global Private Bank" pela 
Euromoney em 2021.. 
 
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência, 
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e 
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas 
no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio 
Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em 2020 
pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais Inovador 
da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance. 
 
Ao final do 4º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de 
ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil 
funcionários, distribuídos entre 4.367 (quatro mil, trezentas e sessenta e sete) agências, 15 (quinze) 
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países e mais de 60.200 (sessenta mil e duzentos) pontos de atendimento.  
 
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação 
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito 
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop pela 
Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip, aquisição 
de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.  
 
Desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em diversas 
ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior Solution, 
Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings, Volaris, Grupo 
Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México, Volaris, Via Varejo, 
Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul Linhas Aéreas, CCR, Lojas 
Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame Intermedica, Arco Platform, Banco 
BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, XP 
Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Estapar, Moura Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, 
Pague Menos, entre outros. 
 
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 (oitenta e uma) emissões 
que totalizaram o valor de R$ 25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º 
lugar no Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. 
No mesmo período, foram estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e 1 
FIDC, com volume total de R$ 6,4 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de US$7,9 
bilhões, lhe conferindo o 6º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais Público & 
Privado, em 2019. 
 
A parceria estratégica também conta com a maior corretora institucional do país em volume de 
transações na B3 em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 
 
II. RELACIONAMENTO ENTRE A ADMINISTRADORA E O CONSULTOR IMOBILIÁRIO 
 
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Administradora e o 
Consultor Imobiliário, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar 
conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como 
contrapartes de mercado. 
 
III. RELACIONAMENTO ENTRE A ADMINISTRADORA E OS COORDENADORES  
 
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Administradora e 
cada um dos Coordenadores da Oferta, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que 
possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se 
restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais 
decorrentes da distribuição, custódia ou escrituração de valores mobiliários no mercado e a realização 
da presente Oferta. 
 
Os Coordenadores da Oferta não possuem exclusividade na prestação dos serviços. Os 
Coordenadores utilizam de outras empresas para a prestação de administrador nas emissões em que 
atua, bem como a Administradora presta serviços ao mercado de forma geral. Não há qualquer 
relação ou vínculo societário entre os Coordenadores, nem relações de empréstimos e 
financiamentos, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar 
conflito de interesses no âmbito da Oferta. 
 
Não obstante, os Coordenadores da Oferta poderão no futuro manter relacionamento comercial com 
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o Fundo, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de 
investimentos e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, incluindo a 
coordenação de outras ofertas de cotas do Fundo e de outros fundos administrados pela 
Administradora, podendo vir a contratar com os Coordenadores da Oferta ou qualquer outra 
sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento 
necessárias à condução das atividades do Fundo, observados os requisitos legais e regulamentares 
aplicáveis no que concerne a contratação pelo Fundo. 
 
A Administradora e os Coordenadores não identificaram conflitos de interesse decorrentes dos 
relacionamentos acima descritos e as respectivas atuações de cada parte com relação ao Fundo. 
 

IV. RELACIONAMENTO DO COORDENADOR LÍDER COM O SAFRA 
 
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e 
o Safra, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de 
interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como 
contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de 
valores mobiliários no mercado. 
 
V. RELACIONAMENTO DO COORDENADOR LÍDER COM O UBS BB 
 

Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e 
o UBS BB, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de 
interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como 
contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de 
valores mobiliários no mercado. 

 
 
VI. RELACIONAMENTO DO COORDENADOR LÍDER COM O CONSULTOR IMOBILIÁRIO  
 

Na data deste Prospecto Definitivo, além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Consultor 
Imobiliário e/ou suas empresas controladas mantém relacionamento comercial com o grupo 
econômico do Coordenador Líder, que consiste, principalmente, nas seguintes transações 
relacionadas abaixo e à prestação de serviços bancários em geral. 
 
1. Tipo de Operação: Capital de Giro (KG) com lastro imobiliário 
• Data de Início: 12/06/2019 
• Data de Vencimento: 12/06/2029 
• Saldo Total em Aberto: R$ 173.004.739,11 (cento e setenta e três milhões, quatro mil, setecentos 
e trinta e nove reais e onze centavos), na data base de 04 de fevereiro de 2021 
• Taxa: TR + 10% a.a. 
• Garantias: Avais da BRASIA II PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA e da TELLUS IV 
PARTICIPACOES SA; Alienação Fiduciária de Imóvel da BRZ PANTHEON INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA; e Cessão Fiduciária de Recebíveis da BRZ PANTHEON INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA. 
 
2. Tipo de Operação: Cédula de Crédito Bancário nº 100118120011100 
• Data de Início: 21/12/2018 
• Data de Vencimento: 21/12/2028 
• Saldo Total em Aberto: R$ 98.611.774,56 (noventa e oito milhões, seiscentos e onze mil, setecentos 
e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), na data base de 04 de fevereiro de 2021 
• Taxa: TR + 10,42% a.a. 
• Garantias: Aval da BRASIA II PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA; Cessão Fiduciária 
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de Recebíveis da BRZ CD1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA; e Hipoteca de 1º grau de imóvel da 
BRZ CD1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA. 
 
3. Tipo de Operação: Plano Empresário 
• Data de Início: 15/02/2011 
• Data de Vencimento: 15/11/2025 
• Saldo Total em Aberto: R$ 45.607.252,07 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e sete mil, duzentos 
e cinquenta e dois reais e sete centavos), na data base de 04 de fevereiro de 2021 
• Taxa: TR + 9,95% 
• Garantias: Fiança Solidária da BRASIA PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS AS.; Cessão 
Fiduciária de Recebíveis; e Hipoteca de 1º grau de imóveis. 
 
4. Tipo de Operação: Securitização - Cessão de Créditos Compra e Venda a Prazo 
• Data de Início: 29/02/2012 
• Data de Vencimento: 27/02/2026 
• Saldo Total em Aberto: R$ 89.886.203,89 (oitenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, 
duzentos e três reais e oitenta e nove centavos), na data base de 04 de fevereiro de 2021 
• Taxa: TR + 10,45% a.a. 
• Garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis da BRZ CEA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e 
garantia contratual do CRI de BRASIA II PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA. 
 
5. Tipo de Operação: Cessão de Crédito 
• Data de Início: 31/10/2017 
• Data de Vencimento: 31/10/2017 
• Saldo Total em Aberto: R$ 5.762.427,62 (cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), na data base de 04 de fevereiro de 
2021 
• Taxa: 12,84% a.a. 
• Garantias: Fiança Solidária de JOSE ALVES NETO, LUIZ AUGUSTO FARIA DO AMARAL e MARCELO 
FARIA DE LIMA. 
 
6. Tipo de Operação: Cédula de Crédito Bancário nº 101120120004600 
• Data de Início: 30/12/2020 
• Data de Vencimento: 30/12/2021 
• Saldo Total em Aberto: R$ 25.147.916,03 (vinte e cinco milhões, cento e quarenta e sete mil, 
novecentos e dezesseis reais e três centavos), na data base de 22 de fevereiro de 2021 
• Taxa: CDI + 2,40% a.a. 
• Garantias: N/A 
 
O Coordenador Líder também presta para o Consultor Imobiliário e/ou suas empresas controladas 
serviços de cash management, processamento de pagamentos e recebimentos, cartões corporativos. 
Todos os serviços são prestados com tarifas de mercado. 
 
Não obstante, o Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com o 
Consultor Imobiliário, 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 do 
Consultor Imobiliário, observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis no que concerne 
a contratação pelo Consultor Imobiliário. 
 
O Coordenador Líder e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores 
mobiliários de emissão do Gestor e/ou suas empresas controladas, diretamente ou em fundos de 
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investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos ou subscritos e 
integralizados em operações regulares a preços e condições de mercado. 
 
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima, o Consultor Imobiliário não possui qualquer 
outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder ou seu conglomerado econômico.  
 
O Coordenador Líder e o Consultor Imobiliário 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.  
 
VII. RELACIONAMENTO DO SAFRA COM O CONSULTOR IMOBILIÁRIO  
 
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Consultor e o Safra, 
bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses 
no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de 
mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no 
mercado e a realização da presente Oferta. 
 
O Safra não possui exclusividade na prestação dos serviços. O Safra utiliza de outras empresas para 
a prestação de consultor imobiliário nas emissões em que atua, bem como a Consultor Imobiliário 
presta serviços ao mercado de forma geral. Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o 
Safra, nem relações de empréstimos e financiamentos, bem como qualquer relacionamento ou 
situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta. 
 
VIII. RELACIONAMENTO DO UBS BB COM O CONSULTOR IMOBILIÁRIO  
 

Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Consultor e o UBS, 
bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses 
no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de 
mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no 
mercado e a realização da presente Oferta.  
 
IX. RELACIONAMENTO DOS OFERTANTES COM O FUNDO 
 
Na data deste Prospecto, os Ofertantes são os únicos Cotistas do Fundo.  
 
X. RELACIONAMENTO DOS OFERTANTES COM A ADMINISTRADORA 
 
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre os Ofertantes e a 
Administradora, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar 
conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como 
contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da administração, pela 
Administradora, de outros fundos de investimento eventualmente aplicados pelos Ofertantes, bem 
como a realização da presente Oferta. 
  
XI. RELACIONAMENTO DOS OFERTANTES COM OS COORDENADORES  
 
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre os Ofertantes e cada 
um dos Coordenadores da Oferta, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa 
configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à 
atuação como contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da 
distribuição de valores mobiliários no mercado e a realização da presente Oferta. 
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XII. RELACIONAMENTO DOS OFERTANTES COM O CONSULTOR IMOBILIÁRIO 
 

Os Ofertantes são veículos de investimento regidos pela Lei dos Estados Unidos da América dos quais 
o Consultor Imobiliário é o general partner (administrador). Na data deste Prospecto, sociedades do 
grupo dos Ofertantes detém uma participação minoritária no Consultor Imobiliário. Os Ofertantes 
detêm ainda cotas do “Tantou Fundo de Investimento Imobiliário”, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 
36.420.742/0001-13, resultante das cisões parciais do Fundo, no qual o Consultor Imobiliário também 
atua como consultor imobiliário. A persistir essa situação, os Ofertantes poderão submeter-se à 
situação de conflito se e quando houver conflito de interesses entre os dois fundos, considerando 
que o Fundo poderá, no futuro, adquirir os ativos do Tantou Fundo de Investimento Imobiliário, como 
explicitado no item “Risco de Potencial Conflito de Interesses” à página [●] deste Prospecto. A 
despeito das limitações para votação em Assembleia Geral previstas na Instrução CVM 472 
relativamente aos Ofertantes nas circunstâncias esclarecidas acima, não há como se garantir que tais 
posições detidas pelos Ofertantes, seja como cotistas do Fundo, integrantes de grupo econômico de 
sócio do Consultor ou cotistas do “Tantou Fundo de Investimento Imobiliário”, não representarão 
situações de potencial conflito de interesses no âmbito do Fundo, podendo tais situações resultar em 
perdas aos Cotistas, conforme reportado nos itens “Risco de Permanência dos Ofertantes no Fundo 
(Acordo de Lock-Up)” e “Risco de Não Permanência dos Ofertantes no Fundo” às páginas [●] e [●] 
deste Prospecto Definitivo e no item “Risco de Potencial Conflito de Interesses” à páginas [●] deste 
Prospecto Definitivo. 
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TRIBUTAÇÃO 
 
Com base na legislação em vigor no Brasil na data deste Prospecto, este item traz as regras gerais de 
tributação aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário e aos titulares de suas cotas e não tem o 
propósito de ser uma análise completa e exaustiva de todos os aspectos tributários envolvidos nos 
investimentos nas Cotas. Alguns titulares de Cotas 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 sofrerão enquanto Cotistas do Fundo. 
 
Tributação Aplicável ao Fundo 
 
O tratamento tributário aplicável ao Fundo pode ser resumido da seguinte forma, com base na 
legislação em vigor: 
 
Imposto de Renda 
 
Como regra geral, os rendimentos e ganhos auferidos pela Carteira não estão sujeitos à tributação 
pelo Imposto de Renda, desde que o Fundo não aplique recursos em empreendimento imobiliário 
que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Cotista que possua, isoladamente ou em conjunto 
com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas. 
 
O fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, 
construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele 
relacionadas, nos termos da legislação tributária aplicável, percentual superior a 25% (vinte e cinco 
por cento) das cotas emitidas pelo fundo, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas para 
fins de incidência da tributação corporativa cabível (IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 
– CSLL, Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e Contribuição ao Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS). 
 
Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pela carteira do Fundo em aplicações financeiras de 
renda fixa ou variável se sujeitam à incidência do imposto de renda na fonte de acordo com as 
mesmas regras de tributação aplicáveis às aplicações financeiras das pessoas jurídicas. Todavia, em 
relação aos rendimentos produzidos por Letras Hipotecárias, Certificados de Recebíveis Imobiliários, 
Letras de Crédito Imobiliário e cotas de fundos de investimento imobiliário admitidas à negociação 
exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão, há regra de isenção do imposto de 
renda retido na fonte, de acordo com a Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009. 
 
Na Solução de Consulta - Cosit nº 181, expedida pela Coordenação Geral de Tributação em 25 de 
junho de 2014 e publicada em 04 de julho de 2014, a RFB manifestou o entendimento de que os 
ganhos de capital auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento imobiliário por outros 
fundos de investimento imobiliário, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda à alíquota de 20% 
(vinte por cento). Com relação aos ganhos de capital auferidos na alienação de LH, CRI e LCI, os 
respectivos ganhos estarão isentos do Imposto de Renda na forma do disposto na Lei nº 8.668/93. 
 
O imposto pago pela carteira do Fundo poderá ser compensado com o Imposto de Renda a ser retido 
na fonte, pelo Fundo, quando da distribuição dos rendimentos aos seus Cotistas, observados certos 
requisitos. 
 
Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir a seus cotistas pelo menos, 95% (noventa e cinco 
por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou 
balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. 
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IOF/Títulos 
 
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota 
de 0% (zero por cento), sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder 
Executivo, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinquenta centésimo por cento) ao dia, 
relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 
 
Não será aplicada a alíquota de 0% (zero por cento) quando o Fundo detiver operações com títulos 
e valores mobiliários de renda fixa e de renda variável efetuadas com recursos provenientes de 
aplicações feitas por investidores estrangeiros em cotas do Fundo, ocasião na qual será aplicada a 
correspondente alíquota, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável. 
 
Tributação Aplicável aos Investidores 
 
Imposto de Renda 
 
Investidores Residentes no Brasil 
 
Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos cotistas sujeitam-se à incidência do Imposto de 
Renda retido na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento). Por ser o Fundo um condomínio fechado, 
o imposto incidirá sobre o rendimento auferido: (i) na amortização das Cotas; (ii) na alienação de 
Cotas; e (iii) no resgate das Cotas, em decorrência do término do prazo de duração ou da liquidação 
antecipada do Fundo. 
 
O Imposto de Renda pago será considerado: (i) definitivo no caso de Investidores pessoas físicas, e 
(ii) antecipação do IRPJ para os Investidores pessoa jurídica.  
 
Cumpre ressaltar que são isentos do Imposto de Renda na fonte e na declaração de ajuste anual das 
pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, cujas cotas sejam 
admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, 
desde que o Cotista seja titular de menos de 10% (dez por cento) do montante total de Cotas 
emitidas pelo Fundo ou cujas Cotas lhe atribua direito ao recebimento de rendimentos iguais ou 
inferiores a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo e o Fundo receba 
investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas. Conforme previsão do artigo 40, § 2º, da 
Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, a verificação das condições para a 
referida isenção do Imposto de Renda será realizada no último dia de cada semestre ou na data da 
declaração de distribuição dos rendimentos pelo Fundo, o que ocorrer primeiro. 
 
Não há garantia de que o benefício fiscal atualmente vigente não venha a ser posteriormente 
restringido, suspenso, revogado ou extinto por legislação superveniente, ocasião na qual poderá vir 
a incidir a tributação sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo, de acordo com os termos da 
legislação que vier a estabelecer a incidência tributária. 
 
Investidores Residentes no Exterior 
 
Os ganhos de capital auferidos por Cotistas residentes e domiciliados no exterior que ingressarem 
recursos nos termos da Resolução CMN nº 4.373/14 e que não residam em país ou jurisdição com 
tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estarão 
sujeitos a regime de tributação diferenciado. Regra geral, os rendimentos auferidos por tais Cotistas, 
estarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por 
cento), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015. No entanto, de 
acordo com razoável interpretação das leis e regras atinentes à matéria, estarão isentos do Imposto 
de Renda os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, cujas cotas sejam 
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admitidas à negociação exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado e 
desde que o Cotista seja titular de menos de 10% (dez por cento) do montante total de Cotas 
emitidas pelo Fundo ou cujas Cotas lhe atribua direito ao recebimento de rendimentos iguais ou 
inferiores a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo e o Fundo receba 
investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas. 
 
Tributação do 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 nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (“Decreto nº 
6.306/07”), 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. 
 
Além disso, poderão estar sujeitas ao IOF de 1,5% (um e meio por cento) ao dia limitado a 5% os 
investimentos realizados pelo Fundo em títulos e valores mobiliários de renda fixa ou variável com 
recursos provenientes de aplicações feitas por investidores estrangeiros em cotas do Fundo, até um 
ano da data do registro das cotas na CVM (artigo 30, II, do Decreto nº 6.506, de 9 de julho de 2008). 
 
Tributação do IOF/Câmbio 
 
Operações de câmbio referentes às 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), relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 
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