
PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª EMISSÃO DE QUOTAS DO 
 

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 
CNPJ nº 11.664.201/0001-00 

 
Administrado por Banco Fator S.A. 

  
No montante de R$ 100.000.000,00 
Código ISIN nº BRVRTACTF008 

 
O FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (o “Fundo”) realiza uma 
oferta pública de distribuição de 100.000.000 (cem milhões) Quotas (as “Quotas”), nominativas e escriturais, 
todas com valor unitário de R$ 1,00 (hum real), perfazendo o valor total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões 
de reais) (a “Oferta”). As Quotas serão integralizadas exclusivamente em moeda corrente nacional. O próprio 
Banco Fator S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
estabelecido na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, 
inscrita no CNPJ sob nº 33.644.196/0001-06, realizará a Oferta das Quotas. 
 
O Fundo foi constituído por meio do “Termo de Constituição do Fator Verita Fundo de Investimento 
Imobiliário – FII” (o “Termo de Constituição”), celebrado em 01 de fevereiro de 2010, devidamente 
registrado em 25 de fevereiro de 2010, sob o nº 8730942, perante o 3º Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A presente Oferta foi aprovada no mesmo 
Termo de Constituição.  O regulamento do Fundo foi aprovado no Termo de Constituição e foi objeto de 
alteração conforme Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do Fundo, datado de 23 de 
junho de 2010, devidamente registrada em 24 de junho de 2010, sob o nº 8741276, perante o 3º. Ofício de 
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (o “Regulamento”). 
 
O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado e é regido pelo Regulamento, pela Lei nº 8.668, 
de 25 de junho de 1993, pela Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 (a “Instrução CVM nº 
472”), da Comissão de Valores Mobiliários (a “CVM”) e pelas demais disposições legais e regulamentares 
que lhe forem aplicáveis. 
 
Registro da Oferta na CVM: a Oferta foi aprovada e registrada na CVM em 26 de julho de 2010 sob o 
nº CVM/SER/RFI/2010/014. 
 
As Quotas serão registradas para negociação secundária no mercado de bolsa da BM&FBOVESPA 
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observado o disposto neste Prospecto e no 
Regulamento. 
 
O presente Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos Investidores da 
Oferta, das Quotas ofertadas, do Fundo, suas atividades, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes, e foi elaborado de acordo com as normas pertinentes. 
 
Os Investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, nas páginas 46 a 57 para 
avaliação dos riscos que devem ser considerados para o investimento nas Quotas. 
 
A autorização para o registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das 
informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu Administrador, de sua 
Política de Investimento, dos Ativos que constituírem seu objeto, ou, ainda, das Quotas a serem 
distribuídas. 
 
A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, 
TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DAS QUOTAS A SEREM 
DISTRIBUÍDAS. 

                          
 

A data deste Prospecto Definitivo é 28 de julho de 2010. 
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ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA 

DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE 

INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU 

VENDA DAS QUOTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO IMPLICA, POR 

PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA 

DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE 

A QUALIDADE DO FUNDO, DE DEUS ADMINISTRADOR E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES. 

 

TODO QUOTISTA, AO SUBSCREVER QUOTAS DO FUNDO, DEVERÁ 

ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO, QUE RECEBEU 

EXEMPLAR DESTE PROSPECTO E DO REGULAMENTO, QUE TOMOU 

CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE 

INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA, DOS FATORES DE 

RISCOS AOS QUAIS O FUNDO ESTÁ SUJEITO, BEM COMO DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO DEVIDA AO ADMINISTRADOR.  

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM. 
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O INVESTIMENTO NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE 

PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O 

ADMINISTRADOR MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, 

NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE 

PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. 

 

O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO 

CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE QUALQUER 

MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE 

CRÉDITOS - FGC. 

 

A RENTABILIDADE PREVISTA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE 

RENTABILIDADE FUTURA. 

 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM 

CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O 

SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE 

PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO 

PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE 

INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO 

QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO. 
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DEFINIÇÕES 

 

Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no 

plural, terão o seguinte significado:  

 

I. Administrador ou Fator Banco Fator S.A., instituição devidamente 

autorizada para esse fim pelo Banco Central 

do Brasil, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 

Renato Paes de Barros nº 1.017, 12º andar, 

na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.644.196/0001-06. 

 

II. Anúncio de Encerramento: Anúncio de Encerramento da Oferta de 

Quotas do Fundo elaborado nos termos da 

Instrução CVM nº 400. 

 

III. Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta de Quotas 

elaborado nos termos da Instrução CVM nº 

400. 

 

IV. Assembleia Geral de Quotistas Assembleia Geral dos Quotistas do Fundo. 

 

V. Ativos Certificados de recebíveis imobiliários (os 

“CRI”), letras de crédito imobiliário (as 

“LCI”), letras hipotecárias (as “LH”), 

quotas de fundos de investimento 

imobiliário (as “Quotas de FII”), quotas 

de fundo de investimento em direitos 

creditórios (as “Quotas de FIDC”), quotas 

de fundo de investimento classificado como 

renda fixa (as “Quotas de FI RF”) e 

debêntures (as “Debêntures”), sendo que 
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CRI, LCI, LH, Quotas de FII, Quotas de 

FIDC, Quotas de FI RF e Debêntures. 

 

VI. Auditor Independente  BDO TREVISAN AUDITORES 

INDEPENDENTES, sociedade simples 

pura, com sede na Rua Bela Cintra, nº 952, 

3º andar, Cerqueira Cesar, na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ sob o nº 52.803.244/0001-06. 

 

VII. Aviso ao Mercado Aviso que antecede o Anúncio de Início e 

traz informações complementares à Oferta, 

nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 

nº 400. 

 

VIII. BOVESPA BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros. 

 

IX. Boletim de Subscrição Documento que formaliza a subscrição das 

Quotas da Oferta Primária pelo Investidor. 

 

X. Contrato de Custódia e Controladoria   

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Contrato de Escrituração                              

“Instrumento Particular de Contrato de 

Prestação de Serviços de Custódia e 

Controladoria de Quotas de Fundo de 

Investimento Imobiliário, Termo e 

Condições de Uso de Sistema Operacional 

e Outras Avenças”, firmado entre o 

Administrador, por conta e ordem do 

Fundo, e o Custodiante. 

 

“Instrumento Particular de Contrato de 

Prestação de Serviços de Escrituração de 

Quotas de Fundo de Investimento 

Imobiliário, Termo e Condições de Uso de 
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Sistema Operacional e Outras Avenças”, 

firmado entre o Administrador, por conta e 

ordem do Fundo, e o Escriturador. 

 

XII. Coordenadores Instituições integrantes do sistema de 

distribuição de títulos e valores mobiliários 

que venham a ser contratadas pelo 

Coordenador Líder para participar do 

consórcio de distribuição das Quotas. 

 

XIII. Coordenador Líder Banco Fator S.A., instituição devidamente 

autorizada para esse fim pelo Banco Central 

do Brasil, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 

Renato Paes de Barros nº 1.017, 12º andar, 

na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.644.196/0001-06. 

 

XIV. CRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de Recebíveis Imobiliários: 

títulos de crédito nominativos, de livre 

negociação, lastreados em créditos 

imobiliários e de emissão exclusiva das 

companhias securitizadoras, considerados 

como valor mobiliário pela Resolução 

CMN n.º 2.517, de 29 de junho de 1998. Os 

CRIs adquiridos pelo Fundo deverão ser  (i) 

emitidos por sociedades secutirizadoras de 

crédito imobiliário, devidamente registradas 

na CVM e (ii) previamente registrados em 

câmara de liquidação e custódia, como a 

CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos 

e Derivativos (a “CETIP”) ou a 

BOVESPA. 
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XV. Custodiante 

 

 

 

 

 

Itaú Unibanco S.A., instituição financeira 

inscrita no CNPJ sob o nº 

60.701.190/0001-04, com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, 

Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

CEP 04344-902. 

 

XVI. CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

 

XVII. Debêntures 

 

As Debêntures adquiridas pelo Fundo 

emitidas por sociedades anônimas de capital 

aberto ou fechado, desde que sejam 

obrigatoriamente sociedades atuantes no 

setor imobiliário ou sejam as debêntures 

lastreadas ou vinculadas a Ativos ou 

créditos imobiliários condizentes com a 

Política de Investimento do Fundo. 

 

XVIII. Dia Útil    Qualquer dia em que haja expediente 

bancário na cidade de São Paulo-SP. 

 

XIX. Escriturador Itaú Unibanco S.A., instituição financeira 

inscrita no CNPJ sob o nº 

60.701.190/0001-04, com sede na Praça 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, 

Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

CEP 04344-902. 

 

XX. IGPM Índice Geral de Preços do Mercado, 

apurado e divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas. 
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XXI. Investidor(es) pessoas físicas ou pessoas jurídicas ou 

investidores institucionais, residentes e/ou 

domiciliados no Brasil ou no exterior. 

 

XXII. Instrução CVM nº 206                    Instrução CVM n° 206, de 14 de janeiro de 

1994, conforme alterada. 

 

XXIII. Instrução CVM nº 400                   Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro 

de 2003, conforme alterada. 

 

XXIV. Instrução CVM nº 409                      Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 

2004, conforme alterada. 

 

XXV. Instrução CVM n° 472                   Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro 

de 2008, conforme alterada. 

 

XXVI. LCI  

 

Letras de Crédito Imobiliário emitidas de 

acordo com as disposições aplicáveis da Lei 

10.931, de 02 de agosto de 2004. 

 

XXVII. LH 

 

Letras Hipotecárias emitidas de acordo com 

as disposições aplicáveis da Lei 10.931, de 

02 de agosto de 2004. 

 

XXVIII. Oferta                                      Oferta pública de distribuição de 

100.000.000 (cem milhões) de Quotas, 

nominativas e escriturais, todas com valor 

unitário de R$ 1,00 (hum real), perfazendo 

o valor total de R$ 100.000.000,00 (cem 

milhões de reais). 

 

XXIX. Pessoas Vinculadas                          Qualquer pessoa que seja: (i) administrador 

ou acionista controlador do Administrador, 
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(ii) administrador ou controlador do 

Coordenador Líder, (iii) vinculada à Oferta, 

ou (iv) os respectivos cônjuges ou 

companheiros, ascendentes, descendentes e 

colaterais até o segundo grau de cada uma 

das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou 

(iii). 

 

XXX. Poder Público                             Qualquer autoridade, órgão, vara, agência, 

tribunal, árbitro, câmara ou comissão, seja 

federal, estadual ou municipal, nacional, 

estrangeira ou supranacional, 

governamental, administrativa, regulatória 

ou autoregulatória, incluindo qualquer bolsa 

de valores reconhecida. 

 

XXXI. Política de Investimento               A política de investimentos do Fundo 

consiste na aplicação de recursos de forma 

a proporcionar ao Quotista uma 

remuneração para o investimento realizado, 

inclusive por meio do aumento do valor 

patrimonial de suas Quotas, advindo da 

valorização dos Ativos que comporão a 

carteira do Fundo. 

 

XXXII. Prestadores de Serviço                O Administrador, o Escriturador, o Auditor 

Independente, bem como qualquer outro 

eventual prestador de serviço que venha a 

ser contratado pelo Fundo. 

 

XXXIII. Prospecto                                      O presente Prospecto Definitivo de 

Distribuição Pública Primária de Quotas de 

1ª Emissão do Fundo. 
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XXXIV. Quotas A totalidade das Quotas emitidas pelo 

Fundo. 

 

XXXV. Quotas de FIDC 

 

As Quotas de FIDC emitidas por fundos de 

investimento em direitos creditórios 

imobiliários, cuja política de investimento 

seja similar ou compatível à Política de 

Investimento do Fundo. 

 

XXXVI. Quotas de FII 

 

Quotas de Fundo de Investimento 

Imobiliário emitidas por fundos de 

investimento imobiliário cuja política de 

investimento seja similar ou compatível à 

Política de Investimento do Fundo. 

 

XXXVII. Quotas de FI RF  

 

As Quotas de FI Renda Fixa emitidas por 

fundos de investimento classificados como 

renda fixa cujos ativos sejam 

preponderantemente vinculados ou 

atrelados a créditos imobiliários ou 

atividades imobiliárias que sejam similares, 

compatíveis ou condizentes com a Política 

de Investimento do Fundo. 

 

 

XXXVIII. Quotistas 

 

Detentores das Quotas. 

 

XXXIX. Regulamento                               Instrumento que regula as atividades do 

Fundo e de seus prestadores de serviços, 

datado de 01 de fevereiro de 2010, 

registrado em 25 de fevereiro de 2010, sob 

o nº 8730942, perante o 3º Oficial de 

Registro de Títulos e Documentos de São 

Paulo.  
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XL. Taxa de Administração                    Pela prestação dos serviços de 

administração do Fundo, o Administrador 

receberá a Taxa de Administração prevista 

no Regulamento e na página 90 deste 

Prospecto. 

 

XLI. Taxa de Performance 

 

Pela prestação dos serviços de 

administração do Fundo, o Administrador 

receberá a Taxa de Performance prevista no 

Regulamento e na página 90 deste 

Prospecto. 
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1. SUMÁRIO DA OFERTA 

 

Resumo das Características da Oferta 

 

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e as Quotas. 

Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura 

cuidadosa deste Prospecto, inclusive seus Anexos, e do Regulamento. 

 

Ofertante das Quotas da Oferta Primária O Fundo 

Tipo de Fundo Condomínio Fechado 

Prazo 12 anos (com amortizações previstas a partir 

do 8º ano) 

Objetivo  Aquisição dos Ativos, facilitando o 

investimento nestes Ativos por investidores 

não qualificados  

Coordenador Líder Banco Fator S.A. 

Administrador e Gestor do Fundo Banco Fator S.A. 

Banco Escriturador Itaú Unibanco S.A. 

Custodiante Itaú Unibanco S.A. 

Capital  Até R$ 100 milhões 

Auditor Independente   BDO Trevisan Auditores Independentes  

Número de Quotas da Oferta 100.000.000 (cem milhões) 

Valor Nominal Unitário das Quotas da 

Oferta 

R$ 1,00 (hum real), sendo tal valor ajustado 

pelo valor da Quota, conforme apurado 

diariamente em razão dos rendimentos 

recebidos pelo Fundo das aplicações e 

investimentos por ele realizados durante o 

período de distribuição das Quotas. 

Investimento Mínimo 20.000 Quotas, ou, R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). 

Rentabilidade Alvo ao Investidor  

 

IGP-M + 8,0% a.a 

Benchmark  

(para cálculo da Taxa de Performance) 

 

IGP-M + 6,0% a.a.  
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Taxa de Administração  

 

1,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do 

Fundo no primeiro ano de funcionamento. 

1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do 

Fundo a partir do segundo ano. 

Taxa de Performance  

 

20% sobre a diferença positiva entre a 

rentabilidade do Fundo e o benchmark.  

Periodicidade da distribuição aos 

Quotistas  

 

Rendimentos: no mínimo, a cada 6 (seis) 

meses 

Amortização de quotas: na liquidação de 

ativos 

Valor Total da Oferta Primária R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) 

Volume Total da Oferta R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) 

Valor Mínimo da Oferta R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

Valor Patrimonial das Quotas O Valor Nominal Unitário das Quotas. 

Regime de Colocação Melhores Esforços.  

Local de Admissão e Negociação das 

Quotas 

As Quotas serão negociadas secundariamente 

no mercado de bolsa da BOVESPA. 

Público Alvo  

 

Investidores, qualificados ou não, residentes e 

domiciliados no Brasil ou no exterior, tanto 

pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e 

investidores institucionais, interessados em 

investir nos Ativos. 

Isenção Tributária Quotista pessoa física: isenção de Imposto de 

Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo 

fundo de investimento imobiliário listado em 

bolsa de valores ou mercado de balcão 

organizado. Requisitos: fundo tenha ao 

menos 50 quotistas e o quotista beneficiados 

e não tenha mais de 10% das quotas do 

fundo. 

Liquidez no mercado secundário  

 

As Quotas do Fundo estão listadas no 

mercado de bolsa da BOVESPA.  
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2. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

 

• Características Básicas da Oferta e Demonstrativos do Custo da Oferta 

• Quantidade e Valores das Quotas 

• Prazos da Oferta 

• Nova Emissão de Quotas, Subscrição e Integralização das Quotas 

• Amortização Parcial de Quotas 

• Desinvestimento do Fundo 

• Negociação das Quotas 

• Público Alvo da Oferta 

• Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

• Inadequação da Oferta a Investidores 

• Suspensão e Cancelamento da Oferta 

• Publicação de Informações sobre a Oferta 

• Órgão Deliberativo da Oferta 

• Regime de Colocação 

• Recebimento de Reservas 

• Cronograma Estimativo 
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2. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

 

Características Básicas da Oferta e Demonstrativos do Custo da Oferta 

 

O montante total da 1ª (Primeira) emissão de Quotas do Fundo será de R$ 100.000.000,00 

(cem milhões de reais), divididos em 100.000.000 (cem milhões) de Quotas, no valor de R$ 

1,00 (hum real) cada uma.  

 

Custos Estimados para a Emissão Valor (R$) 
% do PL Total 

do Fundo 
Taxa de Registro CVM - Oferta Primária 82.870,00 0,083% 
Taxa de Registro na BOVESPA 7.700,00 0,008% 
Custo com Publicação, Prospecto e outros 100.000,00 0,100% 
Honorários Advocatícios 50.000,00 0,050% 
Total 240.570,00 0,241% 

 

Taxa de Registro da Oferta: A cópia do comprovante do recolhimento da Taxa de Registro, 

relativa à Oferta foi apresentada à CVM, quando da solicitação de Registro da Oferta, no 

dia 26 de março de 2010. 

 

Custos da Oferta: Todos e quaisquer pagamentos devidos a título de reembolso das 

despesas incorridas pelo Fator na execução dos trabalhos de Distribuição de Quotas serão 

custeados pelo Fundo.  

 

O Fundo arcará com todas as despesas relativas à Oferta, destacando-se que, no que se 

refere à remuneração das Instituições Participantes, se contratadas, a remuneração será 

paga pelo Coordenador Líder.  

 

Quantidade e Valor das Quotas 

 

O montante total da Oferta será de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), divididos 

em 100.000.000 (cem milhões) de Quotas escriturais do Fundo, com valor unitário de R$ 

1,00 (hum real) por Quota, em série única. 
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Prazo da Oferta 

 

O prazo da Oferta, quando deverá ocorrer a subscrição e integralização das Quotas 

ofertadas, será de até 6 (seis) meses, contados da data de publicação do Anúncio de Início 

de Distribuição Pública da 1ª Emissão de Quotas do Fundo, de acordo com o disposto no 

artigo 10 da Instrução CVM nº 472 e no artigo 18 da Instrução CVM nº 400. 

 

Nova Emissão de Quotas, Subscrição e Integralização das Quotas 

 

Não poderá ser iniciada nova distribuição de Quotas do Fundo antes de totalmente 

subscrita ou cancelada a distribuição das Quotas da presente Oferta. 

 

A presente Oferta de Quotas será realizada pelo Fator, instituição intermediária integrante 

do sistema de distribuição de valores mobiliários, em conformidade com o disposto na 

Instrução CVM nº 400 e no presente Prospecto. 

 

A subscrição das Quotas da Oferta será feita mediante assinatura do Boletim de Subscrição, 

que especificará as condições da subscrição/aquisição e integralização e será autenticado 

pelo Fator, conforme o caso. O Boletim de Subscrição servirá como título executivo extra-

judicial para todos os fins e efeitos de direito. 

 

Todas as Quotas serão integralizadas, em moeda corrente nacional, no ato da sua 

subscrição, conforme estabelecido no Boletim de Subscrição. 

 

O Fundo poderá iniciar suas atividades após o encerramento do período de distribuição das 

Quotas objeto da Oferta, desde que estejam subscritas e integralizadas Quotas 

representando um patrimônio de, ao menos, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (o 

“Valor Mínimo”). As Quotas eventualmente não subscritas serão canceladas. 

 

Caso não seja subscrito o Valor Mínimo indicado acima, o Fundo não será constituído, 

ficando o Administrador obrigado a ratear, entre os subscritores que tiverem integralizado 

as suas Quotas, na proporção das Quotas subscritas e integralizadas vis-à-vis o total de 

Quotas objeto da Oferta que tenham sido subscritas e integralizadas pelos demais 

subscritores, os recursos financeiros captados pelo Fundo e, se for o caso, acrescidos dos 

rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em títulos e valores mobiliários de renda 
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fixa realizadas no período. Não serão restituídos aos quotistas os recursos despendidos 

com o pagamento de tributos incidentes sobre aplicações financeiras, os quais serão 

arcados pelos quotistas, na proporção dos valores subscritos e integralizados. 

 

Uma vez iniciadas as atividades do Fundo, os recursos das emissões das Quotas objeto da 

Oferta serão destinados a (i) aquisição de Ativos, observadas as condições estabelecidas no 

Regulamento, e (ii) pagamento de despesas de escrituração, registro, e demais despesas 

relativas à aquisição dos Ativos, inclusive despesas de avaliação e administração e 

gerenciamento dos Ativos (“Servicing”).  

 

O preço de integralização das Quotas será de R$ 1,00 (hum real).  

 

Cada Quota terá as características que lhe forem asseguradas no Regulamento do Fundo e 

nos termos da legislação vigente. 

 

A cada Quota corresponderá um voto nas Assembleias Gerais do Fundo. 

 

As Quotas objeto de novas emissões assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das 

Quotas existentes. 

 

Amortização Parcial de Quotas  

 

A critério do Administrador, o Fundo poderá, a qualquer tempo, amortizar parcialmente as 

suas Quotas, quando ocorrer a venda de Ativos. 

 

A amortização parcial das Quotas para redução do patrimônio do Fundo implicará na 

manutenção da quantidade de Quotas existentes por ocasião da venda dos Ativos, com a 

consequente redução do seu valor na proporção da diminuição do patrimônio representado 

pelo Ativos alienados. 

 

O Administrador pretende iniciar a amortização parcial de Quotas a partir do oitavo ano de 

funcionamento do Fundo, no montante equivalente a 20% do patrimônio líquido do 

Fundo no oitavo ano e assim sucessivamente a cada ano até o térmimo do prazo de 

duração do Fundo. Ressalve-se, desde logo, que referida amortização parcial observará as 

condições de mercado à época e ocorrerá a critério do Administrador. 
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A amortização parcial das Quotas será precedida de anúncio realizado pelo Administrador, 

às expensas do Fundo (“Anúncio Amortização Parcial”). Referido Anúncio Amortização 

Parcial será realizado em qualquer dia de determinado mês, sempre levando em 

consideração que a realização da amortização parcial será implementada no último dia útil 

do mesmo mês em que houver o anúncio. Na data da implementação da amortização 

parcial o valor da quota do Fundo será reduzido do valor correspondente ao da 

amortização da quota. Será realizado, na mesma data, o provisionamento da amortização 

parcial. A amortização parcial será paga em até 30 (trinta) dias contados da data de sua 

implementação. Somente fará jus ao recebimento da amortização o titular da quota na data 

de realização do Anúncio Amortização Parcial. 

 

Desinvestimento do Fundo 

 

É interesse do Administrador que a partir do oitavo ano o Fundo comece a pagar 

amortizações do principal, visando a liquidação total de seus ativos ao final do décimo 

segundo ano. 

 

 

 

As amortizações dependerão das características dos ativos que comporão o Fundo; o 

calendário acima é uma estimativa. 
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Negociação de Quotas 

 

As Quotas, após sua integralização, serão negociadas secundariamente no mercado de bolsa 

da BOVESPA. 

 

Público Alvo da Oferta 

 

A Oferta tem como público alvo os Investidores, residentes e domiciliados no Brasil ou no 

exterior, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e investidores institucionais. 

 

Cada Investidor deverá subscrever, no mínimo, R$20.000,00 (vinte mil reais) em Quotas do 

Fundo, seja o Investidor, residente e domiciliado no Brasil ou no exterior, tanto pessoa 

física quanto pessoa jurídica ou investidor institucional. 

 

Não será cobrada taxa de ingresso dos Quotistas do Fundo. 

 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

 

O Coordenador Líder poderá requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, em 

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

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

acarretando aumento relevante dos riscos por ele assumido e inerentes à própria Oferta. 

 

Além disso, o Coordenador Líder poderá modificar a Oferta para melhorá-la em favor dos 

Investidores. 

 

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

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

 

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

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

Anúncio de Início (o “Anúncio de Retificação”), conforme o disposto no Art. 27 da 

Instrução CVM nº 400. Após a publicação do anúncio de retificação, somente serão aceitas 

subscrições de Quotas pelos Investidores que estiverem cientes de que a Oferta original foi 

alterada, e de que têm conhecimento das novas condições. Os Investidores que já tiverem 
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aderido à Oferta, mediante subscrição de Quotas, serão considerados cientes dos termos 

do Anúncio de Retificação quando, passados 5 (cinco) dias úteis de sua publicação, não 

revogarem expressamente suas subscrições de Quotas. Nesta hipótese, o Coordenador 

presumirá que os Investidores pretendem manter a declaração de aceitação. 

 

Em qualquer hipótese, a revogação, nos termos do artigo 26 da Instrução CVM nº 400, 

torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser 

restituídos integralmente aos Investidores aceitantes, no prazo de 3 (três) dias úteis, os 

valores, bens ou direitos dados em contrapartida à subscrição e integralização das Quotas, 

sem qualquer dedução dos valores inicialmente investidos, incluindo os rendimentos 

líquidos auferidos pelas aplicações em fundos de renda fixa com liquidez diária e baixo 

risco de crédito ou em títulos públicos federais realizados no período. 

 

Inadequação da Oferta a Investidores 

 

O investimento em Quotas 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 Quotas negociadas em 

mercado de balcão organizado ou em bolsa. Além disso, os fundos de investimento 

imobiliário têm a forma de condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de 

resgate de suas Quotas, sendo que os seus Quotistas podem ter dificuldades em realizar a 

venda de suas Quotas no mercado secundário. Portanto, os Investidores devem ler 

cuidadosamente a seção “Fatores de Risco” na página 40 deste Prospecto, que contém a 

descrição de certos riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento em Quotas, 

antes da tomada de decisão de investimento. 

 

Suspensão e Cancelamento da Oferta 

 

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

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

das constantes da Instrução CVM nº 400 ou do registro, ou (b) tenha sido havida por ilegal, 

contrária à regulamentação da CVM, ou fraudulenta, ainda que após a obtenção do 

respectivo registro; e (2) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou 

violação sanáveis de regulamento. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser 

superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. 
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Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a 

CVM deverá ordenar a retirada da referida Oferta e cancelar o respectivo registro. 

 

A suspensão ou o cancelamento da Oferta serão informados aos Investidores que já 

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

de revogar a aceitação até o 5º (quinto) dia útil posterior ao recebimento da respectiva 

comunicação. Todos os Investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu 

cancelamento, e os Investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de 

suspensão, conforme previsto acima terão direito à restituição integral dos valores dados 

em contrapartida às Quotas, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da 

Instrução CVM nº 400, no prazo de 3 (três) dias úteis. 

 

Publicação de Informações sobre a Oferta 

 

Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à Oferta serão publicados no jornal 

“Valor Econômico”, de modo a garantir aos Quotistas e demais Investidores acesso às 

informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar em suas decisões de adquirir 

ou alienar Quotas. 

 

Órgão Deliberativo da Oferta 

 

A presente Oferta foi deliberada e autorizada por meio do Termo de Constituição, 

celebrado em 01 de fevereiro de 2010.  

 

Regime de Colocação 

 

A distribuição das Quotas será realizada pelo Coordenador Líder da Oferta sob o regime 

de melhores esforços, nos termos do Contrato de Distribuição. 

 

Recebimento de Reservas  

  

Não serão admitidas reservas.  
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Cronograma Estimativo 

 

Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo: 

 

Ordem dos 

Eventos 

Evento Data 

Prevista 

1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 07.04 

2 Divulgação de Exigências pela CVM 05.05 

3 Protocolo do Cumprimento de Exigências 28.06 

4 Publicação do Aviso ao Mercado 30.06 

5 Início do Roadshow 01.07 

6 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 26.07 

7 Publicação do Anúncio de Início da Oferta 29.07 

8 Disponibilização do Prospecto Definitivo 29.07 

9 Início da Distribuição - Período de Subscrição e Integralização 
das Quotas 

De 29.07 a 

29/01 

10 Data Máxima para Encerramento da Distribuição  29.01 

11 Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento 29.01  

 

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a 

alterações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Administrador e da CVM. 
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3. VISÃO GERAL DO MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

• Histórico 

• Legislação 

• Diagnóstico do Setor no Brasil 
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3. VISÃO GERAL DO MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

 

Histórico 

 

Visão do Setor Imobiliário Brasileiro 

 

A boa performance do setor imobiliário brasileiro durante a crise de 2008, a queda nas 

taxas de juros, a menor oferta de ativos de crédito público e a maior segurança jurídica em 

crédito privado, que conduzem de forma gradativa à estabilização da economia, além da 

necessidade de financiamento da atividade imobiliária fez com que os Fundos de 

Investimento Imobiliário (FII) tornassem atraentes veículos de investimentos.  

 

Financiamento Imobiliário (R$ milhões) X Evolução Selic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abecip e Fator 
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Da análise dos gráficos abaixo, o Banco Fator entende que mesmo com o “boom” 

apresentado nos últimos anos no mercado imobiliário brasileiro, quando comparado a 

outros países, o potencial de crescimento ainda é muito alto. 

 

Participação do Crédito Imobiliário no PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abecip – Ano base 2007 

 

Mercado Secundário sobre o Total de Operações de Crédito Imobiliário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abecip – Ano base 2007 

 

Com as condições favoráveis ao crescimento do mercado imobiliário, o mercado de 

estruturação e emissão de certificado de recebíveis imobiliários  mostra-se bastante 

aquecido e com taxas de emissão bastante atrativas. 

 

Os certificados de recebíveis imobiliários são títulos lastreados em créditos imobiliários. 

Tais créditos podem ser decorrentes de contratos de venda e compra de imóveis, de 

financiamento imobiliário e de locação de imóveis, sejam estes, em qualquer caso, 

residenciais, comerciais ou industriais.  
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Como funciona a securitização: 

 

 

 

 

 

 

O investidor recebe diretamente da securitizadora o pagamento de juros e amortização 

correspondente aos créditos imobiliários que lastreiam o certificado de recebíveis 

imobiliários.  

 

Na opinião do Banco Fator, a rentabilidade atrativa para os investidores, a isenção 

tributária e a forte estrutura de garantias explicam o crescimento deste mercado. 

 

Oferta Pública de certificados de recebíveis imobiliários 

 

Número de Operações e Volume (R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CVM 

 

Principais fatores que impulsionam o mercado de certificados de recebíveis imobiliários: 

�  Taxa de juros baixa  

�  Aumento de crédito imobiliário 

�  Isenção Tributária para investidor pessoa física 

� Criação dos FII de ativos financeiros imobiliários 

� Relativa padronização das securitizações 

�  Aumento da demanda por imóveis 

�  Aumento de liquidez no mercado secundário 
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Exemplos de emissões de certificados de recebíveis imobiliários com características 

adequadas à Política de Investimentos do Fundo: 

 

Brookfield Pulverizado Pulverizado
Bravo 
Realty

Grupo Capuche e 
Grupo Marko

Coordenador da Oferta Banco Fator Banco Fator
Outro 

Coordenador
Outro 

Coordenador
Outro Coordenador

Emissora Gaiasec
Brazilian 

Securities
Brazilian 

Securities
RB Capital Brazilian Securities

Indexador IGP-M IGP-M IGP-M IGP-M IGP-M

Taxa de Emissão Série 
Sênior

9,15% 11,32% 10,16% 9,50% 11,72%

Taxa de Emissão Série 
Subordinada

14,00% 12,00% 11,70% 17,00% 11,46%

Lastro
Créditos 

imobiliários 
pulverizados

Créditos 
imobiliários 

pulverizados

Créditos 
imobiliários 

pulverizados

Créditos 
imobiliários 

pulverizados

Créditos 
imobiliários 

pulverizados

Características - Emissões Públicas de CRI

 

Fonte: CVM 

 

Estes são apenas alguns exemplos de operações que se enquadram à política de 

investimentos do Fundo. Não é assegurado que este Fundo adquirirá estas operações. 

Outras operações, já emitidas ou ainda a serem emitidas, poderão compor o Patrimônio do 

Fundo 

 

Apesar do crescimento do mercado, o certificado de recebíveis imobiliários ainda não é um 

ativo de fácil acesso aos investidores individuais por suas características e pela 

regulamentação vigente. O investimento via aquisição de quotas de fundo imobiliário 

aumenta significativamente o acesso a estes ativos. 
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Fundo de Investimento Imobiliário 

 

A Lei 8.668, de 25 de junho de 1993, criou os Fundos de Investimento Imobiliário (FII), 

como sendo uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de 

valores mobiliários, destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Foi a partir 

desta data que se deu o vínculo entre este mercado e o de capitais, que até então 

funcionavam separadamente.  

 

Como forma de incentivar o investimento no segmento imobiliário, a Lei 11.033, de 1999, 

alterada pela Lei 11.196, de 2005, garantiu a isenção da cobrança do imposto de renda no 

recebimento dos rendimentos auferidos para os investidores pessoa física dos FII. Este 

benefício é válido contanto que o Fundo tenha, no mínimo, 50 (cinquenta) Quotistas e para 

aqueles que não detenham 10% (dez por cento) ou mais das Quotas ou cujas Quotas não 

lhes dêem direito ao recebimento superior a 10% (dez por cento) dos rendimentos totais 

do fundo.  

 

O FII possibilita ainda a diminuição do ticket mínimo necessário para investimentos em 

bens imóveis, ao passo que permite acesso a vários empreendimentos ou a diversos títulos 

de crédito por um valor mínimo de investimento menor, através de um veículo. Isso 

possibilita difundir a base de investidores elegíveis ao investimento imobiliário.  
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As alterações realizadas na Instrução CVM nº 472 em 2008 fizeram com que os fundos de 

investimento imobiliário (FII) deixassem de ser fundos voltados apenas à isenção tributária 

e passassem a ser fundos de investimento voltados ao mercado. 

 

A diminuição do investimento mínimo, aliado ao benefício tributário para pessoa física no 

recebimento dos rendimentos auferidos pelo fundo foram os principais fatores que 

estimularam o recente desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários.  

 

Através dos FII, os investidores podem aportar seus recursos em imóveis destinados para 

renda, no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, na construção de imóveis, na 

aquisição de imóveis prontos, ou no investimento em projetos que viabilizem o acesso à  

habitação e serviços, para posterior alienação, locação ou arrendamento, bem como em 

ativos lastreados em crédito imobiliários, tanto de renda variável como de renda fixa, como 

por exemplo, CRI (Cédulas de Crédito Imobiliário), LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e 

LH (Letras Hipotecárias).  

 

Finalmente, em 2009, a Lei 12.024, isentou a cobrança de Imposto de Renda (IR) na 

carteira dos FII, ativos estes que já possuíam tal isenção para pessoa física quando 

adquiridos diretamente: CRI, LCI, LH e Quotas de FII. 

 

Legislação 

 

A Lei 8.668/93 criou os FII que foram originalmente regulamentados pela Instrução CVM 

nº 205/94. Aperfeiçoamentos regulatórios ao longo do tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19931993

Criação dos FII 
– Lei 8.668

19941994

ICVM 205 e 206 –
dispõem sobre a 

constituição e 
funcionamento dos FII, 

e sobre as normas 
contábeis aplicáveis. 

20092009

Lei 12.024 – isenta de 
tributação na carteira do 
fundo os CRI, LH, LCI  e 

quotas de outros FII.

CMN 3.792 - Reclassifica 
o investimento de FII para 

as EFPP.

19991999

Lei 9.779 – dispõe 
sobre as regras de 
tributação dos FII.

20042004

Lei 11.033 –
Isenta de IR a 

remuneração de 
CRI, LH e LCI 
para pessoa 

física.

20052005

Lei 11.196 – isenção 
da cobrança de IR na 

distribuição dos 
rendimentos do FII 
para pessoa física.

20082008

Revogação da ICVM 
205 pela ICVM 472, 

que permite 
investimentos em 

títulos de base 
imobiliária.
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As alterações realizadas na Instrução CVM nº 472 em 2008 permitiram que os fundos de 

investimento imobiliário (FII) passassem a investir em outros ativos imobiliários que não, 

necessariamente, imóveis, possibilitando a estruturação de fundos lastreados em títulos e 

valores imobiliários.  

 

Os FIIs são regulados pelas seguintes leis e instruções: 

 

•  Lei 8.668 – dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos FIIs e dá outras 

providências.  

 

•  Lei 9.779 – dispõe sobre a tributação dos FIIs. 

 

•  Lei 11.033 e 11.196 – dispõe sobre a tributação dos quotistas dos FIIs. 

 

•  Instrução CVM nº 472 – dispõe sobre a constituição, a administração, o 

funcionamento, a oferta pública de distribuição de quotas e a divulgação de 

informações dos FIIs. 

 

• Lei 12.024 – isenta a tributação de IR na carteira dos FII para os seguintes ativos: 

CRI, LCI, LH e quotas de FII.  

 
A Lei 12.024 alterou o parágrafo 1º do artigo 16-A da Lei 8.668, isentando de tributação os 

seguintes ativos investidos por FII: certificados de recebíveis imobiliários; letras de crédito 

imobiliário;letras hipotecárias e quotas de FII. 

 

Diagnóstico do Setor no Brasil 

 

O setor de FII começa a crescer de forma significativa a partir de 2005, com a aprovação 

da Lei 11.196, que atribuiu isenção do IR para investidores pessoa física. De 2005 a 2008, o 

montante anual captado pelos FII listados em bolsa ou em balcão organizado cresceu quase 

dez vezes.  

 

Atualmente, de acordo com dados de mercado a indústria de FII no Brasil é composta por 

mais de 90 (noventa) fundos, totalizando um patrimônio superior a R$ 6,0 bilhões.  
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Funcionamento dos Fundos de Investimento Imobiliário 

 

 

 

� Base legal: Lei 8.668/93 e Instrução CVM nº 472. 

�  Registrado na CVM. 

�  Lastreado em ativos de base imobiliária. 

�  Quotas negociadas no mercado secundário (BOVESPA). 

�  Distribuição de rendimentos periodicamente (no mínimo, semestral). 

� Demonstrações financeiras auditadas por auditor independente semestralmente 

 

Evolução Histórica do Montante de Emissões de FIIs (R$ milhões) 
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Fonte: CVM - *Informações até 23 de junho de 2010 

 

Evolução Histórica do PL de FII 
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Fonte: Uqbar 

 

As emissões de quotas de fundos imobiliários têm apresentado considerável crescimento 

nos últimos anos, com aumento também no número de fundos com quotas negociadas em 

bolsa ou mercado de balcão organizado. 

 

Histórico do Montante de Emissões de FII (R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Uqbar 
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Histórico do Patrimônio Líquido de FII (em R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Uqbar 

 

O crescente aumento nas negociações de quotas de fundos imobiliários no mercado 

secundário indica o crescimento da liquidez destes ativos.  

 

Volume Financeiro Negociado de Quotas de FII em Ambientes de Bolsa ou Balcão 

Organizado da BOVESPA 
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Fonte: Uqbar 
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Número de Negócios de Quotas de FII em Ambientes de Bolsa ou Balcão 

Organizado da BOVESPA  
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9.343

2005 2006 2007 2008 2009

Número de Negócios  

Fonte: Uqbar  

 

Com a queda dos juros e crescimento do crédito imobiliário, os fundos imobiliários se 

tornaram um importante veículo de investimento no setor. 

 

Financiamento Imobiliário (R$ milhões) X Evolução Selic  
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Fonte: Abecip e Fator 
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Oferta Pública de FII – número de operações e volume (R$ milhões) 
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4. FATORES DE RISCO 

• Informações Contidas Neste Prospecto 

• Riscos Relacionados à Liquidez 

• Riscos Relativos à Rentabilidade do Investimento 

• Risco Relativo à Concentração e Pulverização 

• Riscos de o Fundo não Captar a Totalidade dos Recursos 

• Risco de Diluição 

• Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos 

• Risco de Desapropriação 

• Risco de Sinistro 

• Risco das Contingências Ambientais 

• Riscos Relativos à Atividade Empresarial 

• Risco de Concentração da Carteira do Fundo 

• Riscos Tributários 

• Riscos Institucionais 

• Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico Geral 

• Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional 

• Riscos do Prazo 

• Riscos Jurídicos 

• Riscos de Crédito 

• Demais Riscos 
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4. FATORES DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

A aquisição de quotas de fundos de investimento imobiliário apresenta riscos que devem 

ser analisados pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, 

regulamentação específica, créditos, mercado, rentabilidade, entre outros, relacionados ao 

respectivo fundo de investimento imobiliário, às quotas que serão distribuídas e ao objeto 

do fundo. Por esta razão, o Investidor interessado na aquisição das Quotas deve ler 

cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Prospecto, bem como 

consultar seu Consultor de Investimentos e outros profissionais que julgar necessário antes 

de tomar a sua decisão de investimento. 

 

Deve-se frisar que, apesar de o Fundo ter sua carteira de investimentos constituída por 

direitos relacionados a imóveis, a propriedade de Quotas não confere aos seus titulares 

propriedade sobre os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo ou sobre fração ideal 

específica destes imóveis. Os direitos dos Quotistas são, assim, exercidos sobre todos os 

Ativos da carteira de modo uniforme e não individualizado. 

 

Dentre outros riscos, os fatores descritos a seguir podem acarretar perda patrimonial ao 

Fundo e a seus Quotistas, não sendo o Administrador, em hipótese alguma, excetuadas as 

ocorrências resultantes de comprovada negligência ou má-fé, responsabilizado por qualquer 

depreciação do valor das Quotas do Fundo, ou por eventuais prejuízos em caso de 

liquidação do Fundo ou resgate de Quotas.  

 

Informações Contidas Neste Prospecto 

 

Este Prospecto contém informações acerca do Fundo e do mercado imobiliário, bem como 

perspectivas de desempenho do Fundo e de desenvolvimento do mercado imobiliário que 

envolvem riscos e incertezas. 

 

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

e confiáveis e as perspectivas do Fundo sejam baseadas em convicções e expectativas 

razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com tais 

perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui 

indicadas. 

 

Riscos Relacionados à Liquidez 

 

A aplicação em quotas de um fundo de investimento imobiliário apresenta algumas 

características particulares quanto à realização do investimento. O investidor deve observar 

o fato de que os fundos de investimento imobiliário são constituídos na forma de 

condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas quotas, fator que pode influenciar 

na liquidez das quotas no momento de sua eventual negociação no mercado secundário. 

 

Sendo assim, os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado 

brasileiro, podendo os titulares de quotas de fundos de investimento imobiliário ter 

dificuldade em realizar a negociação de suas quotas no mercado secundário, inclusive 

correndo o risco de permanecer indefinidamente com as quotas adquiridas, mesmo sendo 

estas objeto de negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o 

Investidor que adquirir as Quotas deverá estar consciente de que o investimento no Fundo 

consiste em investimento de longo prazo. 

 

Riscos Relativos à Rentabilidade do Investimento 

 

O investimento em quotas de um fundo de investimento imobiliário é uma aplicação em 

valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade das quotas 

dependerá do resultado da administração dos investimentos realizados pelo Fundo. No 

caso em questão, os valores a serem distribuídos aos Quotistas dependerão do resultado do 

Fundo, que por sua vez, dependerá preponderantemente das receitas provenientes dos 

direitos decorrentes de Ativos objeto de investimento do Fundo, excluídas as despesas 

previstas no Regulamento para a manutenção do Fundo. 

 

Adicionalmente, vale ressaltar que entre a data da integralização das Quotas objeto da 

Oferta e a efetiva data de aquisição dos Ativos, os recursos obtidos com a Oferta serão 

aplicados em títulos e valores mobiliários emitidos por entes públicos ou privados, de renda 
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fixa, inclusive certificados de depósitos bancário (os “CDB”), tudo de acordo com as 

normas editadas pela CVM, observado o disposto no Parágrafo Único do artigo 46 da 

Instrução CVM nº 472, o que poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo. 

 

Risco Relativo à Concentração e Pulverização 

 

Poderá ocorrer situação em que um único Quotista venha a integralizar parcela substancial 

da emissão ou mesmo a totalidade das Quotas do Fundo, passando tal Quotista a deter 

uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais 

Quotistas minoritários. 

 

Nesta hipótese, há possibilidade de: (i) que deliberações sejam tomadas pelo Quotista 

majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos 

Quotistas minoritários; e (ii) alteração do tratamento tributário do Fundo e/ou dos 

Quotistas. 

 

Riscos de o Fundo não Captar a Totalidade dos Recursos 

 

Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não sejam subscritas ou 

adquiridas a totalidade das Quotas ofertadas, fazendo com que o Fundo tenha um 

patrimônio inferior ao Volume Total da Oferta, observando-se o Valor Mínimo de 

10.000.000 (dez milhões) de Quotas, no valor total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais). 

 

O Investidor deve estar ciente de que, na hipótese do parágrafo anterior, a rentabilidade do 

Fundo estará condicionada aos Ativos que o Fundo conseguirá adquirir com os recursos 

obtidos no âmbito da Oferta, podendo a rentabilidade esperada pelo Investidor variar em 

decorrência da distribuição parcial das Quotas. 

 

Adicionalmente, na hipótese de vir a ser captado volume de recursos que fique entre o 

Valor Mínimo e o Volume Total da Oferta, o Coordenador Líder deverá utilizar o restante 

do prazo de colocação para distribuir o montante não colocado até então e a Oferta 

somente será encerrada após serem colocadas a totalidade das Quotas remanescentes ou no 

término do prazo de distribuição, o que ocorrer primeiro. 
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Risco de Diluição 

 

Na eventualidade de novas emissões do Fundo, os Quotistas que adquirirem Quotas no 

âmbito da Oferta que não exercerem o direito de preferência na subscrição das novas 

Quotas, correrão o risco de terem a sua participação no capital do Fundo diluída. 

 

Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos 

 

As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do 

Escriturador ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda total do 

capital investido pelos Quotistas. 

 

Risco de Desapropriação 

 

Por se tratar de investimento em direitos creditórios vinculados a imóveis, há possibilidade 

de que ocorra a desapropriação, parcial ou total, do imóvel que estiver vinculado ao direito 

creditório. Tal desapropriação pode acarretar a interrupção, temporária ou definitiva, do 

pagamento dos direitos creditórios relativos aos referidos imóveis.  

 

Em caso de desapropriação, o Poder Público deve pagar ao proprietário do imóvel 

desapropriado, uma indenização definida levando em conta os parâmetros do mercado. No 

entanto, não existe garantia que tal indenização seja equivalente ao valor dos direitos 

creditórios de que o Fundo venha a ser titular relativamente a tal imóvel, nem mesmo que 

tal valor de indenização seja integralmente transferido ao Fundo. 

 

Risco de Sinistro 

 

No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis vinculados aos direitos 

creditórios objeto de investimento pelo Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do 

seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos 

termos da apólice exigida, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras 

poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais 

das apólices. 
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Risco das Contingências Ambientais 

 

Por se tratarem os Ativos de investimento em direitos creditórios vinculados a imóveis, 

eventuais contingências ambientais podem implicar em responsabilidades pecuniárias 

(indenizações e multas por prejuízos causados ao meio ambiente) para o Fundo e 

eventualmente na rescisão dos contratos de locação, circunstâncias que afetam a 

rentabilidade do Fundo. 

 

Riscos Relativos à Atividade Empresarial 

 

É característica das locações, objeto de determinados Ativos do Fundo, sofrerem variações 

em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser 

destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da 

economia, principalmente em decorrência de crises econômicas, sejam elas oriundas de 

outros países ou mesmo do nosso, com reflexos na redução do poder aquisitivo em geral, 

ou até mesmo pela falta de segurança na localidade onde se situam os Imóveis aos quais 

estão vinculados os direitos creditórios objeto do Fundo, podendo acarretar redução nos 

valores das locações. 

 

Risco de Concentração da Carteira do Fundo 

 

O Fundo destinará os recursos provenientes da distribuição das Quotas da Oferta para a 

aquisição dos Ativos, conforme descrito na seção 6 – Política e Estratégia de Investimentos 

deste Prospecto, que integrarão o patrimônio do Fundo, de acordo com a sua Política de 

Investimento, observando-se ainda que a eventual realização de outras emissões com 

colocações sucessivas visa permitir que o Fundo possa adquirir outros direitos creditórios.  

 

Independentemente da possibilidade de aquisição de diversos direitos creditórios 

vinculados a imóveis pelo Fundo, inicialmente, o Fundo irá deter um número limitado de 

direitos creditórios vinculados a imóveis, o que poderá gerar uma concentração da carteira 

do Fundo, estando o Fundo exposto aos riscos inerentes a essa situação (vacância, risco de 

crédito dos locatários, desvalorização, etc.). 

 

 

 



 

 53 

Riscos Tributários 

 

Como regra geral, os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo não sofrem tributação 

pelo Imposto de Renda, desde que não sejam originados de aplicações financeiras de renda 

fixa ou variável, caso em que estão sujeitas às mesmas regras de tributação aplicáveis às 

pessoas jurídicas. A Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de 

investimento imobiliário são isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde 

que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, 

apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral 

encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem recursos em 

ativos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, quotista que 

detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 

25% (vinte e cinco por cento) das quotas. 

 

Ainda, embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a edição do 

mencionado diploma legal, inclusive por ocasião da instalação de um novo mandato 

presidencial, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual reforma 

tributária. 

 

Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrentes da criação de novos tributos 

ou de interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de quaisquer tributos ou 

a revogação de isenções vigentes sujeitando o Fundo ou seus Quotistas a novos 

recolhimentos não previstos inicialmente, ainda que relativos a operações já efetuadas. 

 

A seção “Tributação” estabelecida na página 83 deste Prospecto contém informações 

adicionais sobre a tributação do Fundo e dos Quotistas. 

 

Riscos Institucionais 

 

A economia brasileira apresentou diversas alterações desde a implementação do Plano Real. 

Tais ajustes têm implicado na realização de reformas constitucionais, administrativas, 

previdenciárias, sociais, fiscais, políticas, trabalhistas, e outras, as quais, em princípio têm 

dotado o País de uma estrutura mais moderna, de forma a alcançar os objetivos sociais e 

econômicos capazes de torná-lo mais desenvolvido e competitivo no âmbito da economia 

mundial, atraindo dessa forma os capitais de que necessita para o seu crescimento. 
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Nesse processo, acredita-se no fortalecimento dos instrumentos existentes no mercado de 

capitais, dentre os quais, destacam-se os fundos de investimento imobiliário. Não obstante, 

a integração das economias acaba gerando riscos inerentes a este processo. Evidentemente, 

nessas circunstâncias, a economia brasileira se vê obrigada a promover os ajustes 

necessários, tais como alteração na taxa básica de juros praticada no País, aumento na carga 

tributária sobre rendimentos e ganhos de capital dos instrumentos utilizados pelos agentes 

econômicos, e outras medidas que podem provocar mudanças nas regras utilizadas no 

nosso mercado. 

 

O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos 

efeitos da política econômica praticada pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. 

 

Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico Geral 

 

O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de 

capitais, especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, que são 

afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. 

 

O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia 

brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, poderá 

vir a causar um efeito adverso relevante que resulte em perdas para os Quotistas. 

 

O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente 

realiza modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo 

Governo Federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, 

frequentemente implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, 

controle de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, 

entre outras medidas, poderão resultar em perdas para os Quotistas. As atividades do 

Fundo, situação financeira, resultados operacionais e o preço de mercado das Quotas de 

nossa emissão podem vir a ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas 

políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como: 

 

• política monetária, cambial e taxas de juros; 
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• políticas governamentais aplicáveis às nossas atividades e ao nosso setor; 

 

• inflação; 

 

• instabilidade social; 

 

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

 

• política fiscal e regime fiscal estadual e municipal; 

 

• política monetária; 

 

• outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o 

afetem. 

 

As políticas futuras do Governo Federal podem contribuir para uma maior volatilidade no 

mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro e dos títulos e valores mobiliários 

emitidos no exterior por empresas brasileiras. Adicionalmente, eventuais crises políticas 

podem afetar a confiança dos investidores e do público consumidor em geral, resultando 

na desaceleração da economia e prejudicando o preço de mercado das ações das 

companhias listadas para negociação no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro. 

 

Considerando que o Fundo não admite resgate e que se trata de um investimento de longo 

prazo e voltado à obtenção de renda, caso o Investidor tenha interesse ou necessidade de 

realizar o desinvestimento no Fundo, deverá fazê-lo mediante negociação das Quotas no 

mercado secundário. Em razão de oscilação do valor de mercado das Quotas, a negociação 

no mercado secundário poderá acarretar perdas para o Investidor em relação ao capital 

aplicado e à perspectiva de valorização da Quota. 

 

Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional 

 

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é 

influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a 

deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional. 

Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de 
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mercados emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em 

relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as 

condições econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições 

econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países 

podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de 

emissores brasileiros. Assim, crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado 

de capitais brasileiro, ocasionando, eventualmente, falta de liquidez para os Certificados. 

 

Riscos do Prazo 

 

Considerando que a aquisição de Quotas do Fundo é um investimento de longo prazo, 

pode haver alguma oscilação do valor da Quota, havendo a possibilidade, inclusive, de 

acarretar perdas do capital aplicado ou ausência de demanda na venda das Quotas em 

mercado secundário. 

 

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 de estresse, poderá haver perdas por 

parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do 

arcabouço contratual estabelecido. 

 

Riscos de Crédito 

 

Os Quotistas do Fundo terão direito ao recebimento de rendimentos que serão, 

basicamente, decorrentes dos valores recebidos a título de remuneração dos Ativos objeto 

de investimento pelo Fundo. Dessa forma, o Fundo estará exposto aos riscos de não 

remuneração dos Ativos.  

 

O investimento em direitos de comercialização de obras e direitos de uso (ou posse) de 

imóveis caracterizam operações cujo risco de crédito se concentra na capacidade das partes 

obrigadas honrarem os contratos em vigor.  
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Dentre outros, o risco de crédito de projetos envolve a construção, recuperação e reforma 

de imóveis. O investimento pelo Fundo em ativos decorrentes de projetos que envolvam a 

construção, recuperação e reforma de imóveis para sua posterior exploração comercial, 

expõe o Fundo a diversos riscos relacionados à solvência de construtores, locadores, das 

empresas titulares dos projetos.  

 

Demais Riscos 

 

O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou 

exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos 

ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, 

alteração na política econômica e decisões judiciais. 

 

A DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO INCLUÍDA NESTE PROSPECTO 

NÃO PRETENDE SER COMPLETA OU EXAUSTIVA, SERVINDO APENAS 

COMO EXEMPLO E ALERTA AOS POTENCIAIS INVESTIDORES QUANTO 

AOS RISCOS A QUE ESTARÃO SUJEITOS OS INVESTIMENTOS NO 

FUNDO.  
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5. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 

 

 

 

 

 

Características Básicas do Fundo 

 

O Fundo apresenta as seguintes características básicas: 

 

Base Legal 

 

O Fundo tem como base legal a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e as Instruções CVM 

n° 472, de 31 de outubro de 2008 e nº 206, de 14 de janeiro de 1994, estando sujeito aos 

termos e condições do seu Regulamento. 

 

Patrimônio do Fundo 

 

Poderão compor o patrimônio do Fundo os seguintes itens objeto de investimento: 

 

I. certificados de recebíveis imobiliários (os “CRI”); 

 

II. letras de crédito imobiliário (as “LCI”); 

 

III. letras hipotecárias (as “LH”); 

 

IV. quotas de fundos de investimento imobiliário (as “Quotas de FII”); 

 

V. quotas de fundo de investimento em direitos creditórios (as “Quotas de FIDC”); 

 

VI. quotas de fundo de investimento classificado como renda fixa (as “Quotas de FI 

RF”);  

 

VII. debêntures (as “Debêntures”); e 

 

As informações contidas nesta seção foram retiradas do Regulamento, o qual se 
encontra anexo ao presente Prospecto. Recomenda-se ao potencial Investidor a 
leitura cuidadosa do Regulamento antes de tomar qualquer decisão de 
investimento no Fundo. 
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VIII. Em caráter excepcional e para atendimento às disponibilidades de caixa, títulos e 

valores mobiliários emitidos por entes públicos ou privados de renda fixa, inclusive CDB.  

 

Assembleia Geral de Quotistas 

 

À Assembleia Geral de Quotistas compete: 

 

I - Examinar, anualmente, as contas relativas ao Fundo, e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras apresentadas pelo Administrador; 

 

II - Alterar o Regulamento do Fundo; 

 

III - Destituir ou substituir o Administrador e escolher o seu substituto; 

 

IV - Deliberar sobre: 

 

a)  a substituição do Administrador nos casos de renúncia, 

descredenciamento, destituição ou decretação de sua liquidação 

extrajudicial; 

 

b) a emissão de novas quotas; 

 
c) a fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo; 

 

d) a dissolução e liquidação do Fundo naquilo que não estiver disciplinado no 

Regulamento; 

 

V - Determinar ao Administrador a adoção de medidas específicas de Política de 

Investimento que não importem em alteração do Regulamento do Fundo; 

 

VI - Apreciar Laudo de Avaliação de Bens e Direitos utilizados na integralização de Quotas 

do Fundo, bem como a aprovação do laudo de avaliação dos bens e direitos utilizados na 

sua subscrição e integralização, assim como a fixação do prazo máximo para integralização 

ao patrimônio do Fundo de tais bens e direitos oriundos de subscrição de quotas; 
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VII - Eleger e destituir os representantes dos Quotistas; 

 

VIII - Deliberar sobre a alteração do objeto e da Política de Investimento; 

 

IX - Deliberar sobre as aquisições de Ativos, as quais deverão ser feitas por indicação do 

Consultor de Investimentos, caso este venha a ser contratado; e 

 

X – Deliberar sobre a prorrogação do prazo de duração do Fundo. 

 

Forma de Condomínio 

 

O Fundo é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio 

fechado, não sendo admitido o resgate de suas Quotas. 

 

Prazo 

 

O Fundo tem prazo de duração de 12 (doze) anos. 

 

Objeto do Fundo 

 

O Fundo tem por objeto a aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (os “CRI”), 

letras de crédito imobiliário (as “LCI”), letras hipotecárias (as “LH”), quotas de fundos de 

investimento imobiliário (as “Quotas de FII”), quotas de fundo de investimento em 

direitos creditórios (as “Quotas de FIDC”), quotas de fundo de investimento classificado 

como renda fixa (as “Quotas de FI RF”) e debêntures (as “Debêntures”), sendo que 

CRI, LCI, LH, Quotas de FII, Quotas de FIDC, Quotas de FI RF e Debêntures serão 

conjuntamente referidas como “Ativos”.  

 

Os Ativos do Fundo deverão obedecer as seguintes condições, conforme estabelecidas em 

seu Regulamento: 

 

(a) Os CRI adquiridos pelo Fundo deverão ser  (i) emitidos por sociedades 

securitizadoras de crédito imobiliário, devidamente registradas na CVMe (ii) 

previamente registrados em câmara de liquidação e custódia, como a CETIP 

S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (a “CETIP”) ou a 
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BOVESPA. 

 

(b) As LCI adquiridas pelo Fundo deverão ser emitidas de acordo com as 

disposições aplicáveis da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004; 

 

(c) As LH adquiridas pelo Fundo deverão ser emitidas de acordo com as 

disposições aplicáveis da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004; 

 

(d) As Quotas de FII adquiridas pelo Fundo deverão ser emitidas por fundos de 

investimento imobiliário cuja política de investimento seja similar ou 

compatível à política de investimento deste Fundo; 

 

(e) As Quotas de FIDC adquiridas pelo Fundo deverão ser emitidas por fundos de 

investimento em direitos creditórios, cujos ativos sejam preponderantemente 

vinculados ou atrelados a créditos imobiliários ou atividades imobiliárias que 

sejam similares, compatíveis ou condizentes com a política de investimento 

deste Fundo;  

 

(f) As Quotas de FI RF adquiridas pelo Fundo deverão ser emitidas por fundos de 

investimento classificados como renda fixa, cujos ativos sejam 

preponderantemente vinculados ou atrelados a créditos imobiliários ou 

atividades imobiliárias que sejam similares, compatíveis ou condizentes com a 

política de investimento deste Fundo; e 

 

(g) As Debêntures adquiridas pelo Fundo deverão ser emitidas por sociedades 

anônimas de capital aberto ou fechado, desde que sejam obrigatoriamente 

sociedades atuantes no setor imobiliário ou sejam as debêntures lastreadas ou 

vinculadas a ativos ou créditos imobiliários condizentes com a política de 

investimento deste Fundo.  

 

Estratégia e Processo de Investimento 

 

Ativos  
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Política de Investimento 

 

Os recursos do Fundo serão aplicados, sob a gestão do Administrador, segundo a Política 

de Investimento, que busca proporcionar ao Quotista remuneração para o investimento 

por ele realizado no Fundo. A administração do Fundo será realizada observando a 

seguinte Política de Investimento: 

 

I - o Fundo, como regra geral, realizará investimentos imobiliários de médio e longo 

prazos, objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio da rentabilidade dos 

Ativos que venha a adquirir, ficando, contudo, ressalvada a realização de investimentos de 

Risco Risco de crédito do devedor do crédito imobiliário lastro do CRI.

Lastro Créditos imobiliários.

Tributação
Isenção de Imposto de Renda sobre rendimentos quando titular do CRI for pessoa 
física ou o próprio FII. Os rendimentos pagos aos demais investidores estão 
sujeitos à alíquota de 20%.

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Prazo Não superior ao prazo do crédito imobiliário lastro do CRI.

Risco
Risco de crédito do emissor, que obrigatoriamente deve ser instituição 

financeira ou assemelhada.

Lastro Créditos imobiliários garantidos por hipoteca (LH e LCI) ou por alienação fiduciária 
(LCI) de imóvel.

Tributação
Isenção de Imposto de Renda sobre rendimentos quando titular do CRI for pessoa 
física ou o próprio FII. Os rendimentos pagos aos demais investidores estão 
sujeitos à alíquota regressiva aplicável aos investimentos de renda fixa.

Prazo
LCI: Mínimo de 60 dias e máximo não superior ao prazo dos créditos lastro.

LH: Mínimo de 180 dias e máximo equivalente ao vencimento das linhas de crédito.

Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra Hipotecária (LH)

Risco Risco de crédito do emissor.

Lastro Não aplicável

Tributação
Investidores pessoa física e pessoa jurídica serão tributados de acordo com a 
tabela regressiva aplicável a investimentos de renda fixa. Na carteira do FII, este 
ativo está sujeito à alíquota de 20%.

Debêntures Corporativas de Empresas do Setor Imobiliário

Prazo Variável, média do mercado de aproximadamente 4 anos.

Risco Risco associado aos ativos do fundo.

Lastro Imóveis ou bens e direitos relativos a imóveis. 

Tributação
Isenção de Imposto de Renda a pessoa física e outro FII quotista relativamente 
aos rendimentos distribuídos pelo FII. Rendimentos distribuídos aos demais 
investidores estão sujeitos à alíquota de 20% de Imposto de Renda.

Quotas de Fundos Imobiliários

Prazo Indeterminado ou prazo constante no regulamento do fundo.
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curto prazo, inclusive em Ativos ou em títulos e valores mobiliários de renda fixa, para fins 

de liquidez e pagamento de despesas correntes do Fundo. Os Ativos a serem adquiridos 

serão vinculados a imóveis, de uso residencial, comercial ou industrial, prontos ou em 

construção, ou locação ou direitos reais ou obrigacionais a eles relativos ainda que sob a 

forma de garantia, de uso residencial, comercial ou industrial, prontos ou em construção. 

Os imóveis a que se vincularão os Ativos a serem adquiridos pelo Fundo serão localizados 

em qualquer cidade do território brasileiro, não havendo qualquer restrição geográfica. 

Ademais, os imóveis a que se vincularão os Ativos poderão estar gravados com ônus reais, 

inclusive hipotecas e alienações fiduciárias, sejam tais ônus vinculados ou não aos Ativos a 

serem adquiridos pelo Fundo. Todas as aquisições de Ativos pelo Fundo terão por objeto a 

obtenção de renda, não sendo descartada a possibilidade de ganho de capital na venda de 

qualquer Ativo ou mesmo, em caráter excepcional, ser o ganho de capital o objetivo 

principal na compra de determinado Ativo pelo Fundo. Tendo em vista a característica dos 

Ativos, o Fundo poderá investir até 100% (cem por cento) de seu patrimônio em Ativos 

vinculados ao mesmo imóvel. 

 

II - O Fundo investirá nos Ativos, respeitando os limites abaixo estabelecidos: 

 

(a) O investimento em CRI poderá ocorrer quando estes forem emitidos em regime 

fiduciário com patrimônio separado e deverá observar qualquer dos seguintes 

limites: (i) em valor equivalente a até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido 

do Fundo, quando referido ativo possuir nota atribuída por agência classificadora 

de risco (rating) igual ou superior a A; (ii) em valor equivalente a até 30% (trinta por 

cento) do patrimônio líquido do Fundo, quando referido ativo não possuir nota 

atribuída por agência classificadora de risco (rating) ou, se possuir, a mesma for igual 

ou inferior a BBB; (iii) em valor equivalente a até 100% (cem por cento) do 

patrimônio líquido do Fundo, quando referido ativo possuir grau sênior de 

subordinação; (iv) em valor equivalente a até 20% (vinte por cento) do patrimônio 

líquido do Fundo, quando referido ativo for subordinado; (v) em valor equivalente 

a até 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo, quando referido 

ativo não tiver como garantia alienação fiduciária de bem imóvel, mas sim 100% 

(cem por cento) de coobrigação do originador ou cedente; ou (vi) em valor 

equivalente a até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando 

referido ativo tiver como garantia alienação fiduciária de bem imóvel. Nos casos 

dos itens (iii) a (vi), o investimento poderá ser realizado independentemente da nota 
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atribuída por agência classificadora de risco. 

 

(b)  O investimento em LCI poderá ocorrer: (i) em valor equivalente a até 100% (cem 

por cento) do patrimônio líquido do Fundo, quando a emissora de referido ativo 

possuir nota atribuída por agência classificadora de risco (rating) igual ou superior a 

A; (ii) em valor equivalente a até 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido do 

Fundo, quando a emissora de referido ativo não possuir nota atribuída por agência 

classificadora de risco (rating) ou, se possuir, a mesma for igual ou inferior a BBB; 

ou (iii) em valor equivalente a até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do 

Fundo quando referido ativo tiver como garantia alienação fiduciária. 

  

(c) O investimento em LH poderá ocorrer: (i) em valor equivalente a até 100% (cem 

por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando a emissora de referido ativo 

possuir nota atribuída por agência classificadora de risco (rating) igual ou superior a 

A; ou (ii) em valor equivalente a até 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido 

do Fundo quando a emissora de referido ativo não possuir nota atribuída por 

agência classificadora de risco (rating) ou, se possuir, a mesma for igual ou inferior a 

BBB.   

 

(d) O investimento em Quotas de FII não poderá exceder o valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 

 

(e) O investimento em Quotas de FIDC poderá ocorrer em valor equivalente a até 

100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 

 

(f) O investimento em Quotas de FI RF não poderá exceder o valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 

 

(g) O investimento em Debêntures não poderá exceder o valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo e deverá observar qualquer 

dos seguintes limites: (i) em valor equivalente a até 50% (cinquenta por cento) do 

patrimônio líquido do Fundo, quando referido ativo possuir nota atribuída por 

agência classificadora de risco (rating) igual ou superior a A; e (ii) em valor 

equivalente a até 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido do Fundo, quando 

referido ativo possuir nota atribuída por agência classificadora de risco (rating) ou, 
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se possuir, a mesma for igual ou inferior a BBB. 

        

III - - Além do investimento em Ativos, será observado o quanto segue: 

 

(a) O Fundo poderá aplicar até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido 

em Quotas de FII e /ou Quotas de FIDC e / ou Quotas de FI RF desde que 

tais ativos sejam de emissão de fundos de investimento imobiliário e/ou fundos 

de investimento em direitos creditórios e / ou fundos de investimento 

classificados como renda fixa, respectivamente, administrados pelo 

Administrador. 

 

(b) O Fundo poderá manter investido em títulos e valores mobiliários, que não 

sejam Ativos, até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, para fins de 

atendimento das disponibilidades de caixa. 

 

(c) As disponibilidades financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam 

aplicadas em Ativos, nos termos deste Regulamento, serão aplicadas em títulos 

e valores mobiliários emitidos por entes públicos ou privados, de renda fixa, 

inclusive CDB, tudo de acordo com as normas editadas pela CVM, observado o 

disposto no parágrafo único do artigo 46 da Instrução CVM nº 472, de 31 de 

outubro de 2008.  

 

(d) Excepcionalmente, inclusive por ocasião de nova emissão de quotas do Fundo, 

a totalidade dos recursos captados, enquanto não destinada à aquisição de 

Ativos, deverá permanecer aplicada em títulos e valores mobiliários de renda 

fixa pelo prazo fixado no parágrafo terceiro deste artigo. 

 

(e) Os recursos investidos em renda fixa serão resgatados para: 

 

i. pagamento da taxa de administração do Fundo; 

ii. pagamento de custos administrativos do Fundo, inclusive de 

despesas com aquisição de Ativos ; e 

iii. investimentos em Ativos. 

 

V -  O Fundo poderá ficar desenquadrado pelo período máximo de 720 (setecentos e vinte) 
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dias consecutivos, se menor prazo não for fixado por normativos da CVM. 

 

VI - O objeto e a política de investimentos do Fundo somente poderão ser alterados por 

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

presente Regulamento.  

 

VII - O objeto e a Política de Investimento do Fundo somente poderão ser alterados por 

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

Regulamento. 

 

Desinvestimento do Fundo 

 

É interesse do Administrador que a partir do oitavo ano o Fundo comece a pagar 

amortizações do principal, visando a liquidação total de seus ativos ao final do décimo 

segundo ano. 

 

 

 

As amortizações dependerão das características dos ativos que comporão o Fundo; o 

calendário acima é uma estimativa. 

 

Da utilização dos Recursos do Fundo não alocados nos Empreendimentos 

 

Permite a Instrução CVM nº 472 que parcela do patrimônio do Fundo que, 

temporariamente, não estiver aplicada em Ativos imobiliários seja investida, obedecendo 
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aos critérios de liquidez, segurança e rentabilidade, em quotas de fundos de investimento, 

títulos de renda fixa, públicos ou privados, para atender as necessidades de liquidez do 

Fundo. 

 

Além do investimento em Ativos, o Fundo poderá manter investido em títulos e valores 

mobiliários, que não em Ativos, até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, para 

fins de atendimento das disponibilidades de caixa, assim com as disponibilidades 

financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam aplicadas em Ativos, nos termos 

do Regulamento, serão aplicadas em títulos e valores mobiliários de renda fixa, inclusive em 

CDB, tudo de acordo com as normas editadas pela CVM, observado o disposto no 

parágrafo único do artigo 46 da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008. 

Excepcionalmente, por ocasião de nova emissão de Quotas, a totalidade dos recursos 

captados, enquanto não destinada à aquisição de Ativos, deverá permanecer aplicada em 

títulos e valores mobiliários de renda fixa pelo prazo de 720 (setecentos e vinte) dias 

consecutivos e os recursos investidos em renda fixa serão resgatados para pagamento da 

Taxa de Administração do Fundo, pagamento de custos administrativos do Fundo, 

inclusive de despesas com aquisição e investimento em Ativos. 

 

Representação do Fundo 

 

O Fundo poderá ter 1 (um) representante dos Quotistas nomeados pela Assembleia Geral, 

para exercer as funções de fiscalização dos investimentos do Fundo em defesa dos direitos 

e interesses dos Quotistas, com a observância  dos seguintes requisitos, além dos previstos 

nas normas aplicáveis: 

 

I – O representante deverá ser Quotista do Fundo ou profissional especialmente 

contratado para zelar pelos interesses do Quotista; e 

 

 II– O representante não poderá exercer cargo ou função no Administrador ou no 

controlador do Administrador em sociedades por ele diretamente controladas e em 

coligadas ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhe assessoria de qualquer 

natureza. 

 

A Assembleia Geral que deliberar a nomeação do representante de Quotistas, deverá fixar-

lhe mandato, podendo prever inclusive, hipótese de renovação automática do mandato até 
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que ocorra nomeação. Ocorrendo a vacância por qualquer motivo, a Assembleia Geral dos 

Quotistas deverá ser convocada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para a escolha do 

novo representante. 

 

Compete ao representante dos Quotistas fiscalizar a observância da Política de 

Investimento explicitada no Regulamento do Fundo.  

 

Taxas e Encargos do Fundo 

 

Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo 

Administrador: 

 

I - remuneração do Administrador, conforme previsto no Regulamento;  

 

II - honorários e despesas do Auditor Independente encarregado da auditoria das 

demonstrações financeiras do Fundo; 

 

III - taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que 

recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações que compõem o 

patrimônio do Fundo; 

 

IV - despesas com expediente do interesse do Fundo, inclusive comunicações aos 

Quotistas e com a impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e 

informações periódicas, previstas na regulamentação pertinente ou no Regulamento; 

 

V - despesas com a distribuição primária de Quotas; 

 

VI – despesas com admissão de Quotas à negociação no mercado de bolsa, se for o caso;  

 

VII - comissões, emolumentos, e quaisquer outras despesas relativas às operações com 

ativos mobiliários efetuadas em nome e benefício do Fundo; 

 

VIII - honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas na defesa dos 

interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de condenação eventualemnte 

imposta ao Fundo; 
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IX - valor das parcelas dos prejuízos eventualemente sofridos pelo Fundo, que não sejam 

cobertos por apólice de seguro e não decorram, culpa ou negligência do Administrador no 

exercício de suas atribuições; 

 

X - as despesas de qualquer natureza inerentes à fusão, incorporação, cisão ou liquidação 

do Fundo e à realização de Assembleia Geral de Quotistas; 

 

XI - a taxa de custódia de títulos e valores mobiliários do Fundo;  

 

XII - honorários e despesas relacionadas às atividades de consultoria especializada, 

envolvendo a análise, seleção e avaliação de ATIVOS para integrarem a carteira do 

FUNDO, nos termos do artigo 47, alínea VIII da Instrução CVM 472, de 31 de outubro de 

2008; e 

 

XIII - outras despesas necessárias e de interesse exclusivo do Fundo, expressamente 

previstas no Regulamento ou autorizada pela Assembleia Geral, em especial as de 

manutenção, conservação e reparos de bens integrantes do patrimônio do Fundo. 

  

Correrão por conta do Administrador quaisquer despesas não previstas neste artigo, bem 

como, especialmente, os emolumentos e demais despesas relativas à transferência, a seu 

sucessor, da propriedade fiduciária dos direitos sobre imóveis integrantes do patrimônio do 

Fundo, caso venha ela a renunciar a suas funções, for descredenciada pela CVM, ou entrar 

em processo de liquidação judicial ou extrajudicial. 

 

 Prestadores de Serviço do Fundo 

 

No exercício de suas atribuições ao Administrador poderá contratar, às expensas do 

Fundo:  

 

I - distribuição de Quotas;  

 

II - consultoria especializada, envolvendo a análise, seleção e avaliação de 

empreendimentos imobiliários e demais ativos para integrarem a carteira o Fundo;  
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III - empresa de auditoria independente registrada na CVM; 

 

IV - auditoria independente encarregado da autoria das demonstrações financeiras do 

Fundo;  

 

V - custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo; e 

 

IV - empresa especializada para administrar as locações ou arrendamentos de 

empreendimentos imobiliários e demais ativos integrantes do seu patrimônio, a exploração 

do direito de superfície e a comercialização dos respectivos imóveis.  

 

As atividades relativas à gestão dos valores mobiliários e demais ativos integrantes da 

carteira do Fundo serão exercidas pelo Administrador. 

 

O Administrador pode, ainda, consoante com o dispositivo no artigo 31, II, da Instrução 

CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 e conforme previsto no inciso II acima, contratar, 

em nome do Fundo e às expensas deste, um consultor de investimentos (o “Consultor de 

Investimentos”), para que este preste serviços de assessoramento ao Fundo e ao 

Administrador em quaisquer questões relativas aos investimentos em Ativos já realizados 

ou a realizar pelo Fundo, análise de propostas de investimentos ou desinvestimentos 

encaminhadas ao Administrador, observadas as disposições e restrições contidas no 

Regulamento. 

 

Do Administrador 

 

O Administrador será, nos termos e condições previstas na Lei nº 8.668, de 25 de junho de 

1993, o proprietário fiduciário dos Ativos adquiridos com os recursos do Fundo, 

administrando e dispondo dos bens na forma e para os fins estabelecidos na legislação, no 

Regulamento, ou nas determinações da Assembleia de Quotistas. 

 

O Administrador tem amplos poderes para gerir o patrimônio do Fundo, inclusive abrir e 

movimentar contas bancárias, adquirir, alienar e exercer todos os demais direitos inerentes 

aos Ativos integrantes do patrimônio do Fundo, podendo transigir e praticar todos os atos 

necessários à administração do Fundo, observadas as limitações impostas pelo 

Regulamento e demais disposições aplicáveis 
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Constituem obrigações e responsabilidades do Administrador do Fundo: 

 

I – Selecionar os bens e direitos que comporão o patrimônio do Fundo, de acordo com a 

Política de Investimento prevista no Regulamento;  

 

II – Providenciar a averbação, no cartório de registro de imóveis, conforme for o caso e 

sempre que possível, das restrições determinadas pelo artigo 7º da Lei 8.668, de 25 de 

junho de 1993, fazendo constar nas matrículas dos imóveis relacionados aos Ativos 

integrantes do patrimônio do Fundo que tais ativos imobiliários:  

 

a) não integram o ativo do Administrador; 

 

b) não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação do 

Administrador; 

 

c) não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de 

liquidação judicial ou extrajudicial;  

 

d) não podem der dados em garantia de débito de operação do Administrador; 

 

e) não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, 

por mais privilegiados que possam ser; e 

 

f) não podem ser objeto de constituição de quaisquer ônus reais.  

 

III – manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:  

 

a) os registros dos Quotistas e de transferência de Quotas;  

 

b) os livros de presença e de atas das Assembleias Gerais de Quotistas;  

 

c) a documentação relativa aos Ativos integrantes do patrimônio do Fundo e 

às operações do Fundo;  
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d) os registros contábeis referentes às operações e aos Ativos integrantes do 

patrimônio do Fundo;  

 

e) o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for 

o caso, dos profissionais ou empresas contratados nos termos do 

Regulamento.  

 

IV – Celebrar os negócios jurídicos a 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;  

  

V – Receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo;  

 

VI – Custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda 

em período de distribuição de Quotas que podem ser arcadas pelo Fundo;  

 

VII – Manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente 

autorizada pela CVM, os títulos adquiridos com recursos do Fundo; 

 

VIII - No caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela 

CVM, manter a documentação referida no inciso II deste artigo até o término do 

procedimento;  

 

IX – Dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução 

CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 e no Regulamento do Fundo;  

 

X - Fornecer ao Investidor, obrigatoriamente, no ato de subscrição de Quotas, contra 

recibo: 

 

a) exemplar do Regulamento do Fundo; 

 

b) prospecto de lançamento de Quotas do Fundo; 

 

c) documento discriminando as despesas com comissões ou taxas de 

subscrição, distribuição e outras que o Investidor tenha que arcar. 



 

 75 

 

XI - Manter atualizada junto à CVM a lista de Prestadores de Serviços contratados pelo 

Fundo; 

 

XII - Observar as disposições constantes deste Regulamento, bem como deliberações da 

Assembleia Geral de Quotistas; e 

 

XIII - Controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos Ativos do Fundo, 

fiscalizando os serviços prestados por terceiros contratados. 

 

Do Consultor de Investimentos 

 

O Fundo poderá contratar um Consultor de Investimentos especializado em ativos de base 

imobiliária, ficando estabelecido que o custo anual, para o Fundo, não poderá exceder a 

10% (dez por cento) do valor da Taxa de Administração anual paga pelo Fundo ao 

Administrador. 

 

Características das Quotas 

 

As Quotas objeto da presente Oferta apresentam as seguintes características principais:  

 

I - as Quotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio e terão a forma 

nominativa e escritural;  

 

II – a cada Quota corresponderá um voto nas Assembleias Gerais dos Quotistas do Fundo;  

 

III – de acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, o 

Quotista não poderá requerer o resgate de suas Quotas;  

 

IV – o Administrador poderá determinar a suspensão do serviço de cessão e transferência 

de Quotas até, no máximo, 3 (três) Dias Úteis antes da data de realização de Assembleia 

Geral de Quotistas, com o objetivo de facilitar o controle de votantes na Assembleia Geral 

de Quotistas. O prazo de suspensão do serviço de cessão e transferência de Quotas, se 

houver, será comunicado aos Quotistas no edital de convocação da Assembleia Geral de 

Quotistas. 
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O Fundo manterá contrato com o Itaú Unibanco S.A., instituição depositária devidamente 

credenciada pela CVM para a prestação de serviços de escrituração das Quotas, inscrita no 

CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, que emitirá extratos de contas de depósito, a fim de 

comprovar a propriedade das Quotas e a qualidade de condômino do Fundo. 

 

O Fundo deverá distribuir aos seus quotistas, 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, na forma da lei, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada 

ano, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 8.668 de 25 de junho de 1993, 

ou em menor periodicidade, conforme venha a ser permitido. 

 

A Assembleia Geral Ordinária de Quotistas a ser realizada anualmente até 4 (quatro) meses 

após o término do exercício social, deliberará sobre o tratamento a ser dado aos resultados 

apurados no exercício social findo. 

 

Entende-se por lucro auferido, segundo regime de caixa, o resultado positivo e efetivo do 

Fundo decorrente do recebimento de remuneração dos Ativos e eventuais rendimentos 

oriundos de aplicações financeiras em ativos de renda fixa, deduzidos o valor do custo de 

aquisição do Ativo ou da aplicação financeira, bem como os custos de cobrança e custos 

administrativos em geral, a reserva de contingência necessária para a satisfação de eventuais 

passivos ou contingências que venham ou possam vir a ser suportados pelo Fundo e a 

provisão das demais despesas previstas neste Regulamento para a manutenção do Fundo e 

cumprimento de suas obrigações, inclusive as não cobertas pelos recursos arrecadados por 

ocasião da emissão das Quotas, em conformidade como disposto na Instrução CVM nº 

206, de 14 de janeiro de 1994. 

 

Aos Quotistas que tiverem subscrito e integralizado suas Quotas fica assegurado, nas 

futuras emissões de Quotas, o direito de preferência na subscrição de novas Quotas, na 

proporção do número de Quotas que possuírem, direito este concedido para exercício por 

prazo não inferior a 10 (dez) dias; 

 

Nas novas Emissões, os Quotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os 

Quotistas ou a terceiros. 
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As Quotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das 

Quotas existentes. 
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6. POLÍTICA E ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO  

• Política e Estratégia de Investimento 

• Investimentos a Serem Realizados pelo Fundo 
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6. POLÍTICA E ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO  

 

Política e Estratégia de Investimento 

 

Os recursos do Fundo serão aplicados, sob a gestão do Administrador, segundo a Política 

de Investimento a seguir definida, que busca proporcionar ao quotista remuneração para o 

investimento por ele realizado no Fundo. A administração do Fundo será realizada 

observando a seguinte Política de Investimento: 

 

(a) O Fundo, como regra geral, realizará investimentos imobiliários de médio e 

longo prazos, objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio da 

rentabilidade dos Ativos que venha a adquirir, ficando, contudo, ressalvada a 

realização de investimentos de curto prazo, inclusive em Ativos ou em títulos e 

valores mobiliários de renda fixa, conforme abaixo previsto, para fins de 

liquidez e pagamento de despesas correntes do Fundo; 

 

(b) Os Ativos a serem adquiridos serão vinculados, ainda que sob a forma de 

garantia, a imóveis de uso residencial, comercial ou industrial, prontos ou em 

construção, ou a locação ou a direitos reais ou obrigacionais relativos a imóveis, 

ainda que sob a forma de garantia, de uso residencial, comercial ou industrial, 

prontos ou em construção. 

 

Investimentos a Serem Realizados pelo Fundo 

 

O Fundo investirá nos Ativos, respeitando os limites abaixo estabelecidos: 

 

(a) O investimento em CRI poderá ocorrer quando estes forem emitidos em regime 

fiduciário com patrimônio separado e deverá observar os seguintes limites: (i) em 

valor equivalente a até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo 

quando referido ativo possuir nota atribuída por agência classificadora de risco 

(rating) igual ou superior a A; (ii) em valor equivalente a até 30% (trinta por cento) 

do patrimônio líquido do Fundo quando referido ativo não possuir nota atribuída 

por agência classificadora de risco (rating) ou, se possuir, a mesma for igual ou 

inferior a BBB; (iii) em valor equivalente a até 100% (cem por cento) do patrimônio 

líquido do Fundo quando referido ativo possuir grau sênior de subordinação; (iv) 
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em valor equivalente a até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do Fundo 

quando referido ativo for subordinado; (v) em valor equivalente a até 50% 

(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando referido ativo não 

tiver como garantia alienação fiduciária de bem imóvel, mas sim 100% (cem por 

cento) de coobrigação do originador ou cedente; e (vi) em valor equivalente a até 

100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando referido ativo tiver 

como garantia alienação fiduciária de bem imóvel. Nos casos dos itens (iii) a (vi), o 

investimento poderá ser realizado independentemente da nota atribuída por agência 

classificadora de risco. 

 

(b)  O investimento em LCI poderá ocorrer: (i) em valor equivalente a até 100% (cem 

por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando a emissora de referido ativo 

possuir nota atribuída por agência classificadora de risco (rating) igual ou superior a 

A; (ii) em valor equivalente a até 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido do 

Fundo quando a emissora de referido ativo não possuir nota atribuída por agência 

classificadora de risco (rating) ou, se possuir, a mesma for igual ou inferior a BBB; e 

(iii) em valor equivalente a até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do 

Fundo quando referido ativo tiver como garantia alienação fiduciária. 

  

(c) O investimento em LH poderá ocorrer: (i) em valor equivalente a até 100% (cem 

por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando a emissora de referido ativo 

possuir nota atribuída por agência classificadora de risco (rating) igual ou superior a 

A; e (ii) em valor equivalente a até 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido do 

Fundo quando a emissora de referido ativo não possuir nota atribuída por agência 

classificadora de risco (rating) ou, se possuir, a mesma for igual ou inferior a BBB.   

 

(d) O investimento em Quotas de FII não poderá exceder o valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 

 

(e) O investimento em Quotas de FIDC poderá ocorrer em valor equivalente a até 

100% (cem por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 

 

(f) O investimento em Quotas de FI RF não poderá exceder o valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) do patrimônio líquido do Fundo. 
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(g) O investimento em Debêntures não poderá exceder o valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo e deverá observar os 

seguintes limites: (i) em valor equivalente a até 50% (cinquenta por cento) do 

patrimônio líquido do Fundo quando referido ativo possuir nota atribuída por 

agência classificadora de risco (rating) igual ou superior a A; e (ii) em valor 

equivalente a até 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido do Fundo quando 

referido ativo possuir nota atribuída por agência classificadora de risco (rating) ou, 

se possuir, a mesma for igual ou inferior a BBB. 

        

Além do investimento em Ativos, será observado o quanto segue: 

 

(a) O Fundo poderá aplicar até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido 

em Quotas de FII e /ou Quotas de FI RF desde que tais ativos sejam de 

emissão de Fundos de Investimento Imobiliário e/ou Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios, respectivamente, administrados pelo Administrador. 

 

(b) O Fundo poderá manter investido em títulos e valores mobiliários, que não 

sejam Ativos, até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, para fins de 

atendimento das disponibilidades de caixa. 

 

(c) As disponibilidades financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam 

aplicadas em Ativos, nos termos deste Regulamento, serão aplicadas em títulos 

e valores mobiliários emitidos por entes públicos ou privados, de renda fixa, 

inclusive CDB, tudo de acordo com as normas editadas pela CVM, observado o 

disposto no parágrafo único do artigo 46 da Instrução CVM nº 472, de 31 de 

outubro de 2008.  

 

(d) Excepcionalmente, inclusive por ocasião de nova emissão de quotas do Fundo, 

a totalidade dos recursos captados, enquanto não destinada à aquisição de 

Ativos, deverá permanecer aplicada em títulos e valores mobiliários de renda 

fixa pelo prazo fixado no parágrafo terceiro deste artigo. 

 

(e) Os recursos investidos em renda fixa serão resgatados para: 

 

i. pagamento da taxa de administração do Fundo; 
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ii. pagamento de custos administrativos do Fundo, inclusive de 

despesas com aquisição de Ativos ; e 

iii. investimentos em Ativos. 

 

O Fundo poderá ficar desenquadrado pelo período máximo de 720 (setecentos e vinte) dias 

consecutivos, se menor prazo não for fixado por normativos da CVM. 

 

O Fundo tem como rentabilidade alvo a variação positiva apresentada pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas acrescida de 8,0% 

(oito inteiros por cento) ao ano sobre o valor integralizado pelos quotistas quando da 

primeira emissão de Quotas, considerando-se os Ativos e a situação macroeconômica 

existente quando da colocação das Quotas de primeira emissão do Fundo.  

 

A rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob 

qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade aos quotistas por 

parte do Administrador. Ademais, diversos fatores poderão afetar a rentabilidade do 

Fundo, notadamente conforme no presente prospecto, na seção denominada fatores de 

risco. 

 

O objeto e a política de investimentos do Fundo somente poderão ser alterados por 

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

presente Regulamento.  
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7. DA DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E DA DESTINAÇÃO 

DOS RECURSOS 

• Condições do Contrato de Distribuição 

• Dos Custos da Distribuição 

• Demonstrativos dos Custos da Distribuição 

• Contrato de Garantia de Liquidez 

• Da contratação de Instituições Participantes 

• Destinação dos Recursos 
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7. DA DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E DA DESTINAÇÃO 

DOS RECURSOS 

 

Condições do Contrato de Distribuição 

 

O Contrato de Distribuição foi celebrado entre o Fundo e o Coordenador Líder e 

disciplina a forma de colocação das Quotas objeto da Oferta e regula a relação existente 

entre o Coordenador Líder e o Fundo. 

 

As Quotas serão distribuídas publicamente a investidores, residentes e domiciliados no 

Brasil ou no exterior, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e investidores 

institucionais. 

 

O Coordenador Líder organizará a colocação das Quotas perante quaisquer Investidores 

interessados, de forma discricionária, podendo levar em conta suas relações com clientes e 

outras considerações de natureza comercial ou estratégica. 

 

A distribuição das Quotas será realizada pelo Coordenador Líder, sob o regime de 

melhores esforços, observado o prazo máximo de 6 (seis) meses contado a partir da data de 

publicação do Anúncio de Início de distribuição Pública da 1ª Emissão de Quotas, não 

sendo o Coordenador Líder responsável pela quantidade eventualmente não subscrita. 

 

A atividade de coordenação da Oferta será realizada pelo Coordenador Líder. 

 

A colocação pública das Quotas terá início após a expedição do registro da Oferta pela 

CVM e a publicação do Anúncio de Início de distribuição Pública da 1ª Emissão de 

Quotas. 

 

O Contrato de Distribuição encontra-se disponível para consulta ou reprodução na sede do 

Administrador e do Coordenador da Oferta. 

 

Dos Custos da Distribuição 

 

Conforme previsto no Contrato de Distribuição, pela execução da distribuição em regime 

de melhores esforços das Quotas emitidas pelo Fundo pelo Coordenador Líder, esse não 
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fará jus a qualquer remuneração. Quanto às Instituições Participantes eventualmente 

contratadas por esse, em nome do Fundo, estas farão jus ao recebimento de Comissão de 

Coordenação. Esta remuneração paga pelo Coordenador Líder às Instituições Participantes 

eventualmente contratadas pelo Coordenador Líder, em nome do Fundo será equivalente a 

até 0,5% (cinco décimos de por cento) do valor efetivamente colocado pela respectiva 

Instituição Participante, a ser paga diretamente pelo Coordenador Líder, na forma prevista 

no Contrato de Adesão firmado entre o Coordenador Líder e a Instituição Participante, se 

for o caso. 

 

Demonstrativos dos Custos da Distribuição 

 

Os custos de distribuição da Oferta serão arcados pelo Fundo, conforme previsto no 

Contrato de Distribuição e observada a tabela abaixo: 

 

 Custo Unitário por Quotas 

    

 Número Total de Quotas                 100.000.000   
 Preço por Quota (R$)                            1,00   
 Valor Estimado do PL (R$)                 100.000.000   
    
 Custos de Distribuição % do PL R$ 

 Comissão de Coordenação 0,50%     500.000,00  
 Comissão de Colocação 0,50%     500.000,00  
 Comissão de Garantia de Subscrição 0%                  -    
 Outras Comissões 0%                  -    

 Total 1,0%    1.000.000,0  
    
 Custo Unitário de Distribuição 1,0% 0,01 

    

 Despesas Decorrentes do Registro (R$)    
 CVM                    82.870,00   
 BM&FBOVESPA                      7.700,00   
 Total                    90.570,00   
    
 Outros Custos Relacionados (R$)                    32.000,00   
 Publicações                    32.000,00   
 Anúncio de Início                    16.000,00   
 Anúncio de Encerramento                    16.000,00   
    
 Custos Totais (R$)                  1.122.570,0   
 Comissões                  1.000.000,0   
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 Despesas de Registro                    90.570,00   
 Custos Relacionados                    32.000,00   

    
 Custo Unitário Total % do Preço da Quota R$ 

 Custo Unitário Total 1,12%      0,0112257  

  

Contrato de Garantia de Liquidez 

 

Não há e nem será constituído fundo para garantia de liquidez das Quotas no mercado 

secundário. 

 

Da contratação de Instituições Participantes 

 

O Coordenador Líder poderá contratar instituições participantes para participarem da 

colocação das Quotas (as “Instituições Participantes”). Caso venham a ser contratadas 

Instituições Participantes, estas (i) serão contratadas diretamente pelo Coordenador Líder, 

na forma da “Minuta de Termo de Adesão” anexa ao Contrato de Distribuição; (ii) 

receberão remuneração equivalente a até 0,5% (cinco décimos de por cento) do valor 

efetivamente colocado pela respectiva Instituição Participante, a ser paga diretamente pelo 

Coordenador Líder, na forma prevista no Termo de Adesão; e (iii) estarão sujeitas às 

mesmas obrigações e responsabilidades do Coordenador Líder previstas no Contrato de 

Distribuição, inclusive no que se refere às disposições regulamentares e legislação em vigor. 

 

Destinação dos Recursos 

 

Os recursos captados pelo Fundo através da Oferta serão destinados à aquisição dos Ativos 

que irão compor o Patrimônio Líquido.  

 

Estes Ativos serão caracterizados, prioritariamente, como sendo renda fixa e de base 

imobiliária. A alocação dos mesmos deverá respeitar a Política de Investimento do Fundo, 

explicitada no Regulamento. 
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8. TRIBUTAÇÃO 

• Tributação do Fundo 

• Considerações Adicionais 

 

Imóvel 
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8. TRIBUTAÇÃO 

 

 

 

Tributação do Fundo 

 

A Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, estabelece que os fundos de investimento imobiliário 

são isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que:  

 

(a) 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, observando-se  o 

disposto neste REGULAMENTO, em especial no artigo 16; e 

 

(b) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como 

construtor, incorporador ou sócio, quotista que detenha, isoladamente ou em 

conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por 

cento) das quotas. 

 

O Regulamento garante a distribuição de lucros prevista no item (a) acima, sendo uma 

obrigação do Administrador fazer cumprir essa disposição. Feitas essas considerações, tem-

se a seguinte tributação aplicável ao Fundo:  

 

Imposto de Renda: Regra geral, os rendimentos e ganhos decorrentes das operações 

realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda, 

exceto os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa 

ou de renda variável, os quais se sujeitam à incidência do Imposto de Renda de acordo com 

as mesmas normas previstas para as aplicações financeiras das pessoas jurídicas. Contudo, 

em relação às aplicações financeiras referentes a CRI, LCI, LH, e Quotas de FII admitidas 

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 Quotas. Alguns titulares de Quotas do Fundo 
podem estar sujeitos a tributação específica, dependendo de sua qualificação ou 
localização. Os Quotistas não devem considerar unicamente as informações 
contidas neste Prospecto para fins de avaliar o investimento no Fundo, devendo 
consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica que sofrerá 
enquanto Quotista do Fundo. 
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exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, não haverá 

incidência de Imposto de Renda retido na fonte, nos termos da Lei 12.024/09. 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 Quotistas.  

 

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 

cinqüenta centésimo por cento) ao dia. 

 

Considerações adicionais 

 

Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação 

corporativa cabível (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – “IRPJ”, Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido – “CSLL”, Contribuição ao Programa de Integração Social – 

“Contribuição ao PIS” e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social – 

“COFINS”), o fundo de investimento imobiliário que aplicar recursos em empreendimento 

imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Quotista que possua, 

isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por 

cento) das Quotas do Fundo. 

 

Para os Quotistas aplica-se o seguinte tratamento tributário: 

 

Imposto de Renda: O Imposto de Renda aplicável aos Quotistas do Fundo tomará por 

base (i) a residência dos Quotistas do Fundo (a) no Brasil ou (b) no exterior; e (ii) alguns 

eventos financeiros que caracterizam o auferimento de rendimento e a sua conseqüente 

tributação: (a) a cessão ou alienação de Quotas do Fundo, (b) o resgate de Quotas do 

Fundo, (c) a amortização de Quotas do Fundo, (d) a distribuição de lucros pelo Fundo, nos 

casos expressamente previstos no Regulamento.  

 

(i) Quotistas do Fundo Residentes no Brasil: Os ganhos auferidos na cessão ou 

alienação, amortização e resgate das Quotas do Fundo, bem como os rendimentos 

distribuídos pelo Fundo sujeitam-se ao Imposto de Renda à alíquota de 20% (vinte por 

cento). Adicionalmente, sobre os ganhos decorrentes de negociações em ambiente de 

bolsa, mercado de balcão organizado ou mercado de balcão não organizado com 



 

 94 

intermediação, haverá retenção do Imposto de Renda à alíquota de 0,005% (cinco 

milésimos por cento). No caso de Quotista pessoa física, pode haver isenção para 

determinados rendimentos, caso sejam atendidos certos requisitos previstos na legislação. 

 

(ii) Quotistas do Fundo Residentes no Exterior: Aos Quotistas do Fundo residentes e 

domiciliados no exterior, por ingressarem recursos no Brasil por intermédio dos 

mecanismos previstos na Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº. 

2.689/00 (“Quotistas Qualificados”), é aplicável tratamento tributário específico 

determinado em função de residirem ou não em país ou jurisdição que não tribute a renda 

ou capital, ou que tribute a renda à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) 

(“Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação”).  

 

IOF/Títulos: É cobrado à alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, 

liquidação ou repactuação das Quotas do Fundo, limitado a um percentual do rendimento 

da operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n.º 

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 cinqüenta centésimos por cento) ao dia.  

 

IOF/Câmbio: Conversões de moeda estrangeira para a moeda Brasileira, bem como de 

moeda Brasileira para moeda estrangeira, porventura geradas no investimento em Quotas 

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), 

as operações de câmbio realizadas em razão do ingresso e da remessa de recursos por 

Quotistas Qualificados relativos a investimentos no Fundo estão sujeitas às seguintes 

alíquotas: 2% (dois por cento) para o ingresso, aplicável às operações de câmbio 

contratadas a partir de 20 de outubro de 2009, e 0% (zero por cento) para a remessa de 

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. 

 

No caso de Quotistas Qualificados Não Residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula 

Tributação, os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e resgate das Quotas 

do Fundo, bem como os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão tributados à alíquota 
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de 15% (quinze por cento), exceto no caso de ganhos auferidos na alienação das Quotas 

realizada em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, os quais, de acordo 

com razoável interpretação das leis e regras atinentes à matéria, devem ser isentos do 

Imposto de Renda.  

 

A isenção mencionada anteriormente não se aplica aos rendimentos auferidos em 

operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados nos 

termos da Lei nº 8.981/95, artigo 65, §4º; Instrução Normativa SRF nº 25/01, artigo 18, 

inciso I. 

 

No caso de Quotistas Qualificados Residentes em Jurisdição de Baixa ou Nula Tributação, 

os ganhos auferidos na cessão ou alienação, amortização e resgate das Quotas do Fundo e 

os rendimentos distribuídos pelo Fundo serão tributados de acordo com as regras 

aplicáveis aos Quotistas Residentes no Brasil. 

 

Com relação aos Quotistas do Fundo Residentes no Brasil, de acordo com disposições 

previstas no Artigo 3º da Lei 11.033/04, não haverá incidência do Imposto de Renda retido 

na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas fisicas com relação aos rendimentos 

distribuídos pelo Fundo ao quotista pessoa física, observado cumulativamente os seguintes 

requisitos:  

 

(a) o Quotista pessoa física seja titular de menos de 10% (dez por cento) do montante 

de Quotas emitidas pelo Fundo, e cujas Quotas lhe derem direito ao recebimento 

de rendimento inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos 

pelo Fundo; 

 

(b) o Fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) Quotistas; e  

 

(c) as Quotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no 

mercado de balcão organizado.  

 

Não há nenhuma garantia ou controle efetivo por parte do Administrador, no sentido de se 

manter o Fundo com as características previstas nos itens (a) e (b) acima. Em relação ao 

item (c), o Administrador manterá as quotas registradas para negociação secundária única e 

exclusivarnente no mercado de bolsa organizado administrado pela BOVESPA. 
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9. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

• Taxa de Administração 

• Taxa de Performance 

• Remuneração do Consultor Imobiliário 

• Remuneração do Escriturador 

• Remuneração do Custodiante 

• Remuneração do Coordenador da Oferta 

• Remuneração do Auditor Independente 
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9. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

Taxa de Administração 

 

Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, o Administrador receberá uma 

Taxa de Administração correspondente a: (i) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos de por 

cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e 

integralização de Quotas; (ii) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo.  

 

A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 

apurada diariamente (em base de 252 dias por ano) e paga no início do mês subsequente à 

prestação do serviço. A Taxa de Administração não poderá ser inferior a R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) por mês (a “Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, 

quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido 

ao Administrador o Valor Mínimo previsto.  

 

Os valores previstos acima serão atualizados anualmente pela variação positiva acumulada 

do IGPM. 

 

Taxa de Performance 

 

O Administrador também receberá Taxa de Performance, a qual será apurada de acordo 

com o resultado dos investimentos do Fundo, conforme as fórmulas a seguir estabelecidas. 

O pagamento da Taxa de Performance somente ocorrerá caso esta seja maior que zero.  

 

O benchmark para fins de cálculo da Taxa de Performance será corresponde à variação 

apresentada pelo IGPM acrescida de 6,0% (seis inteiros por cento) ao ano, observada a 

fórmula abaixo. 

 

Para os fins de apuração da Taxa de Performance, o Administrador deverá calcular, todo 

dia útil, desde o início das atividades do Fundo, o valor de Saldo(t), conforme fórmula 

abaixo: 
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Saldo(t) = Saldo (t-1)*[1 +IGPM(t)]*(1+RM)-CA(t)+CI(t) 

 

Onde: 

 

Saldo(t): Corresponde ao Saldo de Referência para cálculo da Taxa de Performance no dia 

útil ‘t’.  

 

Saldo (t-1): Corresponde ao Saldo de Referência apurado no dia útil imediatamente anterior 

(t-1). 

 

RM ou “Retorno Mínimo”: Corresponde à rentabilidade mínima calculada de forma pro rata 

temporis equivalente a 6,0% (seis por cento) ao ano, calculada para o período entre (t-1) e (t). 

 

CA (t): Corresponde ao montante de capital amortizado pelo Fundo no dia ‘t’, ou seja, o 

somatório de todos os recursos pagos e transferidos aos quotistas no dia ‘t’, em moeda 

corrente nacional, sendo, tal transferência realizada a qualquer título, inclusive amortizações 

ou pagamento de haveres aos quotistas.  

 

CI (t): Corresponde ao capital integralizado pelos Quotistas no Fundo no dia ‘t’. 

 

IGPM(t): corresponde à variação apresentada pelo Índice Geral de Preços – Mercado, 

apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, apurada de forma pro rata temporis no 

período havido entre (t-1) e (t). 

 

Uma vez apurado o Saldo(t), o valor da Taxa de Performance a ser paga pelo Fundo na 

data (t), correspondente a “TP(t)”, que será calculada para cada pagamento de amortização 

na data ‘t’, conforme fórmula: 

 

Se Saldo(t) ≥0 => TP(t) = 0 

Se Saldo (t) < 0  e CA(t) + Saldo(t) ≥ 0 => TP(t) = 20% * [Saldo(t)] 

Se Saldo(t) <0 e CA(t) + Saldo(t)<0 => TP(t) = 20%*CA(t)  

 

Caso o saldo disponível no Fundo não seja suficiente para o pagamento da Taxa de 

Performance, o Administrador poderá livremente vender qualquer dos Ativos ou resgatar 

aplicações em nome do Fundo para que seja realizado o pagamento correspondente. 
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A Taxa de Performance será provisionada diariamente e paga dentro de até 02 (dois) dias 

úteis contados do pagamento de qualquer remuneração ao quotista, seja a título de 

amortização de quotas do Fundo ou por ocasião da liquidação do Fundo. Será igualmente 

devida a Taxa de Performance na hipótese de destituição, substituição ou renúncia do 

Administrador. 

 

Remuneração do Consultor de Investimentos 

 

O Consultor de Investimentos, quando contratado, receberá remuneração paga pelo Fundo 

que não poderá exceder a 10% (dez por cento) do montante da Taxa de Administração 

anual paga pelo Fundo ao Administrador. 

 

Remuneração do Escriturador 

 

A remuneração do Escriturador obedecerá ao disposto no Contrato de Escrituração, 

firmado entre o Administrador, por conta e ordem do Fundo e o Escriturador, no 

montante de R$ 1.680,00 (hum mil, seiscentos e oitenta reais) por mês, mais custos 

variáveis por Quotistas, sendo certo que tal pagamento será realizado pelo Administrador, 

mediante repasse de parcela da Taxa de Administração. 

 

Remuneração do Custodiante 

 

A remuneração do Custodiante obedecerá ao disposto no Contrato de Custódia e 

Controladoria, firmado entre o Administrador, por conta e ordem do Fundo e o 

Custodiante, no montante de 0,10% do Patrimônio Líquido do Fundo ao ano, respeitando-

se o limite mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês.. Caberá diretamente ao Fundo 

efetuar o pagamento diretamente ao Custodiante, no que se refere ao valor devido a título 

de custódia.  

 

Em relação ao valor devido a título de controladoria, tal pagamento será realizado pelo 

Administrador, mediante repasse de parcela da Taxa de Administração. 

 

Remuneração do Coordenador da Oferta 
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Os serviços prestados pelo Coordenador Líder não serão remunerados pelo Fundo. 

 

Remuneração do Auditor Independente 

 

A remuneração do Auditor Independente obedecerá ao disposto no Contrato firmado 

entre o Administrador, por conta e ordem do Fundo e o Auditor Independente, no 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por ano mais custos variáveis por Quotistas, sendo 

certo que tal pagamento será realizado pelo Fundo, conforme art. 47 da Instrução CVM nº 

472, de 31 de outubro de 2008. 
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10. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DA OFERTA 

• Informações sobre as Partes 

• Relacionamento entre as Partes 
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10. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DA OFERTA 

 

Informações Sobre as Partes 

 

Administrador do Fundo 

 

Banco Fator S.A. 

Rua Renato Paes de Barros, nº 1.107, 12º andar 

São Paulo - SP 

At.: Frederico Simionato ou Vanessa Roveri 

Diretora Responsável pelo Fundo: Patrícia Valente Stierli 

Tel.: (11) 3049-6013 

Fax: (11) 3044-4426 

e-mail: pstierli@bancofator.com.br   

 

Histórico 

 

Estabelecido em 1967, o Banco Fator, organizado sob a forma de banco múltiplo, 

desenvolve suas operações de modo integrado através das carteiras comercial e de 

investimentos.  

 

As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam 

integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a co-participação 

ou a intermediação de instituições associadas, integrantes do Conglomerado Financeiro 

Fator.  
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O Banco Fator tem uma equipe dedicada altamente qualificada, dirigida por: 

 

 

 

Banco Fator 

 

� 3º no ranking de originação de operações de certificados de recebíveis imobiliários 

pela ANBIMA em 2009. 

�  Excelência em gestão de ativos para terceiros. 
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� Operações realizadas: 

 

O Banco Fator foi o Coordenador 
Líder da 2ª série da 127ª emissão 
de CRI lastreado em recebíveis 

detidos contra a Direcional 
Engenharia.

Securitizadora Controladora 

dos Cedentes

Valor

R$ 5.204.706,29

2009

O Banco Fator foi o Coordenador 
Líder da 2ª série da 127ª emissão 
de CRI lastreado em recebíveis 

detidos contra a Direcional 
Engenharia.

Securitizadora Controladora 

dos Cedentes

Valor

R$ 5.204.706,29

2009

O Banco Fator foi o Coordenador 
Líder da 2ª série da 127ª emissão 
de CRI lastreado em recebíveis 

detidos contra a Fleury S.A.

Securitizadora Controladora 

dos Cedentes

Valor

R$ 11.723.200,00

2009

O Banco Fator foi o Coordenador 
Líder da 2ª série da 127ª emissão 
de CRI lastreado em recebíveis 

detidos contra a Fleury S.A.

Securitizadora Controladora 

dos Cedentes

Valor

R$ 11.723.200,00

2009
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Diversas razões levaram o Banco Fator à iniciativa de oferecer a seus clientes um 

fundo de investimento imobiliário 

 

 

 

Desempenho em 2008  

 

• Operações de crédito: R$ 173,4 milhões; 

• Total de Ativos: R$ 1,0 bilhão; 

• Patrimônio Líquido: R$ 238,1 milhões; 

• Lucro líquido: R$ 7,8 milhões;  

• Total de recursos administrados: R$ 4,2 bilhões; 

Fonte: Demonstrações Financeiras Banco Fator 2008 

 

Desempenho em 2009  

 

• Operações de crédito: R$ 273,5 milhões; 

• Total de Ativos: R$ 1,1  ilhão; 

• Patrimônio Líquido: R$ 306,0 milhões; 

• Lucro líquido: R$ 52,3 milhões;  

• Total de recursos administrados: R$ 5,6 bilhões; 

Fonte: Demonstrações Financeiras Banco Fator 2009.  
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Ratings: 

 

� Banco Fator - Fitch Ratings: A- (estável) 

� Fator Administração de Recursos Ltda - Fitch Ratings: M2- (bra) 

� Fator S/A Corretora de Valores - Austing Rating: AA-  

� Fator Seguradora – Fitch Ratings: A- (bra) 

 

Destaques 

 

Com o intuito de atender um ambiente de maior exigência de controle por parte de órgãos 

Reguladores e Auto-Reguldores, a área de Risco & Compliance do Banco Fator passou por 

reestruturação em 2009. Foram contratados profissionais de mercado, com experiência e 

qualificação para contribuir no desenvolvimento de novas bases de dados e sistemas, 

atendendo de maneira plena todas as exigências legais de controle para as empresas do 

conglomerado Fator. 

 

Negócios 

 

Tesouraria e Corporate Banking  

Banco Fator 

 

O Fator Corporate Banking é uma estrutura especialista na originação de oportunidades e 

operações junto a clientes corporativos. Em constante sinergia com as áreas de Investment 

Banking e Tesouraria, identifica as necessidades específicas de cada cliente, satisfazendo 

suas demandas e maximizando os resultados. 

� Operações Imobiliárias: CCI/CRI/LCI/Aquisição de Carteiras 

*Segmentos comercial, residencial, hoteleiro (créditos performados e não 

performados) 

**Operações com lastro em contratos de compra e venda, build to suit, sale & leaseback, 

locação, direitos de uso de superfície, etc. 

� Operações agrícolas: CPR/CDCA/CRA/WA/LCA/Crédito com Risk Sharing 

(First Loss) 

� Operações de Crédito: Compra e Venda de Ativos de Renda Fixa/CCB/Conta 

Garantida/Capital de Giro/Desconto de Recebíveis/Carta de Fiança/Trade 
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Finance (FINIMP, ACC/ACE, Cartas de Crédito, Pré Pagamento de 

Exportação)/Operações Estruturadas. 

� Soluções Financeiras: Fundos Fator, Fundos de Gestores – Terceiros, Fundos 

Exclusivos, Ações, LCA, LCI, CRI, Debêntures, CDB e Operações Estruturadas. 

 

Em 2009 a Tesouraria do Banco Fator foi ampliada, com o desenvolvimento e a oferta de 

novos produtos estruturados para o mercado secundário, gerando significativo aumento de 

receita. 

 

Administração de Recursos  

FAR – Fator Administração de Recursos 

 

A FAR – Fator Administração de Recursos, empresa do Banco fator especialista em gestão 

de fundos e carteiras de investimentos assumiu em 1997 as atividades de gestão de recursos 

de terceiros, que vinham sendo exercidas pelo Fator desde 1991. 

 

Em dezembro de 2008, o total de recursos sob gestão (fundos abertos, fechados, 

exclusivos), atingiu R$ 4,2 bilhões. Em junho de 2009, este total atingiu R$ 5,6 bilhões, , 

resultando em um aumento de 33,3%. 

 

Os fundos da FAR têm uma gestão ativa e diferenciada, com base em análise 

fundamentalista, sendo seu posicionamento calcado em premissas macroeconômicas e no 

cenário microeconômico para cada setor e/ou empresa. Sua filosofia de gestão é baseada 

na preservação de capital e busca por consistência de resultados. Tem foco na gestão de 

fundos de maior valor agregado, com o objetivo de atender às expectativas dos 

Investidores mais exigentes.  

 

Inovações tecnológicas e rigor na aplicação de metodologias de controle de riscos e 

compliance das operações, constituem sólidos alicerces nas atividades da FAR, resultando 

em transparência e consistência de resultados para os Investidores.  

 

Notas 

 

� Uma das pioneiras empresas independentes de gestão de recursos no Brasil 
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� Reconhecidos e valorizados Relatórios de Análise, com cobertura de 32 setores e 

123 companhias, com destaque para as avaliações de empresas small caps. 

� Alinhada às tendências, implementou modernas Plataformas de Negociação 

Eletrônica para Acesso Direto aos Mercados (DMA).  

� Primeira Corretora brasileira a ser signatária do Principles for Responsible 

Investment (PRI) da ONU. 

 

Corporate Finance  

Fator Investment Banking 

 

O Fator Investment Banking é especialista no planejamento e execução de operações 

estruturadas de empresas. Durante o ano de 2009, sua equipe de profissionais expandiu-se 

e focou ações na assessoria em transações específicas para corporações, conselhos 

administrativos, diretorias, sócios e proprietários de empresas, visando agregar valor ao 

acionista. Com vistas a um relacionamento de longo prazo, o Fator Investment Banking 

oferece assessoria independente e confidencial, isenta de conflitos de interessas inerentes às 

instituições multi-focadas e/ou varejistas.  

 

Tem reconhecida experiência em fusões & aquisições, incorporações, avalizações, project 

finance, além de operações de mercado de capitais, desde abertura e aumento de capital até 

emissões de títulos de renda fixa como debêntures, quotas de FIDC (fundo de 

investimento em direito creditório), quotas de FII (fundos de investimento imobiliário) e 

CRI (certificados de recebíveis imobiliários)..  

 

 

Notas 

 

• Amplo Know-how na modelagem de privatizações a avaliação de ativos/empresas. 

Em 2007, o Banco Fator ganhou a licitação para avaliar 18 empresas do governo de 

São Paulo, entre elas: Cesp, Nossa Caixa e Sabesp, executando a avaliação das 

empresas (correspondente ao serviço “A” da licitação);  

• Assessoria para fusões e aquisições, com experiência para a identificação e avaliação 

da empresa-alvo, implementação da estruturação mais adequada para as 

necessidades e disponibilidades de capital da empresa adquirente, apresentação de 

soluções financeiras e efetivação da operação. 
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• O Banco Fator obteve posição de destaque no ranking de fusões e aquisições 

divulgado pela Bloomberg e pela ANBID – Associação Nacional dos Bancos de 

Investimento – no ano de 2009. Estes rankings contemplam operações ocorridas 

na América Latina e no Brasil. 

• O segmento imobiliário do Investment Banking realizou a estruturação e 

distribuição de 5 CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) em 2009, totalizando 

R$ 170,8 milhões. 

• No ano de 2009, o Banco Fator apareceu em 3º lugar no Ranking de Originação da 

ANBIMA de emissão de CRI, realizadas pelo Investment Banking, com total 

emitido de R$ 85.333 mil.  

 

Private Banking  

Fator Private Banking 

 

Especialistas em Planejamento Financeiro personalizado e Alocação de Ativos.  

 

O Fator Private Banking distribui produtos e serviços financeiros para pessoas físicas e 

jurídicas não financeiras, sempre de acordo com características e objetivos específicos de 

cada cliente e seu respectivo nível de tolerância ao risco (Perfil do Investidor – IPS). Sua 

estratégia de aconselhamento financeiro é baseada em “arquitetura aberta”, ou seja, permite 

oferecer produtos e serviços de terceiros sem incorrer em conflito de interesses com as 

demais áreas de atuação do Banco Fator e com rigoroso controle de riscos. Especialista em: 

fundos de Investimento (gestão Fator e fundos de terceiros), Fundos Exclusivos, Clubes de 

Investimento, Ações, LCA, LCI, CRI, Debêntures, CDB, Operações Estruturadas 

Derivativos, Títulos Públicos e Privado, além de uma gama de produtos e serviços 

personalizados e exclusivos.  

 

Notas 

 

� Produtos de Investimento e Assessoria: Fundos de Investimento (gestão Fator e 

fundos de terceiros), Fundos Exclusivos, Clubes de Investimento, Ações, LCA, 

LCI, CRI, Debêntures, CDB, Operações Estruturadas, Derivativos, Títulos 

Públicos e Privado, além de uma gama de produtos e serviços personalizados e 

exclusivos; 
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� Assessores private com certificação pelo CFP® (formação de especialistas em 

planejamento financeiro). 

 

CFP® – CERTIFIED FINANCIAL PLANNIER™ – são marcas de certificação do Certified Financial 

Planner Board of Standards, Inc.  

Essa marca é concedida para profissionais que cumpriram com sucesso os requerimentos da certificação do 

CFP Board e confere elevado grau de excelência à atuação dos assessores financeiros.  

 

Seguradora 

Fator Seguradora 

 

A Fator Seguradora iniciou suas atividades em 2008, operando principalmente para atender 

a demanda de clientes corporativos como Concessões Rodoviárias, Siderurgias, Concessões 

de Energia, Empreendimentos Imobiliários, Agroindústria, etc. Tem atuação voltada 

também às empresas que necessitam de Garantias Financeiras e cobertura para 

Responsabilidade Civil. 

 

Notas 

 

� Seguros de Garantia, que garantem o fiel cumprimento de obrigações previstas em 

contratos públicos ou privados. 

� Seguro de Crédito, que oferece proteção para o Contas a Receber dos Segurados e 

aporta soluções para melhorar a gestão de risco e cobrança de crédito comercial, 

além de cobrir as perdas que possam ser causadas pela eventual insolvência de seus 

devedores. 

� Seguro de D&O (Diretoria e Executivos), que garante o patrimônio de executivos 

de empresas públicas ou privadas. 

 

Diretora Responsável pelo Fundo 

 

Como diretora do Administrador responsável, civil e criminalmente, pela gestão, supervisão 

e acompanhamento do Fundo, bem como pela prestação de informações a ele relativas, foi 

designado a Sra. Patrícia Valente Stierli, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4589089 

SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 010551368-78, divorciada, brasileira, residente e 
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domiciliada na Rua Itacema 246, São Paulo, SP, CEP 04530050, administradora de carteira 

de valores mobiliários, conforme ato declaratório nº 9770, de 20 de março de 2008. 

 

Graduada em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo (FGV 1978), Curso de Especialização em Administração para Graduados CEAG 

(CEAG1984), Especialização em Controladoria (GVPEC 2000). Participação em diversos 

cursos e seminários nos Estados Unidos à respeito de analise técnica, avaliação de 

empresas, gestão de risco e alocação de recursos para fundos de investimento. 

 

Possui doze anos de experiência na área de gestão de Recursos, tendo atuado como 

Diretora Adjunta do Santander Asset Management e Gerente no Banco Credibanco S.A. 

Sete anos de experiência com gerente e analistas de investimento na Fator S.A Corretora de 

Valores e Câmbio e Banco Comind. Sete anos de experiência como Diretora 

Administrativo Financeira nas empresas Sadefem Equipamentos e Montagem S.A e Rede 

Zacharias de Pneus S.A. 

 

Coordenador Líder  

 

Banco Fator S.A. 

Rua Renato Paes de Barros, nº 1.107, 12º andar 

São Paulo - SP 

At.: Frederico Simionato ou Vanessa Roveri 

Diretor Responsável pelo Fundo: Patrícia Valente Stierli 

Tel.: (11) 3049-6013 

Fax: (11) 3044-4426 

e-mail: pstierli@bancofator.com.br 

 

Escrituração 

 

Itaú Unibanco S.A. 

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 

Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara 

CEP 04344-902, São Paulo – SP 

Tel: (11) 5029-4061 

Responsável: Jair Vicente Romano Alves 
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E-mail: Jair.alves@itau.com.br 

 

Auditor Independente 

 

BDO Trevisan Auditores Independentes 

Rua Bela Cintra, nº 952, 3º andar, Cerqueira Cesar 

CEP 01415-904, São Paulo - SP /SP. 

Tel.: (11) 3138-5055 

Responsável: Ronaldo Reimberg Lima 

E-mail: reimberg@bdobrazil.com.br 

 

Assessor Legal 

 

Almeida Bugelli e Valença Advogados Associados 

Rua Joaquim Floriano, nº 72, 18º andar, CEP 04534-000 

São Paulo – SP 

Tel : (55) (11) 3707-1150  

Fax : (55) (11) 3707-1154 

Advogada Responsável: Silvia Bugelli 

E-mail: silvia@almeidabugelli.com 

Website: www.almeidabugelli.com 

 

 Relacionamento entre as Partes 

 

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

relacionamento comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com o 

Administrador/Coordenador Líder ou com sociedades de seu conglomerado econômico, 

podendo, no futuro, serem contratados pelo Administrador, pelo Coordenador ou 

sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-los, inclusive na realização de 

investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas 

atividades. 

 

Relacionamento do Administrador/Coordenador Líder com:  

 

- o Ecriturador / Custodiante: 
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O Escriturador/Cutodiante presta serviços de custódia e escrituração para a maioria dos 

fundos administrados pelo Administrador / Coordenador Líder sendo aproximadamente 

60 (sessenta) fundos de investimento. 

 

Possíveis Conflitos de Interesse entre as Partes 

 

Além das operações entre as partes responsáveis pela estruturação da presente Oferta, 

descritas na Seção “Relacionamento entre as Partes”, na página 106 deste Prospecto, há 

outras potenciais situações que podem ensejar conflito de interesses, conforme previsto 

nesta seção “Possíveis Conflitos de Interesse entre as Partes”. 

 

A Instrução CVM nº 472 prevê que os atos que caracterizem conflito de interesses entre o 

Fundo e o Administrador dependem de aprovação prévia, específica e informada da 

Assembleia Geral de Quotistas. 

 

As seguintes hipóteses são exemplos de situação de conflito de interesses: 

 

I – adquirir Ativos relacionados à aquisição, locação, arrendamento ou exploração do 

direito de superfície de imóvel de propriedade do Administrador ou de pessoas a ele 

ligadas; 

 

II – a alienação de ativos ao Administrador ou pessoas a ele ligadas; 

 

III – a aquisição, pelo Fundo, de imóvel de propriedade de devedores do Administrador, 

uma vez caracterizada a inadimplência do devedor; e 

 

IV – a contratação, pelo Fundo, de pessoas ligadas ao Administrador, para prestação de 

serviços para o Fundo. 

 

Não obstante as previsões transcritas acima, o Administrador é constantemente contratado 

para trabalhar em operações estruturadas para atuar como estruturador da operação ou 

como agente de distribuição. No entanto, o Administrador entende que este tipo de 

contratação o torna ainda mais expert no assunto imobiliário, razão pela qual não acredita 

que estas contratações possam gerar conflitos de interesse no relacionamento entre o 

Administrador e o Fundo. 
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11. PUBLICIDADE E REMESSA DE DOCUMENTOS 

• Informações aos Quotistas 

• Remessa de Informações à CVM 
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11. PUBLICIDADE E REMESSA DE DOCUMENTOS 

 

Informações aos Quotistas 

 

O Administrador divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo 

ao Fundo ou a suas operações, de modo a garantir aos Quotistas e demais Investidores 

acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de 

adquirir ou alienar Quotas. 

 

O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo: 

 

I - Mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês: 

 

a) o valor do patrimônio do Fundo, o valor patrimonial da Quota e a rentabilidade auferida 

no período; e 

b) o valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e direitos 

integrantes de seu patrimônio. 

  

II - Trimestralmente, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, 

informações sobre o andamento das obras eventualmente existentes e sobre o valor total 

dos investimentos já realizados, até a conclusão e entrega da construção; 

 

III - Até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas 

judiciais ou extrajudiciais propostas na defesa dos direitos dos Quotistas ou desses contra o 

Administrador, indicando a data de início e a da solução final, se houver; 

 

IV - Até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre, o balancete 

semestral e o relatório do Administrador, que será elaborado de acordo com o disposto no 

§ 2º, artigo 39, da Instrução CVM nº 472 e deverá conter, no mínimo: 

 

a)   descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a 

cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas 

auferidas, a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade 

apurada no período; 
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b)   programa de investimentos para o semestre seguinte; 

 

c) informações, baseadas em premissas e fundamentos devidamente 

explicitados, sobre: 

 

i)   a conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que 

se concentram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; 

 

ii)   as perspectivas da administração para o semestre seguinte;  

 

iii) o valor de mercado dos bens e direitos integrantes do Fundo, 

incluindo o percentual médio de valorização ou desvalorização 

apurado no período, com base em análise técnica especialmente 

realizada para esse fim, em observância aos critérios de orientação 

usualmente praticados para avaliação dos bens imóveis integrantes do 

patrimônio do Fundo, critérios estes que deverão estar devidamente 

indicados no relatório. O valor de mercado dos bens e direitos 

integrantes do Fundo será estimado com base em relatório a ser 

disponibilizado pelo Consultor de Investimentos, ou por empresa de 

consultoria especializada, contratada pelo Fundo, para prestar, 

exclusivamente, o serviço de avaliação dos empreendimentos 

imobiliários e demais ativos integrantes da carteira do Fundo; 

 

d)   relação das obrigações contraídas no período; 

 

e)   a rentabilidade dos últimos 4 (quatro) semestres calendário; 

 

f)   o valor patrimonial da Quota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 

(quatro) semestres calendário; 

 

g)   relação dos encargos debitados ao Fundo em cada um dos 2 (dois) últimos 

exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio 

líquido médio semestral em cada exercício. 

 

V - Anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício, as demonstrações 
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financeiras, o relatório do Administrador, elaborado de acordo com o disposto no § 2º, 

artigo 39, da Instrução nº 472 e no inciso IV e o parecer do Auditor Independente; 

 

VI - Até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária; 

 

VII - Enviar a cada Quotista, no prazo de até 8 (oito) dias após a data de sua realização, 

resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral; 

 

VIII - Enviar a cada Quotista, semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do 

encerramento do semestre, o extrato da conta de depósito acompanhado do valor do 

patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o valor patrimonial da Quota, e a 

rentabilidade apurada no período, bem como de saldo e valor das Quotas no início e no 

final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso; 

 

IX - Enviar à cada Quotista, anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a 

quantidade de Quotas de sua titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o 

comprovante para efeitos de declaração de imposto de renda; e 

 

X - Divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo ou 

às suas operações, de modo a garantir aos Quotistas e demais Investidores, acesso a 

informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou 

alienar Quotas do Fundo. 

 

A publicação de informações referidas acima deve ser feita na página do Administrador na 

rede mundial de computadores e mantida disponível aos Quotistas em sua sede. 

 

As informações referidas nos incisos VII, VIII e IX acima serão enviadas pelo 

Administrador aos Quotistas, via correio eletrônico. 

 

O Administrador deverá manter sempre disponível em sua página na rede mundial de 

computadores o Regulamento do Fundo, em sua versão vigente e atualizada. 

 

Os documentos ou informações referidos acima estarão disponíveis nos endereços físicos e 

eletrônicos do Administrador: na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. 

Renato Paes de Barros, nº 1.107, 12º andar e www.bancofator.com.br , respectivamente. 
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O Administrador deverá, ainda, disponibilizar aos Quotistas, nos termos do parágrafo 

anterior, e enviar à BOVESPA: 

 

I - edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais, no mesmo 

dia de sua convocação; 

 

II - até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral; 

 

III - prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta 

pública de distribuição de Quotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM nº 400; e  

 

IV - fatos relevantes. 

 

Remessa de Informações à CVM 

 

O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à disponibilização das informações 

referida no item Informação aos Quotistas acima, enviar as informações à CVM, bem como à 

BOVESPA, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na 

rede mundial de computadores. 
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12. INFORMAÇÕES RELEVANTES 

• Esclarecimentos a respeito da Oferta 
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12. INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Esclarecimentos a respeito da Oferta 

 

Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta, bem como cópias do Regulamento e do 

Prospecto, poderão ser obtidos junto ao Administrador e Coordenador, à CVM e à 

BOVESPA, nos endereços a seguir indicados: 

 

Administrador  

Banco Fator S.A. 

Rua Renato Paes de Barros, nº 1.107, 12º andar 

São Paulo - SP 

At.: Frederico Simionato ou Vanessa Roveri 

Tel.: (11) 3049-6207/6257 

Fax: (11) 3846-1300 

E-mail: fsimionato@bancofator.com.br / vroveri@bancofator.com.br 

Site: www.bancofator .com.br 

 

Coordenador Líder   

Banco Fator S.A. 

Rua Renato Paes de Barros, nº 1.107, 12º andar 

São Paulo - SP 

At.: Frederico Simionato ou Vanessa Roveri 

Tel.: (11) 3049-6207/6257 

Fax: (11) 3846-1300 

E-mail: fsimionato@bancofator.com.br / vroveri@bancofator.com.br 

Site: www.bancofator .com.br 

 

Comissão de Valores Mobiliários – RJ 

 

Rua Sete de Setembro, 111 - 5º andar 

Rio de Janeiro - RJ 

www.cvm.gov.br 
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Comissão de Valores Mobiliários – SP 

 

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

Edifício Delta Plaza 

São Paulo – SP 

www.cvm.gov.br 

 

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

 

Rua XV de Novembro, 275 

CEP: 01013-001 

São Paulo - SP 

Fone: (11) 2565-4000 

www.bmfbovespa.com.br 
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13. ATENDIMENTO AOS QUOTISTAS 

• Atendimento aos Quotistas 

• Equipe de Distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 129 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 



 

 130 

13. ATENDIMENTO AOS QUOTISTAS 

 

Atendimento aos Quotistas 

 

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

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

 

Para obter maiores esclarecimentos, contate o Administrador e o Coordenador nos dados 

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

adicionais sobre este produto, assim como encaminhar críticas e sugestões. 

 

Administrador 

 

Banco Fator S.A. 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar 

São Paulo – SP 

At.: Frederico Simionato ou Vanessa Roveri 

Tel.: (11) 3049-6207/6257 

Fax: (11) 3846-1300 

E-mail: fsimionato@bancofator.com.br / vroveri@bancofator.com.br 

Site: www.bancofator .com.br 
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Equipe de Distribuição 

 

Os investidores interessados em adquirir Quotas do Fundo devem encaminhar os seus 

pedidos de subscrição aos seus respectivos assessores de investimento no Banco Fator.  
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14. ANEXOS 

• Instrumento Particular de Primeira Alteração ao Regulamento do Fundo e Regulamento 

Consolidado 

• Suplemento ao Regulamento do Fundo 

• Declaração do Administrador 

• Modelo do Boletim de Subscrição  
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Instrumento Particular de Primeira Alteração ao Regulamento do Fundo e 

Regulamento Consolidado 
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Suplemento ao Regulamento do Fundo 
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Declaração do Administrador 
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Modelo do Boletim de Subscrição 
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FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ nº 11.664.201/0001-00 

 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS 

 

ISIN n.º BRVRTACTF008 

 

 
Nº______   1ª Emissão 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

 

Oferta pública primária de quotas da 1º emissão do Fator Verita Fundo de Investimento 

Imobiliário – FII (o “Fundo”), sendo composta por 100.000.000 (cem milhões de quotas) 

de R$ 1,00 (hum real) cada, perfazendo o montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 

reais) (a “Oferta”). 

 

 

A Oferta será conduzida de acordo com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 

2003, conforme alterada (a “Instrução CVM 400”) e com a Instrução CVM nº 472, de 31 

de outubro de 2008 e alterações posteriores (a “Instrução CVM 472”), nos termos do 

“Contrato de Distribuição Pública de Quotas, sob Regime de Melhores Esforços, da 1ª 

Emissão do Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, celebrado em 25 de 

junho de 2010 (o “Contrato de Distribuição”). 

 

 

Exceto quando especificamente definidos neste boletim de subscrição de quotas (o 

“Boletim de Subscrição”), os termos aqui utilizados iniciados em letras maiúsculas terão 

o significado a eles atribuídos no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Quotas 

do Fundo. 

 

 

“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA 

CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM 
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JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, SUA VIABILIDADE, SUA 

ADMINISTRAÇÃO, SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO, BEM COMO 

SOBRE AS QUOTAS A SEREM DISTRIBUIDAS.” 

 
 
 

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 
 
 

NOME/ RAZÃO SOCIAL CPF / CNPJ 

ESTADO CIVIL 
- 

DATA DE NASC. 
- 

PROFISSÃO 
- 

NACIONALIDADE 
- 

DOC. INDENTIDADE 
- 

ÓRGÃO EMISSOR 
- 

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO 

BAIRRO CEP CIDADE ESTADO PAÍS TELEFONE/ FAX 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL CPF 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR TELEFONE / FAX 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL CPF 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR TELEFONE / FAX 

BANCO INDICADO PARA CRÉDITO DE RENDIMENTOS Nº DO BANCO Nº DA AGÊNCIA Nº DA CONTA 

 
 

QUOTAS SUBSCRITAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,00 (hum real) 
 
 

QUANTIDADE VALOR R$ 
[ ] [ ] 

 
 
 
 

 INSTRUÇÕES PARA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS 
QUOTAS 

 
 

 

1. A DISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS TERÁ O PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) 

MESES CONTADOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DE 

INÍCIO DA OFERTA DAS QUOTAS DO FUNDO. 

 

 

2. A OFERTA DE QUOTAS DO FUNDO SE DARÁ ATRAVÉS DO BANCO 

FATOR S.A., COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO 

PAULO, NA RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, Nº 1.017, 12º ANDAR, 
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INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 33.644.196/0001-06, INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS (O “COORDENADOR LIDER”) NAS 

CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO PROSPECTO DA OFERTA. 

 

 

3. A 1ª EMISSÃO SERÁ EFETUADA EM UMA ÚNICA SÉRIE, 

TOTALIZANDO 100.000.000 (CEM MILHÕES) DE QUOTAS, PODENDO 

SUA OFERTA SER ENCERRADA PELO COORDENADOR LÍDER, CASO 

VERIFIQUE A SUBSCRIÇÃO MÍNIMA DE 10.000.000 (DEZ MILHÕES) DE 

QUOTAS. 

 

 

4. TODAS AS QUOTAS SERÃO NOMINATIVAS E ESCRITURAIS, DE 

ACORDO COM O ARTIGO 6º DA INSTRUÇÃO CVM 472, DE 31 DE 

OUTUBRO DE 2008 E SERÃO INTEGRALIZADAS NO MESMO ATO DE 

SUA SUBSCRIÇÃO, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL. CASO O 

SUBSCRITOR NÃO REALIZE A INTEGRALIZAÇÃO DAS QUOTAS ATÉ 

16:00 HORAS DA REFERIDA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO, O 

SUBSCRITOR SERÁ CONSTITUÍDO EM MORA, DE PLENO DIREITO, 

NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA LEI Nº 

8.668/93. 

 

 

5.  AS QUOTAS PODERÃO SER NEGOCIADAS SECUNDARIAMENTE NO 

MERCADO DE BOLSA DA BM&F BOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, 

MERCADORIAS E FUTUROS (A “BOVESPA”), DEPOIS DE 

INTEGRALIZADAS. 

 

 

6. A DISTRIBUIÇÃO SE DESTINA A INVESTIDORES, RESIDENTES E 

DOMICILIADOS NO BRASIL E NO EXTERIROR, TANTO PESSOAS 

FÍSICAS QUANTO PESSOAS JURÍDICAS E INVESTIDORES 

INSTITUCIONAIS, COM OBJETIVO DE INVESTIMENTO DE LONGO 
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PRAZO, HAVENDO UM INVESTIMENTO MÍNIMO DE 20.000 (VINTE 

MIL) QUOTAS POR INVESTIDOR NO FUNDO. 

 

 

7. O PREÇO UNITÁRIO DAS QUOTAS OBJETO DA PRESENTE EMISSÃO 

CORRESPONDE A R$ 1,00 (HUM REAL), SENDO TAL VALOR AJUSTADO 

PELO VALOR DA QUOTA, CONFORME APURADO DIARIAMENTE EM 

RAZÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO FUNDO DAS 

APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS POR ELE REALIZADOS DURANTE O 

PERIODO DE DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS. 

 

8. AS IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS DOS QUOTISTAS PELA 

INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DEVERÃO SER DEPOSITADAS EM 

BANCO COMERCIAL, EM CONTA-CORRENTE ABERTA EM NOME DO 

FUNDO, A SER INFORMADA AO INVESTIDOR PELO 

ADMINISTRADOR NA DATA DA RESPECTIVA INTEGRALIZAÇÃO DE 

QUOTAS. 

 

 

9. NÃO HAVERÁ RESGATE DE QUOTAS, A NÃO SER PELA LIQUIDAÇÃO 

DO FUNDO. 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

1. COORDENADOR LÍDER DA OFERTA: 

NOME: Banco Fator S.A. 

CNPJ: 33.644.196/0001-06 

ENDEREÇO: Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, São Paulo – SP. 

  

 

2. ADMINISTRADOR DO FUNDO: 

NOME: Banco Fator S.A. 

CNPJ: 33.644.196/0001-06 
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ENDEREÇO: Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, São Paulo – SP. 

 

3. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESCRITURADORA DAS QUOTAS DO FUNDO: 

NOME: Itaú Unibanco S.A. 

CNPJ: 60.701.190/0001-04 

ENDEREÇO: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo 

Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo - SP. 

 
 

DECLARAÇÃO DO SUBSCRITOR 
 
 

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E QUE: 
(i) RECEBI, LI, TENHO CONHECIMENTO E ACEITEI O REGULAMENTO DO 
FUNDO E O PROSPECTO DEFINITIVO DA PRESENTE EMISSÃO; (ii) TOMEI 
CONHECIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DOS RISCOS 
INERENTES AO INVESTIMENTO NO FUNDO. AS QUOTAS OBJETO DESTA 
EMISSÃO PODERÃO SER NEGOCIADAS SECUNDARIAMENTE NO 
MERCADO DE BOLSA DA BOVESPA. 

 
 

_____________________           ____________________ 
                                    LOCAL                                        DATA 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE LEGAL 
 

ASSINATURA DO ADMINISTRADOR 
 
 
 
__________________________________ 

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO – FII 

POR: BANCO FATOR S.A. 

TESTEMUNHA: 
 
 
__________________________________ 
NOME: 
CPF: 

TESTEMUNHA: 
 
 
__________________________________ 
NOME: 
CPF: 

 
 

 
 




