Curitiba, 01 de abril de 2019.
REF.: Termo de Apuração de Consulta Formal realizada em 14 de março de 2019–
TRANSINC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, CNPJ nº 17.007.443/0001-07
No dia 14 de março de 2019, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pasteur,
nº 463, 11º andar, sede social do BANCO FINAXIS S.A., inscrito no CNPJ sob o nº
11.758.741/0001-52, na qualidade de administrador (“Administrador”) do TRANSINC
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº
17.007.443/0001-07 (“Fundo”), compareceram os representantes legais do
Administrador, conforme abaixo assinados, a fim de apurar o resultado da Consulta
Formal enviada aos cotistas em 14 de março de 2019, que tinha por objeto (i) aprovação
para pagamento das despesas destituídas de documentos fiscais ao locatário; (ii)
aprovação da distribuição em montante inferior aos 95% dos lucros auferidos; (iii)
alteração da política de investimentos do Fundo; e (iv) alteração da taxa de
administração do Fundo.
Após análise das respostas encaminhadas pelos cotistas, recebidas até o dia 29 de março
de 2019, conforme estabelecido na Consulta Formal, foi apurado que:

I – APROVAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTITUÍDAS DE DOCUMENTOS
FISCAIS
Trata-se de proposta para aprovação do pagamento do valor referente às Despesas
Destituídas de Documentos Fiscais ao Locatário, equivalente a R$ 831.286,57
(oitocentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete
centavos), no limite do montante total previsto no item 4.1 da Consulta Formal, estando
cientes de que não foi apresentado, à Administradora, qualquer documentação fiscal
comprobatória das despesas auferidas, bem como isentando a Administradora de
qualquer responsabilidade a tudo o que diz respeito ao pagamento das Despesas
Destituídas de Documentos Fiscais, nada tendo a reclamar na esfera material ou moral.
Os Cotistas representando 75,49% (setenta e cinco vírgula quarenta e nove por cento)
das Cotas em circulação do Fundo, que responderam a esta Consulta Formal,
deliberaram pela aprovação da matéria objeto do item I.
II – APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AOS 95% DOS LUCROS
AUFERIDOS
Trata-se de proposta para aprovação do pagamento deliberado no item I acima, que
será realizado pelo Locador ao Locatário, por meio de aproximadamente 53 (cinquenta
e três) parcelas mensais, de R$ 42.468,60 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta
e oito reais e sessenta centavos).
Desta maneira, nos termos da cláusula 11 do Regulamento, a Administradora serve-se
da presente Consulta Formal para que os Cotistas deliberem pelas distribuições em
montante inferior até o cumprimento das obrigações a serem estabelecidas no
Contrato: (i) aos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em
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balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada
ano; (ii) ao eventual saldo de resultado distribuído a título de antecipação mensal em
montante inferior até o cumprimento das obrigações a serem estabelecidas no
Contrato; e (iii) a eventuais provisões aprovadas pela Assembleia Geral de Cotistas e/ou
pelo Comitê de Investimentos, conforme o caso.
Os Cotistas representando 75,49% (setenta e cinco vírgula quarenta e nove por cento)
das Cotas em circulação do Fundo, que responderam a esta Consulta Formal,
deliberaram pela aprovação da matéria objeto do item II.

III – ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Trata-se de proposta de alteração da Política de Investimentos, conforme item 10.1 do
Regulamento, de modo que o Fundo possa investir em (i)ações ou cotas de sociedades
cujo único propósito se enquadre dentre as atividades permitidos aos fundos de
investimentos imobiliários (“FIIs”); (ii) cotas de fundos de investimento em participações
que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos
FIIs ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam
exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; (iii) cotas de outros FIIs,
(iv) certificados de recebíveis imobiliários; (v) letras hipotecárias;(vi) letras de crédito
imobiliário ;e (vii) letras imobiliárias garantidas.
Os Cotistas representando 75,49%(setenta e cinco vírgula quarenta e nove por cento)
das Cotas em circulação do Fundo, que responderam a esta Consulta Formal,
deliberaram pela aprovação da matéria objeto do item III.

IV – ALTERAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Trata-se de proposta de alteração da taxa de administração de modo que deixa de ser
0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo e,
passa a vigorar a taxa de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) ao ano sobre o
Patrimônio Líquido do Fundo, sendo observado o maior valor entre a taxa percentual
anual e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais, corrigidos, anualmente, pelo IPCA.
Serão dispensados os serviços ora prestados pelo Consultor Especializado Patrinvest ao
custo de 0,05% a.a.
A distribuição da referida taxa passa a ser da seguinte forma: 0,25% a.a. para o
Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
0,40% a.a. para o Gestor, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Os Cotistas representando 75,49% (setenta e cinco vírgula quarenta e nove por cento)
das Cotas em circulação do Fundo, que responderam a esta Consulta Formal,
deliberaram pela aprovação da matéria objeto do item IV.
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As deliberações mediantes processo de consulta formal dispensam a realização da
assembleia geral. Para fins de registro perante o cartório, todos os presentes assinam o
presente instrumento.
(Assinaturas seguem na próxima página.)
___________________________
Luana Forte Dias

___________________________
Leticia Garcia Ferreira

BANCO FINAXIS S.A.
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