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Fato Relevante
DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.374.696/0001-19
(“Fundo”), vem, por meio de seu representante legal, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.360.305/0001-04, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de
investimento e a administrar carteiras de valores mobiliários, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de
Ativos de Terceiros, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2300, 11º
andar, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”), comunicar que:
(i)

os pagamentos de renda mínima garantida e demais encargos que deveriam ter sido realizados
pela Garantidora ao Fundo em 20/06/2016, 20/07/2016 e 22/08/2016 não foram efetivados nos
termos previstos no Instrumento Particular de Garantia de Renda Mínima de Aluguel e Outras
Avenças celebrado entre o Fundo e a Garantidora em 27/12/2013 (“Contrato de Renda Mínima
Garantida”), tendo sido os referidos valores pagos ao Fundo apenas parcialmente em 22/08/2016
no valor de R$2.049.594,35;

(ii)

apesar de insistentemente cobrada pela gestora do Fundo a respeito, a Garantidora ainda não
apresentou uma data prevista para regularização dos pagamentos pendentes relacionados à renda
mínima garantida e demais encargos previstos no Contrato de Renda Mínima Garantida;

(iii)

ressaltamos que as distribuições de rendimentos para as cotas de emissão do Fundo permanecem
suspensas, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e

(iv)

em conjunto com a gestora, continuaremos a acompanhar, cobrar e exigir da Garantidora, no
melhor interesse dos cotistas, judicial ou extrajudicialmente, a regularização da totalidade dos
direitos do Fundo no âmbito do Contrato de Renda Mínima Garantida e manteremos todos
informados.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail supot02@caixa.gov.br.

São Paulo/SP, 01 de setembro de 2016.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

