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REGULAMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI.AfUO SAO FERNANDO
CNPJ/MF N° 09.350.920/0001-04
CAPITULOI
DOFUNDO
1.1. 0 FUNDO DE INVESTIMENTO I.MOBILrAIUO sAo FERNANDO ("Fundo"), e
um fundo de investimento imobiliario constituido sob a forma de condominio fechado, de
acordo com a Lei n. 0 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada ("Lei n.0 8.668/93") ea
Instruc;:ao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n.0 472, de 31 de outubro de 2008,
conforme alterada ("lnstrus;ao CVM 472"), administrado pela RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E v ALO RES MOBILIARros
LTDA., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercicio profissiorial de
administrac;:ao de carteira de titulos e valores mobiliarios, com sede na cidade de Sao Paulo,
Estado de Sao Paulo, na Avenida Checlidjafet n° 222, bloco B, 3° andar, CEP: 04551-065,Vila
Olimpia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda
("CNPJ /MF") sob o n° 72.600.026/0001-81 ("Instituis;ao Administradora") e regido pelas
disposic;:oes contidas neste regulamento ("Regulamento").
1.1.1.

0 Fundo tera prazo de durac;:ao indeterminado.

CAPITULOII
DO PUBLICO ALVO
As Cotas do Fundo sao destinadas a investidores em geral, conforme definidos na
2.1.
regulamentac;:ao em vigor, sejam eles pessoas fisicas, pessoas juridicas, fundos de investimento,
ou quaisquer outros veiculos de investimento, domiciliados ou com sede, conforme o caso, no
Brasil ou no exterior, vedada a colocac;:ao para investidorcs nao permitidos pela legislac;:ao
vigcnte.

CAPITULO III
DO OBJETO EDA POLITI CA DE INVESTIMENTO
3.1. 0 Fundo tern por objeto a realizac;:ao de investimentos em quaisquer bens im6veis de
naturcza comercial, industrial e de servic;:os cm geral no mercado brasileiro, destinados alocac;:ao
ou venda ("Ativos Imobiliarios").
3.1.1. Para atender as necessidades de liquidez, a parcela do patrimonio do Fundo nao aplicada
nos Ativos Imobili:irios podera ser aplicada em cotas de fundos de investimento e titulos de
renda fixa, publicos ou privados, incluindo, sem limitac;ao: (i) titulos publicos federais, (ii)
operac;oes compromissadas lastreadas nesses titulos, e (iii) titulos de emissao ou coobrigac;:ao de
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instituic,:ao financeira, incluindo certificados de deposito bancario (CDB) ("Ativos de Renda Fixa,
e em conjunto com os Ativos Imobiliarios "A tivos").
3.2. 0 Fw-1do tem por objetivo fundamental, no longo prazo, a gerac,:ao de renda mediante a
explorac;:ao dos Ativos, notadamente por me10 de recebimento de alugueis, e,
consequentemente, proporcionar a scus Cotistas a valorizac,:ao de suas Cotas, scm prejufzo da
possibilidade de aproveitar oportunidades para obter ganhos de capital com a compra e venda
de imoveis.
3.3. Dependera de aprovac,:ao previa em Assembleia Geral a decisao sobre aquisic,:ao, alienac,:ao,
negociac;:ao ou renegociac,:ao dos Ativos.
3.4. O s im6veis, bens e direitos de uso que venham a ser adquiridos pelo Fw1do deverao ser
objeto de previa avaliac;:ao pela Instituic,:ao Administradora, pela Gestora ou por empresa
independente, obedecidos os requisitos constantes do Anexo 12 da lnstruc,:ao CVM 472.
3.4.1. 0 Fundo podera adquirir imoveis gravados com onus reais, desde de que aprovada a sua
aquisic,:ao em Assembleia Geral de Cotistas.
3.4.2. A Gestorn ou a Instituic,:ao Administradora podera negociar im6veis ou direitos a eles
relacionados em quaisquer regioes do Brasil, sendo que a negociac,:ao de tais ativos em
localidade(s) diversa(s) depended. de aprovac;:ao previa dos Cotistas reunidos em i\ssembleia
Geral.
3.4.3. O s recursos obtidos com a alienac,:ao de Ativos Imobiliarios devedo ser, nos termos
deste Regulamento: (a) reinvestidos ou amortizados, quando o valor de alienac,:ao do respectivo
Ativo Imobiliario nao gerar lucro contabil passive! de distribuic;:ao, conforme legislac,:ao em
vigor; ou (b) distribufdos aos Cotistas, de acordo com a Instruc,:ao CVM 472 e
proporcionalmente ao montante que o valor de cada Cota representa relativamente ao
patrim6n.io liquido, quando o valor de alienac,:ao do respectivo Ativo Imobiliar.io gerar lucro
cont:ibil passive! de distribuic,:ao, conforme legislac,:ao em vigor. Neste Ultimo caso, sera passive!
de distribuis;ao som ente o excedente que gerou o lucro cont:ibil.
3.4.4. 0 Fundo podera adquirir outros Ativos Imobiliarios ou direitos a eles relativos, inclusive
de qualquer tim dos seus quotistas ou terceiros interessados, observadas as situac,:oes .de
conflitos de interesses previstas neste Regulamento e na legislas;ao aplicavel.

3.5.5. 0 F undo podera alienar Ativos Imobiliarios integrantes do seu patrim6nio imobiliario a
qualquer um dos seus quotistas ou terceiros interessados, observadas as situac;:oes de conflitos
de interesses previstas neste Regulamento e na legislac,:ao aplicavel.
3.5. Caso os investimentos do Fundo em titulos e valores mobiliarios ultrapassem 50%
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(cinquenta por cento) de seu patrimoruo liquido, deverao ser respeitados os limites de
aplica<;ao por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos nas regras gerais
sobre fundos de investimento, observadas, ainda, as exce<;oes previstas na regulamenta<;ao
especifica aplidivel ao Fundo.

3.6. 0 objeto do Fundo e sua Politica de Investimento descritos acima nao poderao ser
alterados sem previa delibera<;ao da Assembleia Geral de Cotistas, respeitado, ainda, o quorum
de delibera<;ao estabelecido neste Regulamento.
3.7. E permitido ao Fundo a realizar;ao de operac;oes com derivativos, desde que utilizadas
para fins de proter;ao patrimonial (hedge) e a exposir;ao do Fundo a tais opera<;:oes corresponda
a, no maxima, o valor do patrimonio liquido do Fundo.

CAPITULOIV
DAS CARACTERiSTICAS, EMISSAO, DISTRIBUI<;Ao, SUBSCRI<;Ao E
INTEGRALIZA<;AO DAS COTAS
4.1. As cotas do Fundo correspondem a frai;:oes ideais de seu patrimonio liquido, sendo
nominativas e escriturais em name de seu titular ("Cotas").
4.2. 0 valor das Cotas do Fundo sera calculado pela divisao do valor do patri.monio liquido
pelo numero de Cotas em circular;ao.
4.3. A propriedade das Cotas presumir-se-a pela conta de dep6sito das Cotas aberta em nome
dos titulares de Cotas do Fundo ("Cotistas"), a qualquer momenta, e o extrato das contas de
dep6sito representara o mimero de Cotas pertencentes aos Cotistas.
4.4. As Cotas conferem a seus titulares direitos patrimoniais e politicos iguais.
4.4.1. Todas as Cotas terao direito de voto na Assembleia Geral de Cotistas, devendo o Cotista
exercer o direito de voto no interesse do Fundo.
4.4.2. Nao podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) a Instituic;:ao Administradora e
a Gestora, se houver; (b) os s6cios, diretores e funcionarios da Institui<;ao Adrninistradora e da
Gestora, se houver; (c) empresas ligadas a Instituic;ao Administradora e a Gestora, se houver,
seus s6cios, diretores e funcionarios; (d) OS prestadores de servic;:os do Fundo, seus socios,
diretores e funcionarios; (e) o Cotista, na hip6tese de deliberac;ao relativa a laudos de avalia<;:ao
de bens de sua propriedade que concorram para a forma<;ao do patrimonio do Fundo; e (f) o
Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.
4.4.3. Nao se aplica a veda<;:iio acima quando: (i) os unicos Cotistas do Fundo forem as pessoas
mencionadas nos itens (a) a (f); (ii) houver aquiescencia expressa da maioria dos demais
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Cotistas presentes, manifestada na pr6pria Assembleia Getal de Cotistas, ou em instrumento
de procuras;ao que se refira especificamente a Assembleia Geral de Cotistas em que se dara a
permissao de voto; ou (iii) todos os subscritores de cotas forem condominos de bem com que
concorreram para a integralizas;ao de cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuizo da
responsabilidade de que trata o Paragrafo 6° do artigo 8° da Lei n° 6.404, de 1976, conforme o
Paragrafo 2° do artigo 12 da InstrU<;ao CVM 472.
4.4.4. Os Cotistas participarao em igualdade de condis;oes dos lucros distribuidos tomando-se
por base a totalidade <las Cotas subscritas, sem levar em considera<;:ao o percentual de Cotas
ainda nae integralizadas.
4.4.5. Os Cotistas do Fundo (i) nao poderao exercer direito real sobre os im6veis integrantes
do patrimonio do Fundo; e (ii) nae respondem pessoalmente por qualquer obriga<;:ao legal OU
contratual relativa aos Ativos Imobiliarios integrantes do patrimonio do Fundo, salvo quanto a
obriga<;:ao de pagamento <las Cotas que subscrever.

4.5. De acordo com o disposto no artigo 2°, da Lei n. 8.668/93 e no artigo 9° da Instru<;:ao
CVM 472, as Cotas do Fundo nao serao resgataveis.
0

4.6. Nao sera cobrada taxa de ingresso e saida dos Cotistas do Fundo.

4. 7. As Cotas, ap6s integralizadas, serao negociadas exclusivamente em mercado organizado
pela BM&FBovespa.
4.7.1. A Institui<;:ao Administradora podera determinar a suspensao dos servt<;:os de
transferencia de Cotas nos pe1fodos que antecederem as datas fixadas para a amortiza<;:ao
parcial das Cotas ou para a realizac;:iio de Assembleia Geral de Cotistas, no dia do evento e nos
03 (tres) dias uteis que 0 antecederem, com 0 objetivo de facilitar 0 controle dos votantes.
4. 7.2. A suspensao dos servis;os de transferencia devera ser comunicada ao mercado e aos
Cotistas mediante publicac;:ao no jornal utilizado para divulgac;:ao de informac;:oes sobre o
Fundo, confonne aplicavel.

4.8. As Cotas de cada emissiio do Fundo serao objeto de (i) oferta publica de distribuic;:ao, nos
termos da Instruc,:ao da CVM n.0 400, de 29 de dezemb:ro de 2003, conforme alterada,
("Instru<;ao CVM 400"), (ii) oferta publica com esforc;:os restritos de distribuic;:ao, nos termos
da Jnstru<;ao da CVM n.0 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Instru<;ao CVM 476"), respeitadas,
ainda, em ambos os casos, as disposic;:oes da Instru<;:ao CVM 472, ou (iii) quaisquer ofertas
permitidas em acordo com a legislac;:ao brasileira, respeitado o publico-alvo do Fundo.
4.9. 0 patrimonio inicial do Fundo foi formado pelas Cotas representativas da primeira
emissao ("Primeira Emissao"), no valor total de R$ 9.814.720,00 (nove milhoes, oitocentos e
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quatorze mil, setecentos e vinte reais), equivalentes a 981.472 (novece
e 01 en .a e uma
quatrocentas e setenta e duas) cotas, emi.tidas em serie unica, integralizadas a vista.

4.10. A Instituic;:ao Administradora nao podera autorizar futuras emiss6es de cotas do Fundo
sem aprovac;:ao previa dos Cotistas e alterac;ao deste Regulamento.
4.10.1. Sem prejuizo do disposto acima, a Assembleia Geral de Cotistas podera deliberar sobre
novas emi.ssoes de Cotas, seus termos e condic;oes, incluindo, sem limitac;ao, a possibilidade de
subscric;ao parcial, o montante minimo para a subscric;:ao <las Cotas, a modalidade e o regime
da oferta publica de distribuic;:ao de tais novas Cotas, observado que o valor de emissao de
novas cotas devera levar em considerac;:ao o valor patrimonial atualizado das Cotas em
circulac;:ao, as perspectivas de rentabilidade ou sua cotac;:ao de mercado, se houver.

4.10.2. Os Cotistas terao o direito de preferencia na subscric;:ao de novas Cotas, na propon;ao
de suas Cotas, sendo que os Cotistas poderao ceder seu direito de preferencia, observado ainda
o seguinte:
I - A Assembleia de Cotistas deveri estabelecer o p razo para o exerdcio do direito de
preferencia a su bscric;ao, que nao sera inferior a 30 (trinta) dias, ap6s 0 qual, as quotas nao
subscritas serao consideradas sabra;
II - As Cotas remanescentes, pelo nao exercic10 do direito de preferencia, poderao ser
subscritas pelos demais Cotistas que assim o desejarem, em identicas condic;:oes de valor e
prazo; e
lII - Ap6s o exerclcio do direito de preferencia e subscric;:ao das quotas remanescentes, as
sabras das Cotas nao subscritas serao canceladas.

4.10.3. A subscric;:ao das Cotas no ambito de cada oferta publica seri efetuada mediante
assinatura do pedido de reserva e/ ou do boletim de subscric;:ao, que especificara as respectivas
condic;:oes de subscric;:ao e integralizac;:ao, e do tem10 de adesao ao Regulamento, por meio do
qual o investidor devera declarar que tomou conhecimento e compreendeu os termos e
clausulas <las disposic;:oes do presente Regulamento, em especial daquelas referentes a politica
de investimento.

4.10.4. Na proposta da Instituic;:ao Administtadora para emi.ssao de novas cotas devera constar
justifi.cativa, devidamente fundamentada em criteriosa anilise da situac;:ao patrimonial e
financeira do Fundo, as condic;:oes e finalidades da emissao e, se for o caso, o estudo de
viabilidade economica dos novos investimentos a serem feitos pelo Fundo com os recursos
captados com a nova emissao de cotas.

4.10.5. A integralizac;:ao das Cotas de cada emi.ssao devera ser realizada em moeda corrente
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nacional.

4.10.6. A Assembleia Geral podera admitir que a integralizac;ao das Cotas seja realizada em
im6veis ou em direitos relativos a im6veis. A integralizac;ao em bens e direitos deve ser feita
com base em laudo de avaliac;ao elaborado por empresa especializada, de acordo com o Anexo
12 da lnstruc;ao CVM 472, e aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas, exceto quando se
tratar da Primeira Emissao e se dispensado nos termos da regulamentac;ao em vigor.

CAPiTULOV
DA POLiTICA DE DISTRIBUI~AO, DE RETEN~AO DOS RESULTADOS DO
FUNDO E D E AMORTIZA~AO DAS COTAS
5.1. Entende-se por resultado do Fundo, o produto decorrente do recebimento direto ou
indireto dos valores <las receitas de locac;ao, ou arrendamento, ou venda ou cessao dos direitos
reais dos im6veis e / ou dos Ativos Imobiliarios integrantes do patrimonio do Fundo, conforme
o caso, bem como os eventuais rendimentos oriundos de investimentos em .Ativos de Renda
Fixa, subtraidas as despesas operaciona.is e as demais despesas previstas neste Regulamento
para a manutenc;ao do Fundo, em conformidade com a regulamentac;ao em vigor.

5.1.1. .A Instituic;ao Administradora podera constituir uma reserva de contingencia,
exclusivamente com recursos do Fundo, mediante justificativa, equivalente a: (i) ate 1% (um
par cento) do patrimonio liquido representado pelos Ativos Imobiliiri.os; ou (ii) de 1% (um
por cento) ate 5% (cinco por cento) do patrirnonio liquido representado pelos Ativos
Imobiliarios, desde que previamente aprovada pelo Representante dos Cotistas, caso aplicavel.
5.2. 0 Fundo devera observar a seguinte politica de destinac;ao de resultado:

I - 0 Fundo distribuira aos Cotistas, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros
auferidos pelo Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes,
consubstanciado em balarn;o ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano; e
II - Os lucros auferidos mensalmente pelo Fundo, conforme prevista no caput deste artigo,
serao distribuidos aos Cotistas ate o 15° (decimo quinto) dia do mes imediatamente
subsequente ao de referenda, ou, no caso deste nao ser um Dia Util, o Dia Util imediatamente
anterior, a titulo de antecipac;ao dos lucros do semestre a serem distribuidos.
5.2.1. Farao jus aos lucros referidos acima os titulares de Cotas do Fundo que estiverem
registrados no sistema de escriturac;ao no fechamento do dia de anuncio da distribuic;ao acima.
5.2.2. As Cotas poderao ser amortizadas, mediante aprovac;ao em Assembleia Geral de

MICROFILMADO
SOB N°

0001555754

Cotistas.
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DA ADMINISTRA<;AO
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6.1. Compete a Institui<;ao Administradora, observadas as restric;:oes impostas pela Instruc;:ao
CVM 472 e por este Regulamento:
I - realizar todas as operac;:oes e praticar todos os atos que se relacionem, direta ou
indiretamente, com o funcionamento e a manutern,;:ao do Fundo;
II - exercer todos OS direitos inerentes a propriedade dos bens e direitos integrantes do
patrimonio do Fundo, inclusive o de p ropor ac;:oes, interpor recursos e oferecer excec;:oes;
III - abrir e movimentar contas bancarias em nome do Fundo;
IV - adquirir e alienar livremente titulos pertencentes ao Fundo;
V - transigir;
V - representar o Fundo em juf.zo ou fora dele;
VI - solicitar, se for o caso, a admissao
Fundo;e

a negociac;:ao em mercado

organizado das Cotas do

VII - decidir pela emissao de novas cotas do Fundo, observados os limites e condic;:oes
previstos neste Regulamento.
6.2. A Institui<,;:ao Administradora provera o Fundo dos seguintes servi<_;:os, quando aplicaveis,
prestando-os diretamente, caso seja habilitado para tanto, ou mediante a contrata<,;:ao de
terceiros, podendo ser, inclusive, empresas do grupo econ6mico da Institui<,;:iio
Administradora, desde que tais empresas sejam devidamente habilitadas para a prestac;:ao de
tais servi<_;:os, bem como nao acarrete ao Fundo custos adicionais aos ja previstos a titulo de
Taxa de Administrac;:ao, salvo no caso dos incises IV e V abaixo, que serao considerados coma
despesas do Fundo:
I - manuten<_;:ao de departamento tecnico habilitado a prestar serv1c;:os de analise e
acompanhamento de projetos imobiliarios;
II - atividades de tesouraria, de controle e processamento dos titulos e valores mobiliarios;
III - escritura<,;:ao das Cotas;
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VI - gestio dos valores mobiliarios integrantes da carteira do Fundo.
6.2.1. Sem prejuizo da possibilidade de contratar terceiros para a administrac;:ao dos im6veis, a
responsabilidade pela gestio dos ativos imobiliarios do Fundo compete exclusivamente a
Instituic;:io Administradora, que detera a propriedade fiduci:iria dos bens do Fundo.
6.3. A Instituic;:io Administradora podera contratar, em nome do Fundo, os seguintes servic;:os
facultativos:
I - distribuic;:io de cotas;

'

II - consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar a Instituic;:ao Administradora
e, se for o caso, a Gestora, em suas atividades de anilise, selec;:ao e avaliac;:ao de
empreendimentos imobiliarios e demais .Ativos integrantes ou que possam vir a integrar a
carteira do Fundo;

I

III
empresa especializada para administrar as locac;:oes ou arrendamentos de
empreendimentos integrantes do seu patrimoruo, a explorac;:ao do direito de superficie,
m onitorar e acompanhar projetos e a comercializac;:ao dos respectivos im6veis e consolidar
dados economicos e financeiros selecionados <las companhias investidas para fins de
monitoramento; e
IV - formador de mercado para as cotas do Fundo.
6.3.1. Os servic;:os a que se referem os incisos I, II e III acima podem ser prestados diretamente
pela Instituic;:ao .Administradora ou por terceiros, podendo ser, inclusive, empresas do grupo
economico da Instituic;:io Administradora, desde que, em qualquer dos casos, tais empresas
sejam devidamente habilitadas. E vedado a Instituic;:ao Administradora, a Gestora e ao
consulter especializado, se houver, o exerdcio da func;:ao de formador de mercado para as
cotas do Fundo, sendo que a contratac;:ao de partes a eles relacionadas para o exerdcio da
referida func;:ao deve ser submetida a aprovac;:io previa da Assembleia Geral de Cotistas.

6.4. As decisoes da Instituic;:io Administradora e/ou da Gestora, conforme aplicavel, quanto
ao exercicio de direito de voto serao tomadas de forma diligente, como regra de boa
governanc;:a, mediante a observancia da polit:ica de voto, a qual pode ser encontrada no
seguinte link http://riobravo.eom.br/RioBravo/Paginas/Compliance.aspx, com o objetivo de
preservar OS interesses do Fundo, nos termos da regulamentac;:io aplicavel as atividades de
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CAPITULO VII
OBRIGA<;OES DA INSTITUI<;AO ADMINISTRADORA

7.1. Observadas as obriga<;oes dos demais prestadores de servii;:os estabelecidos na
regulamentac;ao em vigor e/ ou no presente Regulamento, a Instituii;:ao Administradora deve :
I - selecionar os bens e direitos que comporao o patrimonio do fundo, conforme sua Politica
de Investimentos prevista neste Regulamento;
II - providenciar, as expensas do Fundo, a averbac;ao, no cart6rio de registro de im6veis, das
restric;oes determinadas pelo artigo 7° da Lei n.0 8.668/93, fazendo constar nas matriculas dos
bens im6veis e direitos integrantes do patrim6nio do Fundo que tais im6veis:
(a)

nao integram o ativo <la Institui<;ao Administradora;

(b)

niio respondem direta ou indiretamente por qualquer obriga<;ao da Institui<;ao
Administradora;

(c)

nao compoem a lista de bens e direitos da Instituii;:ao Administradora, para efeito
de liquidac;ao judicial ou extrajudicial;

(d)

niio podem ser dados em garantia de debito de operac;ao da lnstitui<;ao
Administradora;

(e)

niio silo passiveis de execu<;iio por quaisquer credores da
Administradora, por mais privilegiados que possam ser; e

(f)

niio podem ser objeto de constituic;iio de quaisquer onus reais.

lnstituic;ao

III - manter, as suas expensas, atualizados e em perfeita ordem, por 5 (cinco) anos ap6s o
encerramento do Fundo:
(a)

os registros de Cotistas e de transferencias de Cotas;

(b)

o livro de atas e de presern;:a das Assembleias Gerais de Cotistas;

(c)

a documenta<;iio relativa aos im6veis e as operai;:oes do Fundo;

(d)

os registros contabeis referentes as operai;:oes e ao patrimonio do Fundo; e
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(e)

o arquivo dos relat6rios do auditor independente e, quando for o caso, dos
Representantes dos Cotistas e dos profissionais ou empresas contratados nos
termos da Instruqao CVM 472.

IV celebrar OS neg6cios juridicos e realizar todas as operaqoes necessarias a execrn;:ao da
Politica de Investimentos do Fundo, exercendo, ou cliligenciando para que sejam exercidos,
todos OS direitos relacionados ao patrimonio e as atividades do Fundo;
V - receber rendimentos ou quaisquer outros valores devidos ao Fundo;
VI custear as despesas de propaganda do Fundo, exceto pelas despesas de propaganda em
periodo de distribuiqao de cotas que podem ser arcadas pelo Fundo;
VII - manter custodiados em instituiqao prestadora de serviqos de cust6dia, devidamente
autorizada pela CVM, os ritulos e valores mobiliarios adquiridos com recursos do Fundo, caso
representem mais de 5% (cinco por cento) do patrimonio liquido do Fundo, respeitado o
disposto na regulamentac;ao em vigor;
VIII - no caso de ser informado sabre a instaurac;ao de procedimento administrat:ivo pela
CVM, manter a documentac;ao referida no inciso II, acima, ate o tcrmino do procedimento;
IX -

dar cumprimento aos deveres de informac;ao previstos na regulamentac;ao em vigor;

X - manter atualizada junto

a CVM a lista de prestadores de servi<;os contratados pclo Fundo;

XI observar as disposi<;oes constantes deste Regulamento, bem como as deliberac;oes da
Assembleia Geral de Cotistas; e
XII - controlar e supervisionar as atividades inerentes a gestao dos Ativos, fi.scalizando OS
servi<;os prestados por terceiros contratados e o andamento dos 1\tivos Imobiliarios sob sua
responsabilidade.

CAPITULO VIII
VEDA<;OES AINSTITUI<;AO ADMINSTRADORA

8.1. Observadas as vedac;ocs estabelecidas aos prcstadores de servic;os na regulamentaqao em
vigor e/ OU no presente Regulamento, e vedado a Instituic;:ao Administradora e a Gestora,
conforme o caso, no exerdcio de suas atribuic;oes e utilizando recursos ou Ativos do Fundo:
I - receber dep6sito em sua conta corrente;
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II - conceder emprestimos, adiantar rendas futuras ou abrir creditos aos Cotistas sob qualquer
modalidade;
III - contrair ou efetuar emprestimo;
IV - prestar fiarn;:a, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas opera<;oes
praticadas pelo Fundo;
V - aplicar no exterior os recursos captados no pais;
V1 - aplicar recursos na aquisi<;ao de Cotas do pr6prio Fundo;
VII - vender a presta<;ao as Cotas do Fundo, admitida a divisao da emissao em series e
integraliza<;ao via chamada de capital;
VIII - prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;
IX - realizar opera<;oes do Fundo quando caracterizada situac,:ao de conilito de interesses entre
(i) o Fundo ea Instituic,:ao Administradora, a Gestora ou ao consultor, conforme aplicavel; (ii)
o Fundo e os Cotistas que detenham participa<;ao correspondente a, no minimo, 10% (dez por
cento) do patrimonio do Fundo; (iii) o Fundo e os Representantes dos Cotistas; e (iv) o Fundo
e o empreendedor, ressalvada a hip6tese de aprova<_;:ao em Assembleia Geral;
X - constituir onus reais sabre os im6veis integrantes do patrim6nio do Fundo;
XI - realizar opera<_;:oes com ativos financeiros ou modalidades operacionais nao previstas na
Instru<;ao CVM 472;
XII - realizar opera<;oes com a<_;:oes e outros valores mobiliarios fora de mercados organizados
autorizados pela CVM, ressalvadas as hip6teses de distribui<;oes publicas, de exercicio de
direito de preferencia e de conversao de debentures em a<;oes, de exercicio de bonus de
subscric,:ao e nos casos em que a CVM tenha concedido previa e expressa autorizac,:ao;
XIII - realizar opera<;oes com derivativos, exceto se permitido neste Regulamento e desde que
seja realizada para fins de protec,:ao patrimonial (hedge) e a exposic,:ao do Fundo a tais opera<;oes
corresponda a, no maxima, o valor do patrim6nio liquido do Fundo; e
XIV - praticar qualquer ato de liberalidade.

CAPITULO IX
DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVI<;OS
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9.1. - Gestao: Os servic;os de gestao dos Ativos integrantes do patrimonio do Fundo e
atividades relacionadas serao prestados pela Instituic;ao Administradora
contratada.

OU

par empresa

19.1.1. Observadas as obrigac;oes dos demais prestadores de servic;os do Fundo estabelecidos
na regulamentac;ao em vigor e/ OU no presente Regulamento, cabera a Instituic;ao
Administradora, enquanto estiver atuando na gestao dos Ativos do Fundo, ou por empresa
contratada:
selecionar os Ativos Imobiliarios que comporao o patrimoruo do Fundo, de acordo
Icom a Polftica de Investimento prevista neste Regulamento;
gerir individualmente a carteira dos Ativos Imobiliarios e dos Ativos de Renda Furn,
II com poderes discricionarios para negociar os Ativos, conforme o estabelecido na Polftica de
Investimento;
III - realizar a prospecc;ao e originac;ao dos Ativos;
IV - recomendar
Fundo;

a Instituic;ao

Administradora proposta para novas emissoes de Cotas do

V - quando for o caso e se aplicavel, exercer o direito de voto nas materias apresentadas para
aprovac;ao dos titulares dos Ativos.

CAPITULOX
DA RESPONSABILIDADE
10.1. A Instituic;ao Administradora e a Gestora, se houver, dentre as atribuic;oes que lhe sao
conferidas nos tennos deste Regulamento e da Instruc;ao CVM 472, no limite de suas
responsabilidades, serao responsaveis de forma nao solidaria pot quaisquer danos causados ao
patrim6nio do Fundo decorrentes: (a) de atos que configurem ma gestao OU gestao temeraria
do Fundo; e (b) da legislac;ao e regulamentac;ao em vigor, deste Regulamento e/ou de atos de
qualquer natureza que configurem violac;ao da lei, da Instruc;ao CVM 472, deste Regulamento,
da deliberac;ao dos Representantes dos Cotistas (conforme definido abaixo), ou ainda, de
determinac;ao da Assembleia Geral de Cotistas.

10.1.1. A Instituic;ao Administradora e a Gestora, se houver, nao serao responsabilizadas nos
casos de forc;a maior, assim entendidas as contingencias que possam causar reduc;ao do
patrim6nio do Fundo ou de qualquer outra forma, prejudicar o investimento dos Cotistas e
que estejam alem de seu controle, tomando impossivel o cumprimento das obrigac;oes
contratuais por eles assumidas, tais como atos governamentais, morat6rios, greves, locautes e
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10.2. A Instituic;:ao Administradora e a Gestora, se houver, bem como cada uma de suas
respectivas controladoras, subsidiarias, coligadas e afiliadas e seus respectivos acionistas,
cotistas, diretores, administradores, empregados, consultores, assessores, agentes e prepostos,
salvo nas hip6teses previstas na Clausula 10.1. acima, nao seriio responsaveis por eventuais
reclamac;:oes de terceiros decorrentes de atos relatives a gestao do Fundo (entendendo-se que
tal atuac;:ao se verifica sempre no interesse do Fundo), devendo o Fundo ressarcir
imediatamente 0 valor de tais reclamac;:oes e de todas as despesas legais razoaveis incorridas
pela Instituic;:ao Administradora, pela Gestora, se houver, bem como cada uma de suas
respectivas controladoras, subsidiarias, coligadas e afiliadas e/ ou seus respectivos acionistas,
cotistas, diretores, administradores, empregados, consultores, assessores, agentes ou prepostos,
relacionados com a defesa em tais processos.
10.2.1. A obrigac;:ao de ressarcimento imediato prevista no caput deste artigo abrangera
qualquer responsabilidade de ordem comercial e/ ou tribuciria e/ ou de outra natureza, bem
como de multas, juros de mora, custas e honorarios advocaticios que possam decorrer de
qualquer processo.
10.2.2. 0 disposto neste artigo prevalecera ate a execuc;:ao de decisao judicial definitiva.
10.2.3. A obrigac;:ao de ressarcimento imediato aqUI prevista esta condicionada a que a
Instituic;:ao Administradora, a G estora, se houver, bem como cada uma de suas respectivas
controladoras, subsidiarias, coligadas e afiliadas e seus respectivos acionistas, cotistas, diretores,
administradores, emp regados, consultores, assessores, agentes e prepostos notifiguem o Fundo
e o Representante dos Cotistas, se houver, acerca de qualguer reclamac;:ao e tomem as
providencias a ela relacionadas, de acordo com o que o Fundo, atraves do Representante dos
Cotistas ou de deliberac;ao de Assembleia Geral de Cotistas, venha tazoavelmente requerer,
ficando a Instituic;:ao Administradora desde logo autorizado a constituir "ad referendum", a
previsao necessaria e suficiente para o Fundo cumprir essa obrigac;:ao.
CAPITULOXI
DA REMUNERA<;AO DA INSTITUI<;AO ADMINISTRADORA

11.1. Pelos servic;:os de administrac;:ao, sera devida pelo Fundo a seguinte remunerac;:ao ("Taxa
de Administrac;ao"):

·r - uma

remunerac;ao correspondente a 2% (dois por cento) ao ano sabre as receitas liquidas
geradas pelo Fundo, provisionada mensalmente na proporc;ao de um doze avos (1/12), paga
mensalmente n o 1° (primeiro) dia util do mes subsequente ao mes base, observada, ainda, a
remunerac;:ao minima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, corrigida anualmente
pela variac;ao do IGP-M/FGV a partir de janeiro de 2013; e
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II - i\ quantia (a) equivalente a R$ 1.500,00 (um mile quinhentos reais) que sera integralmente
utilizada na remunerac,:ao dos servic,:os prestados por empresa de contabilidade, atualizado
anualmente pelo IGP-M, desde a data base de 01 de agosto de 2008; e (b) equivalente a R$
669,68 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) que sera integralrnente
utilizada na remunerac,:ao dos servi<,:os prestados pela instituic;:ao financeira escrituradora das
quotas, atualizado anualmente pelo IGP-M desde a data base 01 de agosto de 2012.

11.1.1. A metodologia de cobran<,:a da Taxa de Administrac;:ao descrita acima sera devida
mesmo nos periodos em que as Cotas do Fundo integrarem indice de mercado, conforme
disposto na regulamenta<,:ao aplid.vel e aprovado em sede de assembleia de cotistas.

11.1.1.1.

As receitas liquidas citadas no Artiga 11.1 acima sao entendidas como a
totalidade das receitas rccebidas pelo Fundo, deduzidas: (i) de todas as despesas necessarias ao

funcionamento do Fundo, assim como tributos e quaisquer tipos de encargos; (ii) as despesas
relacionadas a contrata<,:ao dos servic,:os de (a) auditoria para acompanhar a execuc;:ao de
eventuais obras de engenharia em im6veis que compoem o Patrimonio Imobiliario do Fundo,
ate seu termino, (b) administra<,:ao predial e de condominio, responsavel pela seguranc,:a,
conservac;:ao, limpeza e manutenc,:ao <las areas de uso comum e das garagens dos im6veis que
compoem o Patrimonio Imobiliario do Fundo, (c) assessoria para efetuar servic,:os de gestiio
patrimonial e gerenciamento imobiliario do Fundo, (d) locac,:ao dos im6veis de propriedade do
Fundo, (e) advocacia para cuidar de assuntos de interesse do Fundo, (f) seguro de danos fisicos
do im6vel, (g) instituic,:ao financeira para efetuar a cust6dia e escriturac;:ao <las quotas do Fundo,
(h) controladoria, contabilidade e auditoria contabil do Fundo, (i) consultoria para divulgac,:ao e
exibic;:ao do Patrimonio Imobiliario do Fundo, com o intuito de atrair clientes para locac,:ao ou
arrendamento dos im6veis que o compoem; (iii) as despesas com a gestao imobiliaria,
inclusive, mas sem se lirnitar, aquelas relacionadas a aquisic,:ao de novos im6veis pelo Fundo, OS
valores despendidos na aquisic;:ao de novos im6veis pelo Fundo e despesas relacionadas a
manutenc,:ao e conserva<;:ao de quaisquer im6veis de propriedade do Fundo, inclusive despesas
de responsabilidade do Fundo conforme previsto em contratos firmados ou a serem firmados
pelo Fundo, especialmente contratos de locac;:ao (excluida deprecia<,:ao); (iv) de todas as
receitas recebidas pelo Fundo em decorrencia de alienac,:ao de im6veis de propriedade do
Fundo; e (v) de todas as receitas recebidas pelo Fundo em decorrencia de eventuais
investimentos financeiros.

11.2. Cabera ao auditor independente responsavel pela auditoria das demonstra<,:oes financeiras
do Fundo analisar os calculos elaborados pela Instituic,:iio Administradora, relativos aos
correspondentes registros contabeis e cada um dos pagamentos de Taxa de Adrninistrac;:ao
efetuados, de forma a opinar sabre tais fatos nos pareceres relativos as demonstra<,:oes
financeiras do Fundo.

MIC

SOB N°

0001555754
5° RTD DA CAPITAL
11.3. A Instituic;ao Administradora e responsavel pelas despesas com remunerac;ao de seus
funcionarios OU prepostOS decorrentes de COntratac;ao nao especffica para a administrac;ao do
Fundo. Todas as demais serao debitadas do Fundo, conforme disposto neste Regulamento.
11.4. A Instituic;ao Administradora pode estabelecer que parcclas da Taxa de Administrac;ao
sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de servic;os contratados, desde que o
somat6rio dessas parcelas nao exceda ao montante total da Taxa de Administrac;ao.
11.5. Nao sera devida taxa de performance OU de desempenho.
CAPITULO XII
DA SUBSTITUI<;AO, RENUNCIA E DESCREDENCIAMENTO DA
INSTITUI<;AO ADMINISTRADORA E DA GESTORA

12.1. A Instituic;ao Administradora e a Gestora, se houver, deverao ser substituidos nas
hip6teses de renlincia ou destituic;ao por deliberac;ao da Assembleia Geral de Cotistas.
12.1.1. Na hip6tcse de renuncia da Instituic;ao Administradora ou da Gestora, se houver, a
Instituic;ao Administradora fica obrigada a:
I - convocar imediatamente a Assembleia Geral de Cotistas para eleger o respectivo substituto
ou deliberar a liquidas:ao do Fundo, a qual devera ser efetuada pela lnstituic;ao Administradora,
ainda que ap6s a renlincia desta; e
II - permanecer no exerdcio de suas funs:oes ate ser averbada, no cartono de registro de
im6veis, nas matriculas referentes aos bens im6veis e direitos integrantes do patrimonio do
Fundo, a ata da Assembleia Geral de Cotistas que eleger o substituto e sucessor na propriedade
.fiduciaria desses bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e rcgistrada em Cart6rio de
Titulos e Documentos.
12.1.2. E facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas
emitidas, a convocas:ao da Assembleia Geral de Cotistas, caso a lnstituis:ao Administradora nao
convoque a Assembleia Geral de que trata o item acima, no prazo de 10 (dez) dias contados da
renuncia.
12.2. No caso de liquidas:ao extrajudicial <la Instituic;ao Adrninistradora cabera ao liquidante
designado pelo Banco Central do Brasil, sem prejuizo do disposto no artigo 37 da Instruc;ao
CVM 472, convocar a Assembleia Geral de Cotistas, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis,
contados da data de publicac;ao no Diario Oficial da Uniao, do ato que decreta.r a liquidas:ao
extrajudicial, a fun de deliberar sobre a elei<;ao da nova Institui<;ao Administradora e a
liquidac;ao OU nao do Fundo.
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12.2.1. Se a Assembleia Geral de Cotistas nao eleger nova Instituic;:ao Administradora no prazo
de 30 (trinta) Dias Uteis, contados da data de publicac;:ao no Diario Oficial da Uniao do ato que
decretar a liquidac;:ao extrajudicial <la Instituic;:ao Administradora, o Banco Central do Brasil
nomeara uma nova instituic;:ao para processar a liquidac;ao do Fundo.
12.3. Caso a Instituic;:ao .Administradora renuncie as suas func;:oes ou entre em processo de
liquidac;ao judicial ou extrajudicial, correrao por sua conta os emolumentos c demais despesas
relativas a transferencia, ao seu sucessor, da propriedade fiduciaria dos bens im6veis e direitos
integrantes do patrimonio do Fundo.
12.3.1. No caso de destituic;:ao da Instituic;:ao Administradora e/ou da Gestora, se houver: (a)
OS valores devidos a titulo de Taxa de Administrac;:ao serao pagos pro rata tempon:r ate a data de
seu efetivo desligamento e nao lhe serao devidos quaisquer valores adicionais ap6s tal data; e
(b) 0 Fundo arcara isoladamente com OS emolumentos e demais despesas relativas as
transferencias, a sua respectiva sucessora, da propriedade fiduciaria dos bens im6veis e direitos
integrantes do patrimonio do Fundo.
12.4. Na hip6tese de descredenciamento da Instituic;:ao Administradora ou da Gestora, se
houver, para o exerdcio <la atividade de administrac;:ao de carteira, por decisao da CVM, ficara
a Instituic;ao Administradora obrigada a convocar imediatamente a Assembleia Geral de
Cotistas para eleger o respectivo substituto, a se realizar no prazo de ate 15 (quinze) dias,
sendo tambem facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas
emitidas ou a CVM, nos casos de descredenciamento, a convocac;:ao da Assembleia Geral de
Cotistas.
12.4.1. No caso de descredenciamento da Instituic;:ao Administradora, a CVM devera nomear
administrador temporario ate a eleic,:ao de nova administrac,:ao.
12.4.2. No caso de descredenciamento da Gestora, , se houver, a Instituic;ao Administradora
exercera temporariamente as func;:oes <la Gestora ate a eleic;:ao do respectivo substituto.
CAPITULO XIII
DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
13.1. Compete privativamente

aAssemblcia Geral de Cotistas deliberar sobre:

I - demonstra<;:oes financeiras apresentadas pela Instituic,:ao Administradora;
II - altera<;:ao do Regulamento do Fundo, ressalvado o disposto no Arrigo 13.2;
III - destituic,:ao ou substitui<;:ao da Institui<;:ao Administradora ea escolha de sua substituta;
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V- fusao, incorporac;ao, cisao e transformaqao do Fundo;
VI - dissoluc;ao e liquidaqao do Fundo, quando nao prevista e disciplinada no presente
Regulamento;
VII - alterac;ao do mercado em que as Cotas sao admitidas a negociac;ao;
VIII - apreciac;ao do laudo de avalia<;ao de bens e direitos utilizados na integralizaqao de Cotas
do Fundo, quarido obrigat6rio;
IX - eleic;:ao e destituic;ao dos Representantes dos Cotistas, bem como fixas;ao de sua
remunera<_;:ao, se houver, e aprovac;:ao do valor maximo das despesas que poderao ser
incorridas no exerdcio de sua atividade;
X - alterac;:ao do prazo de durac;:ao do Fundo;
XI - amortizas;ao de capital do Fundo;
XII - aprova<_;:ao de situa<;oes de conflito de interesse quando nao expressamente tratadas neste
Regulamento;
XIII - contrata<;ao de formador de mercado;
XIV - alterac;:ao da Taxa de Administra<;ao;

1-'V - determinar a Institui<;:ao Administradora a ado<;ao de medidas espedficas de politica de
investimentos que nao importem em altera<;:ao do Regulamento do Fundo;
XVI - Deliberar sobre quaisquer outros atos nao expressamente previstos neste Regulamento;
},._'\TU - autorizar a Institui<;ao Administradora a praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros
gue nao aqueles necessarios a consecw;:ao dos objetivos do Fundo:
a) rescindir ou nao renovar o(s) contrato(s) de loca<;ao e/ ou arrendamento a ser(em)
celebrado(s);
b) vender im6veis adquiridos pelo Fundo;
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carteira do Fundo quando caracterizadas siruac;:oes de

XVIII - contratac;:ao de consultores para o Fundo, bem como sua remunerac;:ao maxima.

13.1.1. A Assembleia Geral de Cotistas que examinar e deliberar sobre as materias previstas no
inciso I deste artigo devera set realizada, anualmente, ate 120 (cento e vinte) dias ap6s o
termin o do exerdcio social.

13.2. 0 Regulamento do Fundo podera set alterado independentemente de Assembleia Geral
de Cotistas, ou de consulta aos Cotistas, sempre que tal altetac;:ao decotra, exclusivamente, da
necessidade de atender exigencias expressas <la CVM, de adequac;:ao a normas legais ou
regulamentares, ou ainda em virtude da atualizac;:ao dos dados cadastrais (tais como alterac;:ao
na razao social, enderes:o e telefone) da Instituic;:ao Administradora ou qualquer outro
prestador de servic;:os identificados neste Regulamento, quando a decisao a respeito dessa
substituic;:ao couber exclusivamente a Insti:tuic;:ao Administradora, devendo set providenciada,
no p tazo de 30 (trinta) dias, a indispensavel comunicac;:ao aos Cotistas.

13.3. Compete a Instituic;iio Administradota convocat a Assembleia Geral de Cotistas.
13.3.1. A Assembleia G eral de Cotistas tambem pode ser convocada diretamente por Cotistas
que detenham, no minimo 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou pelo Representante dos
Cotistas, o bservado o disposto no presente Regulamento.

13.3.2. A convocac;:ao <la Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por carta, corre10
eletronico ou telegrama encaminhada a cada Cocista.

13.4. A convocas:ao e instalac;ao de Assembleias Gerais de Cocistas obscrvarao, no que couber
e desde que nao contrariar as disposis:oes das normas espedficas aplicaveis ao Fundo, o
disposto nas regras gerais sabre fundos de investimento.

13.5. A primeira convocas:ao das Assembleias Gerais devera ocorrer:
I - com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedencia no caso <las Assembleias Gerais
Ordinarias; e
II - com, no minimo, 15 (quinze) dias de antecedencia no caso das Assembleias Gerais
Extraordinarias.

13.5.1. Da convocac;:ao constado, obrigatoriamente, dia hora e local em que sera realizada a
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13.5.2. 0 aviso de convocac;ao deve indicar a pagina na rede mundial de computadores em que
0 Cotista pode acessar OS documentos pertinentes a proposta a ser submetida a apreciac;ao da
Assembleia Geral de Cotistas.
13.6. Por ocasiao da Assembleia Geral Ordinaria, os titularcs de, no nurumo, 3% (tres por
cento) das cotas cmitidas ou os Representantes dos Cotistas podem solicitar, por mcio de
requerimento escrito encaminhado a Instituic;ao Administradora, a indusao de materias na
ordem do dia da Assembleia Geral, que passara a ser Ordinaria e Extraordinaria.
13.6.1. 0 pedido acima deve vir acompanhado de eventuais documentos necessarios ao
exerdcio do direito de voto e deve scr encaminhado em ate 10 (dcz) dias contados da data de
convocac;ao da Assembleia Geral Ordinaria.
13.6.2. 0 percentual referido acima devera ser calculado com base nas participac;:oes constantes
do registro de cotistas na data de convocac;ao da Assembleia Geral.
13.7. A presenc;a da totalidade de Cotistas supre a falta de convocac;ao.
13.8. As deliberac;oes da Assembleia Geral de Cotistas serao registradas em ata lavrada em livro
pr6prio.

13.9. As deliberac;:oes <la Assembleia Geral de Cotistas poderao ser tomadas,
independentemente de convocac;ao, mediante processo de consulta, formalizada por carta,
correio eletronico, voto por escrito ou telegrama dirigido pela Instituic;ao Administradora aos
Cotistas, para resposta no prazo mlnimo de 10 (dez) dias, devendo constar da consulta todos
os elementos informativos necessarios ao exerdcio de voto, observadas as formalidades
previstas nos Artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II, da Instrm;ao CVM 472.
13.9.1. A resposta dos Cotistas a consulta sera realizada mediante o envio, pelo Cotista a
Instituic;ao Administradora, de carta, correio eletronico ou telegrama formalizando o seu
respectivo voto.
13.9.2. Os Cotistas que nao SC manifestarem no prazo estabelecido acima serao considerados
como ausentes para fins do quorum na Assembleia Geral de Cotistas.
13.9.3. Caso algum Cotista deseje alterar o enderec;o para recebimento de quaisquer avisos,
devera notificar a Instituic;:ao Administradora por carta, cotreio eletronico ou telegrama, em
qualquer dos casos, com comprovante de entrega.
13.10. A Assembleia Geral de Cotistas se instalara com a presern;:a de qualquer nUm.ero de
Cotistas, respeitados os qu6runs de aprovac;:ao.
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13.11. As deliberac;oes <las Assembleias Gerais de Cotistas regularmente convocadas e
instaladas ou atraves de consulta, serao tomadas por maioria de votos dos Cotistas presentes,
nao se computando os votos em branco, ressalvadas as hip6teses de quorum especial pre,ristas
no artigo 13.12 abaixo.

13.12. As materias previstas nos incisos II, III, V, VI, VIII, XII e XIV do artigo 13.1 deste
Regulamento dependem da aprovac;ao por maioria de votos dos cotistas presentes, desde que
representem:
I - 25% (v:inte e cinco por cento), no mfnimo, das cotas emitidas, caso o Fundo tenha mais do
que 100 (cem) cot:istas; ou
II - metade, no mfnimo, <las cotas emit:idas, caso o Fundo tenha ate 100 (cem) cotistas.
13.12.1. Os percentuais referidos acima deverao ser determinados com base no nUm.ero de
cotistas do Fundo indicados no registro de cotistas na data de convoca<;iio da Assembleia,
cabendo a Inst:ituic;iio Administradora informar no edital de convocac;ao qual sera o percentual
aplicavel nas Assembleias que tratem <las materias sujeitas a deliberac;ao por quorum
qualifi.cado.
13.13. Somente podedo votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas
na data da convocac;ao <la Assembleia Geral de Cot:istas, seus representantes legais ou
procuradores legalmente constituidos ha menos de 1 (um) ano.
13.14. Os Cotistas tambem poderao votar por me10 de comunicac;;ao escrita ou eletr6nica,
desde que recebida pela Instituic;iio Administradora antes do inicio da Assembleia Geral de
Cotistas e observado o disposto neste Regulamento.
13.15. 0 pedido de procurac;;iio, encaminhado pela Instituic;ao Administradora mediante
correspondencia, fisica ou eletr6nica, ou anuncio publicado, devera satisfazer aos seguintes
requisitos:
I - conter todos os elementos informativos necessarios ao exerdcio do voto pedido;
II - facultar que o Cotista exerc;a o voto contrario
e

aproposta, por meio da mesma procurac;:ao;

III - ser dirigido a todos os Cotistas.
13.5.1. E facultado a Cocistas que detenham, isolada ou conjuntamente, 0,5% (meio por cento)
OU mais do total de Cotas emitidas, solicitar a Instituic;:ao Administradora 0 envio de pedido de
procurac;ao aos demais Cotistas, desde que sejam obedecidos os requisitos do inciso I acima.
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13.5.2. A Instituic;:ao Administradora do Fundo que receber a solicitac;:ao acima devera mandar,
em nome do Cotista solicitante, o pedido de procurac;iio, conforme conteudo e nos termos
determinados pelo Cotista solicitante, em ate 5 (cinco) dias uteis da solicitac;:iio.
14.5.3. 0 pee.lido devera set acompanhado de:
I - reconhecimento da fi.rma do signatario do pee.lido; e
II - c6pia dos documentos que comprovem que o signatario tern poderes para representar os
Cotistas solicitantes, quando o pee.lido for assinado por representantes.

13.5.4. A Instituic;:ao Administradora nao podera:
I - exigir quaisquer outras justificativas para o pee.lido;
II - cobrar pelo fomecimento da relac;:ao de Cotistas; e
III - condicionar 0 deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades
apresentac;:ao de quaisquer documentos niio previstos acima.

OU

a

13.5.5. Os custos incorridos com o envio do pedido de procurac;:iio pela Instituic;:ao
Administradora seriio arcados pelo Fundo.

CAPITULO XIV
DOS CONFLITOS DE INTERESSE
14.1. Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e a Instituic;:ao
Administradora, a Gestora ou o consultor, conforrne aplicavel, dependem de aprovac;:iio previa,
espedfica e informada da Assembleia Geral de Cotistas.
14.2. As seguintes hip6teses sao exemplos de situac;:ao de conflito de interesses:
I - a aquisi<;ao, locac;:iio, arrendamento ou explorac;:ao do direito de superficie, pelo Fundo, de
im6vel de propriedade da lnstituic;:ao Administradora, da Gestora, do consultor, conforme
aplid.vel, ou de pessoas a eles ligadas;
II - a alienac;:ao, locac;:iio ou arrendamento ou explorac;iio do direito de superficie de im6vel
integrante do patrimonio do Fundo tendo como contraparte a Instituic;:ao Administradora, a
Gestora, o consultor, conforme aplid.vel, ou pessoas a eles ligadas;
III - a aquisic;:ao, pelo Fundo, de im6vel de propriedade de devedores da Instituic;:ao
Administradora, da Gestora ou do consultor, conforme aplicavel, uma vez caracterizada a

·~·
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inadimplencia do devedor;
IV - a contratac;ao, pelo Fundo, de pessoas ligadas a Instituic;ao Administradora OU a Gestora,
se houver, para prestac;ao dos servic;os referidos no artigo 6.2 deste Regulamento, exceto o de
primeira distribuic,:ao de cotas do Fundo; e
V - a aquisii;:ao, pelo Fundo, de valores mobiliarios de emissao da Instituii;:ao Administradora,
da Gestora, do consultor, conforme aplicavel, ou pessoas a eles ligadas, ainda que para as
finalidades mencionadas no paragrafo t'.mico do J\tt. 46 <la Instrm;:ao CVM 472.

14.3. Consideram-se pessoas ligadas:
I - a sociedade controladora ou sob controle da Instituic;ao Administradora, da Gestora, do

consultor, de seus administradores e acionistas, conforme o caso;
II - a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte, scjam os mesmos da Instituic;ao
Administradora, da Gestora ou do consultor, conforme aplicavel, com excec;ao dos cargos
exercidos em 6rgaos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno da Instituic;ao
Adrninistradora, desde que seus titulares nao exerc;:am func;oes executivas, ouvida previamente
a CVM; e

III - parentes ate segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos acima.

14.4. Nao configura situac;:ao de conflito a aquisic;ao, pelo Fundo, de im6vel de propriedade do
empreendedor, desde que nao seja pcssoa ligada a Instituic;ao Administradora, a Gestora OU ao
consultor, conforme aplicavel.

CAPiTULOXV
DO REPRESENTANTE DOS COTISTAS
15.1. A Assembleia Geral dos Cotistas podera nomear 1 (um) representante, para exercer as
furn;oes de fiscalizac;ao dos investimentos do Fundo, em defesa dos direitos e interesses dos
Cotistas ("Represcntante dos Cotistas").
15.2. A eleii;:ao do Representante dos Cotistas pode ser aprovada pela maioria dos Cotistas
presentes, desde que representem, no minimo:
I - 3% (tres por cento) do total de Cotas ernitidas, caso o Fundo tenha mais de 100 (cem)
cotistas; ou
II - 5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas, caso o Fundo tenha ate 100 (cem)
cotistas.

M ICRO FILMADO
SOB N°

0 001555 7 54
15.3. A furn;:ao de Representante dos Cotistas eindelegavel.

5° RTD DA CAPITAL

15.4. Somente pode exercer as furn;:oes de Representante dos Cotistas, pessoa natural ou
juridica, que atenda aos seguintes requisitos:
I - ser cotista do Fundo;
II - nao exercer cargo ou func;:ao na Instituic;:ao Administradora, em sociedade controladora,

diretamente controladas, em coligadas ou outras sociedades sob controle comum da Instituic;ao
Administradora, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza;
III - nao exercer cargo ou func;:ao na sociedade empreendedora do empreendimento
imobiliario que constitua objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;
IV - nao ser administrador, gestor ou consultor de outros fundos de investimento imobiliario;
V - nao estar em conilito de interesses com o Fundo; e
VI - nao estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por cnme falimentar, de
prevaricac;:ao, peita ou suborno, concussao, peculato, contra a economia popular, a fe publica
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos; nem ter sido condenado a pena de suspensao ou inabilitac;:ao temporaria aplicada pela
CVM.

15.4.1. Compete ao Representante dos Cotistas ja eleito informar aInstituic;:ao Administradora
e aos Cotistas a superveniencia de circunstancias que possam impedi-lo de exercer a sua
func;:ao.
15.4.2. Compete ao Representante dos Cotistas, exclusivamente:
I - fiscalizar os atos da Instituic;ao Administradora e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e regulamentares;
II - emitir formalmente opiniao sobre as propostas da Instituic;:ao Administradora, a serem
submetidas a Assembleia Geral, relativas a emissao de novas cotas (exceto Se aprovada nos
termos do inciso VIII do art. 30 da Instruc;:ao CVM 472), transformac;:ao, incorpota<;ao, fusao
ou cisao do Fundo;
III - denunciar a Instituicrao Administradora e, se esta nio tomar as providencias necessarias
para a protec;:ao dos interesses do Fundo, a Assembleia Geral, OS erros, fraudes OU crimes que
descobrirem, e sugerir providencias uteis ao Fundo;
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IV - analisar, ao menos trimestralmente, as informac;:oes financeiras elaboradas periodicamente
pelo Fundo;
V - examinar as demonstrac,::oes financeiras do exercicio social e sobre elas opinar;
VI - elaborar relat6rio que contenha, no minimo: a) descric;:ao das atividades desempenhadas
no exercicio findo; b) indicac;:ao da quantidade de cotas de emissao do Fundo detida pelo
Representante dos Cotistas; c) despesas incorridas no exerdcio de suas atividades; e d) opiniao
sobre as demonstrac;:oes financeiras do Fundo e o formulario cujo conteudo reflita o Anexo
39-V da InstrU<;:ao CVM 472, fazendo constar do seu parecer as informac;:oes complementares
que julgar necessarias OU uteis a deliberac;:ao da Assembleia Geral; e
VII - exercer essas atribuic;:oes durante a liquidac;:ao do Fundo.

15.4.3. 0 Representante dos Cotistas devem comparecer as Assembleias Gerais e responder
aos pcdidos de informac;:oes formulados pclos cotistas.
15.5. 0 Representante dos Cotistas deverao ser eleitos com prazo de mandato unificado de 1
(um) ano, a se encerrar na Assembleia Geral de cotistas que deliberar sobre a aprovac;:ao das
demonstrac;:oes financeiras do fundo, permitida a reeleic,::ao.
15.6. 0 Representante dos Cotistas nao receberao qualquer tipo de remuneras;ao pelo exerdcio
de suas func,::oes, salvo se aprovado o contrario em Assembleia Geral de Cotistas que eleger o
representante de cotista.

CAPITULO XVI
DO EXERCICIO SOCIAL
16.1. 0 exerdcio social do Fundo tera durac;:ao de 1 (um) ano, com inicio em 1° de janeiro e
termino em 31 de dezembro de cada ano.

CAPITULO XVII
DA DISSOLU<;Ao E LIQUIDA<;Ao DO FUNDO

17.1. Cabera a Assembleia Geral de Cotista deliberar afinnativamente pela dissoluc;:ao

OU

liguidac;:ao do Fundo, determinar a forma de sua liquidac,::ao, podendo, ainda, autorizar que,
antes do termino da liquidas;ao e depois de quitadas todas as obrigas;oes, se fac;:am rateios entre
os Cotistas dos recursos apurados n0 curso da liquidac;:ao, em prazo a ser definido pela referida
Assembleia Geral de Cotista, na propon,:ao em que os Ativos do Fundo forem sendo
liquidados.

17.1.1. Os Cotistas parriciparao dos rateios autorizados e de todo e qualquer outro pagamento
feito por conta da hquidac;:ao do Fundo na proporc;:ao de suas respectivas participac;:oes no
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17.1.2. A liquidac;:ao do Fundo sera feita, necessaria e obrigatoriamente, pela Instituic;:iio
Administrad ora, sendo vedado a Assembleia Geral de Cotistas deliberar pela transferencia
dessa atribuic;:ao para quern quer que seja.
17.2. Nas hip6 teses de liquidac;:ao do Fundo, o auditor independente devera emitir parecer
sabre a demonstrac;:ao da movimentac;:ao do patrim6nio liquido, compreendendo o periodo
entre a data da ultima demonstrac;:ao financeira auditada e a data da efetiva liquidac;:ao do
Fundo.
17.2.1. Devera constar <las notas explicativas as demonstrac;:oes financeiras do Fundo, anilise
quanto a terem os valores dos resgates sido ou nao efetuados em condic;:oes equitativas e de
acordo com a regu}amenta<_;:ao pertinente, bem como quanto a existencia OU nao de debitos,
creditos, ativOS OU passivOS UaO COntabilizados.
17.3. Liquidado 0 Fundo, OS Cotistas passarao a ser OS unicos responsaveis pelos proccssos
judiciais e administrativos do Fundo, eximindo a Instituic;:ao Administradora e a Gestora, se
houver, e quaisquer outros prestadores de servic;:o do Fundo de qualquer responsabilidade ou
onus, exceto em caso de comprovado dolo ou culpa destes.
17.3.1. Nas hip6teses de liquidac;:ao ou dissolus:ao do Fundo, renuncia ou substitui<;ao da
Institui<;iio Administradora, os Cotistas se comprometem a providenciar imediatamentc a
respectiva substituic;:ao processual nos eventuais processos judiciais e administrativos de que o
Fundo seja parte, de forma a excluir a Instituic;:ao Administradora do respectivo processo.
17.3.2. Os valores provisionados em rela<;ao aos processes judiciais ou administrativos de que
0 Fundo e parte nao serao objeto de partilha por ocasiao da liquida<;iio OU dissolus:ao, ate que a
substituic;:ao processual nos respectivos processos judiciais ou administrativos seja efetivada,
deixando a Instituic;:ao Administradora de figurar coma parte dos processes.
17.4. A Institui<;:ao Administradora ea Gestora, se houver, em hip6tese alguma, ap6s a partilha,
substitui<;iio OU renuncia, serao responsaveis por qualquer deprecia<;io dos Ativos OU por
eventuais prejuizos verificados no processo de liquidac;ao do Fundo, exceto em caso de
comprovado dolo ou culpa.
17.5. Ap6s a partilha dos Ativos, a Instituic;ao Administradora devera promover o
cancelamento do registro do Flll1do, mediante o encaminhamento CVM, no prazo de 15
(quinze) dias, da seguinte documentac;:ao:

a

Io termo de encerramento firmado pela Instituic;ao Administradora, em caso de
pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da Assembleia Geral de Cotistas que tenha deliberado
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II a demonstrac;ao de movimentac;ao de patrim6nio do Fundo, acompanhada do parecer
do auditor independente; e
III -

o comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ .

CAPITULO XVIII
DO TRATAMENTO TRIBUTARIO

18.1. Nos termos do artigo 15, inciso XXII, da Instruc;ao CVM 472, a Instituic;ao
Administradora compromete-se a informar, mediante a publicac;ao de fato relevante, qualquer
evento que acarrete a alterac;ao no tratamento tributario aplicavel ao Fundo e/ ou aos seus
Cotistas, incluindo, mas nao se lirnitando, as seguintes hip6teses: (i) caso a quantidade de
Cotistas do Fundo se tome inferior a 50 (cinquenta); e (ii) caso as Cotas deixem de ser
negociadas em mercado de bolsa ou de balcao organizado.

18.1.1. A versao integral da politica de divulgac;ao de fato relevante adotada pelo Fundo podera
ser consultada pelos Cotistas no enderec;o eletr6nico da Institui<;ao Administradora:
http://riobravo.com. br/ RioBravo / Paginas / Risco_e_ Compliance.aspx.
18.1.2. Nao havera restri<;oes quanto ao limite maximo de propriedade de Cotas do Fundo por
um unico investidor, ficando ressalvado que se o Fundo aplicar recursos em im6veis que tenha
como incorporador, construtor OU socio, Cotista que possua, isoladamente OU em conjunto
com pessoa a ele ligada percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do Fundo
passara a sujeitar-se a tributa<;ao aplicavel as pessoas juridicas.
18.1.2. Nao ha nenhuma garantia ou controle efetivo por parte da Institui<;ao Administradora,
no sentido de se manter o tratamento tributario do Fundo com as caracteristicas previstas neste
Regulamento, nem quanto ao tratamento tributario conferido aos seus Cotistas para fins da nae
incidencia do Impasto de Renda retido na fonte e na declarac;ao de ajuste anual <las pessoas
fisicas com relac;ao aos rendimentos distribuidos pelo Fundo ao Cotista pessoa fisica.

CAPITULO XIX
DAS DISPOSI<;OES FINAIS

19.1. Para fins deste Regulamento, dia util sera qualquer dia que nae seja um sabado, domingo
ou f eriado nacional, ou em dias em gue, por qualquer motivo, nao houver expediente bandrio
na sede da Instituic;ao Administradora ou nao houver funcionamento na BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Dia Util").
19.2. Os encargos do Fundo estao descritos no Art. 47 da InstrU<;ao CVM 472.
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19.3. 0 presente Regulamento e elaborado com base na Instruc;:ao CVM 472 e demais
normativos que clispoem sobre a constituic;:ao, o funcionamento e a adrninistrac;:ao dos fundos
de investimento imobiliario.
19.4. As i.nformac;:oes peri6dicas e eventuais sobre o Fundo devem ser prestadas pela
Instituic;:ao i\dmini.stradora aos Cotistas na forma e periodicidade descritas no Capitulo VII <la
Instrw:;ao CVM 472.
19.5. Para fins do disposto neste Regulamento e na regulamentac;:ao em vigor, consi<lera-se o
corrcio eletron.ico uma forma de correspondencia valida entre a Instituic;:ao Administradora e
os Cotistas, inclusive para convocac;:ao de Assembleia Geral de Cotistas e procedimentos de
consulta formal.
19.6. As Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para
qualquer ac;:ao ou proceclimento para dirimi.r qualquer duvida ou controversia relacionada ou
oriunda do presente Regulamento.

"

