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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SEÇÃO I 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

1. Os SERVIÇOS serão divididos em 3 (três) fases sucessivas, cujo início de execução 
se dará com a assinatura do CONTRATO, incluindo, sem limitações, as seguintes 
atividades: 

1.1. FASE 1 – ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO 

1.1.1. A FASE 1 inicia-se com a assinatura do CONTRATO e termina com a 
obtenção do registro do FUNDO na CVM, compreendendo a adoção de todas as 
providências necessárias à sua constituição regular, notadamente: 

a) apresentação de plano de trabalho e cronograma das atividades descritas neste 
subitem 1.1.1 e no subitem 1.2.1; 

b) elaboração de ESTUDOS sobre aspectos jurídicos, tributários e econômico-
financeiros, abrangendo: (i) cronograma inicial de alienação dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS; (ii) projeção de receitas e despesas do FUNDO; (iii) 
cálculo do valor de CAIXA MÍNIMO; (iv) avaliação dos impactos 
tributários; (v) identificação das questões sensíveis, pontos críticos, principais 
riscos e alternativas de mitigação; (vi) confirmação sobre a viabilidade 
econômico-financeira e a eficiência operacional do FUNDO para promover a 
alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS; (vi) proposição da estrutura 
preliminar do FUNDO; e (vii) definição das obrigações, direitos e 
prerrogativas das diferentes classes de QUOTAS, assim como da proporção 
adequada entre elas, da remuneração devida e do cronograma estimado de 
amortização; 

c) detalhamento das características intrínsecas e das regras de funcionamento do 
FUNDO;  

d) organização e elaboração da documentação necessária à constituição do 
FUNDO, com base nas DIRETRIZES, incluindo REGULAMENTO, Boletim 
de Subscrição, entre outros; 

e) escolha, pelos CONTRATADOS, da EMPRESA DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE, com a aprovação da CONTRATANTE, e definição das 
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condições de sua posterior contratação pelo FUNDO, observadas as 
condições usuais de mercado; 

f) pedido e acompanhamento de registro do FUNDO na CVM; e 

g) obtenção de todas as inscrições fiscais e demais providências que se façam 
necessárias à constituição e início de funcionamento do FUNDO. 

 

1.2. FASE 2 – ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO 

1.2.1. A FASE 2 inicia-se com a obtenção de registro do FUNDO na CVM e termina 
com a celebração do primeiro COMPROMISSO DE INTEGRALIZAÇÃO, 
compreendendo a adoção de todas as providências necessárias ao pleno funcionamento 
do FUNDO, notadamente: 

a) seleção de uma ou mais EMPRESAS AVALIADORAS e do ESCRITÓRIO 
DE ADVOCACIA, com observância dos parâmetros previstos no 
REGULAMENTO, com as condições negociadas para prestação dos serviços 
correspondentes; 

b) ratificação, pelo COMITÊ DE INVESTIMENTOS, da escolha da EMPRESA 
DE AUDITORIA INDEPENDENTE e aprovação das EMPRESAS 
AVALIADORAS e do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA; 

c) realização de AUDITORIA JURÍDICA, pelo ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA, dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS que serão integralizados no 
FUNDO, que consistirá exclusivamente na análise documental sobre a 
regularidade dominial, acompanhada de relatório; 

d) elaboração de relatório circunstanciado sobre as providências eventualmente 
necessárias à perfeita regularização dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS, 
apontando eventuais impedimentos de natureza jurídica, técnica, urbanística 
ou ambiental para aquisição dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS pelo FUNDO; 

e) realização de avaliação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS conforme cronograma 
definido na FASE 1, cujo relatório deverá informar a metodologia utilizada, a 
localização física, a vocação de uso, o estado de conservação das benfeitorias, 
o valor potencial de venda, as informações sobre eventual ocupação de 
terceiros, a existência de passivos ambientais, e o impacto de eventuais 
pendências jurídicas na situação dominial; 

f) definição da forma jurídica de aquisição dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS pelo 
FUNDO, incluindo a elaboração da minuta do COMPROMISSO DE 
INTEGRALIZAÇÃO; e 
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g) elaboração de PLANO DE NEGÓCIOS, a ser atualizado periodicamente, 
compreendendo, pelo menos, as seguintes informações (i) estratégia de 
desenvolvimento e alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS; (ii) critérios 
mínimos para integralização dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS de outras 
entidades da administração pública e forma de cobrança do prêmio de 
ingresso; (iii) cronograma e requisitos para realização de futura oferta pública 
de QUOTAS; (iv) eventos e providências necessárias para liquidação do 
FUNDO; e (v) cálculo da remuneração das diferentes classes de QUOTAS, 
considerando-se a relação risco/retorno, em face da expectativa de 
monetização dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS. 

 

1.3. FASE 3 – FUNCIONAMENTO DO FUNDO.  

1.3.1. A FASE 3 inicia-se com a celebração do primeiro COMPROMISSO DE 
INTEGRALIZAÇÃO e termina com a liquidação do FUNDO, compreendendo a 
execução das atividades continuadas previstas no REGULAMENTO, no CONTRATO 
e na legislação aplicável. 

 

1.4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1.4.1. Os CONTRATADOS deverão apresentar à CONTRATANTE versão definitiva 
do REGULAMENTO e de todos os outros documentos necessários à obtenção de 
registro do FUNDO na CVM no prazo máximo estimado de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data de assinatura do CONTRATO, observados os seguintes prazos 
intermediários: 

a) no prazo de até 10 (dez) dias corridos, realizar reunião preliminar com a 
CONTRATANTE para definir o plano de trabalho e o cronograma de 
atividades; 

b) no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da reunião preliminar com 
a CONTRATANTE, apresentar relatório detalhado dos ESTUDOS, 
consolidando os resultados e as conclusões obtidas, acompanhado de 
sumário executivo; e 

c) no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da aprovação do relatório 
dos ESTUDOS, a apresentação da versão definitiva do REGULAMENTO e 
todos os outros documentos necessários à obtenção do registro do FUNDO 
na CVM. 
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1.4.1.1. Após a aprovação, pela CONTRATANTE, dos documentos mencionados na 
alínea “c” do item 1.4.1. acima, os CONTRATADOS terão até 5 (cinco) DIAS ÚTEIS 
para protocolar o pedido de registro na CVM. 

1.4.2. Os CONTRATADOS deverão concluir a FASE 2 no prazo máximo estimado de 
120 (cento e vinte) dias corridos, contados da obtenção de registro do FUNDO na 
CVM, durante os quais deverão ser apresentados os documentos relativos às atividades 
descritas nas alíneas “c” a “g)” do subitem 1.2.1 acima. 

1.4.3. Na execução da FASE 2 e da FASE 3, os CONTRATADOS observarão o 
conteúdo do REGULAMENTO, que deverá incorporar as disposições pertinentes do 
CONTRATO e das DIRETRIZES descritas na Seção II, abaixo. 

1.4.4. Os prazos da FASE 1 e da FASE 2 serão prorrogados com aprovação da 
CONTRATANTE, quando a demora no seu cumprimento decorrer de causa não 
imputável aos CONTRATADOS, e na medida do estritamente necessário para superar 
os obstáculos externos.  

 

SEÇÃO II 

DIRETRIZES PARA REGULAMENTO DO FUNDO E DOCUMENTOS 
CORRELATOS 

2. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS  

2.1. O FUNDO promoverá a alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS pelas 
condições mais vantajosas de preço, prazo e condições de pagamento, atuando de forma 
proativa na prospecção de potenciais compradores e parceiros, com vistas a obter ganho 
de capital para posterior distribuição do resultado líquido aos QUOTISTAS, a título de 
remuneração ou amortização de QUOTAS. 

2.2. As alienações promovidas no âmbito do FUNDO priorizarão a eficiência da 
operação e a otimização do resultado financeiro. 

2.3. O FUNDO também poderá locar ATIVOS IMOBILIÁRIOS para aferimento de 
renda, e contratar estudos e projetos que propiciem maior valorização dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS, como medida preparatória para sua posterior alienação. 

2.4. O FUNDO poderá aceitar o ingresso como QUOTISTAS, de órgãos ou 
entidades da administração pública de outras esferas de governo, mediante 
integralização com ATIVOS IMOBILIÁRIOS de sua respectiva titularidade, 
respeitadas as disposições legais vigentes e aplicáveis. 
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3. PRAZO DE DURAÇÃO 

3.1.  O prazo de vigência do FUNDO é de 5 (cinco) anos, contado do início da FASE 
3, após o que o ADMINISTRADOR convocará a ASSEMBLEIA GERAL DE 
QUOTISTAS para deliberar sobre a liquidação ou prorrogação do FUNDO, na forma da 
legislação vigente e aplicável. 

3.2. Após a ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS deliberar a liquidação do 
FUNDO, o patrimônio remanescente no FUNDO, inclusive os ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS que não tiverem sido alienados até o momento, retornará aos 
QUOTISTAS, conforme os direitos atribuídos a cada classe de QUOTAS, respeitado o 
disposto na legislação aplicável. 

3.2.1. A mesma ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS também deliberará sobre 
os demais procedimentos de liquidação e sobre o valor da nova remuneração do 
ADMINISTRADOR e do OPERADOR IMOBILIÁRIO, que não poderá ser superior à 
PARCELA SUBSEQUENTE DE CUSTEIO prevista no REGULAMENTO, pelo 
período transcorrido até a completa extinção do FUNDO. No entanto, será respeitado o 
percentual da PARCELA VARIÁVEL incidente sobre a RECEITA LÍQUIDA futura 
proporcionada por negócios jurídicos já celebrados pelo FUNDO em caráter definitivo. 

3.3. Se for deliberada a prorrogação da vigência do FUNDO, fica facultado ao 
ADMINISTRADOR ou ao OPERADOR IMOBILIÁRIO, de forma conjunta ou isolada, 
renunciar ou desistir que continuar desempenhando a função, sem prejuízo do direito ao 
recebimento da PARCELA VARIÁVEL incidente sobre a RECEITA LÍQUIDA futura 
proporcionada por negócios jurídicos já celebrados pelo FUNDO em caráter definitivo. 

3.4. Entre outras hipóteses, será cabível a prorrogação quando ficar demonstrado que 
se trata de solução vantajosa sob o ponto de vista econômico, em função da perspectiva 
de potencial valorização futura das QUOTAS já emitidas, decorrente da execução de 
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS em andamento, combinando com a possibilidade 
de negociação no mercado secundário. 

 

4. DA ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 

4.1. Sem prejuízo das disposições legais vigentes e aplicáveis, caberá ao 
ADMINISTRADOR:  

a) assumir a propriedade fiduciária dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS para dar 
cumprimento ao objeto do FUNDO; 

b) fazer a escrituração e a custódia das QUOTAS; 
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c) prestar contas periodicamente aos QUOTISTAS;  

d) responder por seus atos nos termos da legislação aplicável; 

e) contratar, às expensas do FUNDO, mediante aprovação ou ratificação do 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS, EMPRESA DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA e EMPRESA 
AVALIADORA, esta última por indicação pelo OPERADOR 
IMOBILIÁRIO; 

f) contratar, às expensas do FUNDO, mediante aprovação do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS, os SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS propostos 
fundamentadamente pelo OPERADOR IMOBILIÁRIO; 

g) contratar, às expensas do FUNDO, serviços de vigilância e conservação dos 
ATIVOS IMOBILIÁRIOS, após a celebração do COMPROMISSO DE 
INTEGRALIZAÇÃO; 

h) contratar, às expensas do FUNDO, mediante aprovação do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS, advogado ou escritório de advocacia para patrocinar a 
defesa jurídica do ADMINISTRADOR e do OPERADOR IMOBILIÁRIO, 
em quaisquer procedimentos administrativos ou ações judiciais, que 
questionem a validade jurídica dos atos praticados em razão estritamente do 
exercício da função; 

i) apresentar anualmente ao COMITÊ DE INVESTIMENTOS, o PLANO DE 
NEGÓCIOS devidamente atualizado; 

j) cumprir as decisões do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, sem prejuízo da 
autonomia assegurada ao ADMINISTRADOR e ao OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, nos termos do REGULAMENTO e da legislação aplicável;   

k) organizar as informações sobre a situação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS e o 
resultado das alienações, mantendo-as permanentemente disponíveis na rede 
mundial de computadores para consulta pública; 

l) enviar ao TCE-SP cópia de todas as informações cuja divulgação aos 
QUOTISTAS seja obrigatória, segundo a legislação aplicável; e 

m) atender a qualquer requisição do TCE-SP para prestação de informações ou 
encaminhamento de documentos relativos às atividades do FUNDO. 

 

4.2. Sem prejuízo das disposições legais vigentes e aplicáveis, caberá ao 
OPERADOR IMOBILIÁRIO: 

a) realizar estudos para definir a vocação e o potencial de desenvolvimento dos 
ATIVOS IMOBILIÁRIOS, visando à sua maior valorização;  
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b) prospectar potenciais compradores;  

c) definir, em conjunto com o ADMINISTRADOR, a estratégia de alienação 
dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS e de execução das transações imobiliárias de 
interesse do FUNDO;  

d) escolher, por sua conta e risco, consultores imobiliários que poderão auxiliar 
no processo de alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS, coordenando e 
supervisionando o respectivo trabalho;  

e) indicar uma ou mais EMPRESAS AVALIADORAS que atendam aos 
critérios de elegibilidade previstos no REGULAMENTO, submetendo-as à 
prévia aprovação do ADMINISTRADOR e do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS; 

f) validar, em conjunto com o ADMINISTRADOR, os laudos de avaliação dos 
ATIVOS IMOBILIÁRIOS, zelando por sua acurácia, qualidade técnica e 
aderência às condições de mercado; 

g) assegurar adequada divulgação pública das ofertas de venda dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS, recebendo propostas de aquisição sem discriminação 
injustificada quanto à pessoa do proponente; 

h) analisar as propostas de aquisição dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS, indicando 
aquela considerada mais vantajosa em função do melhor retorno econômico 
para o FUNDO, considerando todas as variáveis relevantes para tomada de 
decisão, tais como práticas de mercado usualmente adotadas em transações 
comparáveis, alocação de riscos e responsabilidades atribuídas às partes, 
condições comerciais, contratuais, fiscais, trabalhistas e ambientais, desde 
que devidamente justificado; 

i) propor ao ADMINISTRADOR a contratação de empresa especializada para 
opinar sobre o justo valor da proposta de aquisição do ATIVO 
IMOBILIÁRIO, sujeita à aprovação prévia do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS; e 

j) cumprir as decisões do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, sem prejuízo da 
autonomia assegurada ao ADMINISTRADOR e ao OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, nos termos do REGULAMENTO e da legislação aplicável. 

 

4.3. Após transcorridos 2 (dois) anos do início do funcionamento do FUNDO, o 
ADMINISTRADOR poderá propor ao COMITÊ DE INVESTIMENTOS a qualquer 
momento, mediante justificativa fundamentada, a substituição do OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, sem aumento da remuneração total definida na fase de LICITAÇÃO 
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(embora admitindo-se novo critério de rateio entre o ADMINISTRADOR e o 
OPERADOR IMOBILIÁRIO). 

4.4. Se o COMITÊ de INVESTIMENTOS não autorizar a substituição, fica facultado 
ao ADMINISTRADOR renunciar ao cargo, caso em que manterá os valores já 
recebidos a título de remuneração, mas perderá o direito ao recebimento de sua parte na 
PARCELA VARIÁVEL incidente sobre a RECEITA LÍQUIDA futura proporcionada 
por negócios jurídicos já celebrados pelo FUNDO em caráter definitivo. 

4.5. Outras hipóteses de renúncia do ADMINISTRADOR por manifestação 
unilateral da vontade, quando admitido pela legislação vigente e aplicável, acarretará a 
obrigação de restituir ao FUNDO o valor correspondente à metade do somatório da 
remuneração fixa recebida nos últimos 12 (doze) meses, a título de PARCELAS PRÉ-
OPERACIONAIS, PARCELAS INICIAIS DE CUSTEIO e PARCELAS 
SUBSEQUENTES DE CUSTEIO, além da perda do direito ao recebimento da 
PARCELA VARIÁVEL incidente sobre a RECEITA LÍQUIDA futura proporcionada 
por negócios jurídicos já celebrados pelo FUNDO em caráter definitivo. 

4.6. O REGULAMENTO disporá que, em qualquer caso de substituição, o novo 
ADMINISTRADOR e/ou OPERADOR IMOBILIÁRIO deverá possuir os mesmos 
requisitos de qualificação técnica exigidos no EDITAL, salvo motivada justificativa 
técnica. 

4.7. O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de sua administração direta e 
indireta, assumirá o compromisso de não votar em ASSEMBLEIA GERAL DE 
QUOTISTAS pela substituição do ADMINISTRADOR e do OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, exceto no caso de descumprimento das obrigações assumidas no 
CONTRATO, no REGULAMENTO ou na legislação aplicável.  

4.8. O REGULAMENTO estabelecerá que, ao final do prazo de 2 (dois) anos 
contados da celebração dos COMPROMISSOS DE INTEGRALIZAÇÃO 
correspondentes a pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS constantes da LISTA INICIAL, o OPERADOR IMOBILIÁRIO 
poderá ser substituído por deliberação da ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS, 
caso a RECEITA BRUTA acumulada não corresponda a pelo menos 20% (vinte por 
cento) do somatório dos valores atribuídos aos ATIVOS IMOBILIÁRIOS já 
integralizados no FUNDO. 

 

5. AVALIAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS  

5.1. Os ATIVOS IMOBILIÁRIOS serão avaliados pela EMPRESA 
AVALIADORA, com no máximo 180 (cento e oitenta) dias de antecedência à sua 
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transferência ao FUNDO a título de integralização de QUOTAS, em cumprimento ao 
artigo 12 da ICVM 472/2008. 

5.2. As EMPRESAS AVALIADORAS serão indicadas pelo OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, com a aprovação do ADMINISTRADOR e do COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS, com base em critérios de elegibilidade previstos no 
REGULAMENTO. 

5.3. Os critérios de elegibilidade da EMPRESA AVALIADORA deverão incluir 
capacidade técnica, notória especialização, reputação de mercado e ausência de 
conflitos de interesses. 

5.4. A EMPRESA AVALIADORA ficará impedida de atuar na intermediação da 
alienação de quaisquer ATIVOS IMOBILIÁRIOS. 

5.5. O OPERADOR IMOBILIÁRIO, em conjunto com o ADMINISTRADOR, 
atualizará anualmente a avaliação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS para assegurar a 
aderência do valor patrimonial das QUOTAS às condições atuais do mercado 
imobiliário.  

5.6. O REGULAMENTO disporá sobre o rodízio periódico das EMPRESAS 
AVALIADORAS, mediante sua substituição por outra que atenda aos mesmos 
requisitos reputacionais e técnicos previstos no REGULAMENTO. 

 

6. PROCEDIMENTOS PARA ALIENAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS  

6.1. O ADMINISTRADOR e o OPERADOR IMOBILIÁRIO terão autonomia sobre 
a decisão de venda de quaisquer ATIVOS IMOBILIÁRIOS, desde que o pagamento do 
preço seja integralmente em dinheiro, à vista ou em prazo compatível com a duração do 
FUNDO, por valor presente não inferior ao da avaliação mais recente, conforme o item 
5.5 acima. 

6.2. Mediante aprovação do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, o OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, em conjunto com o ADMINISTRADOR, poderão aceitar outras 
modalidades de alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS, como permuta e parceria em 
empreendimentos imobiliários. 

6.3. A alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS deverá ser precedida de ampla 
divulgação sobre a abertura de prazo para aceitação de propostas de aquisição. 

6.4. Os ATIVOS IMOBILIÁRIOS transferidos ao patrimônio do FUNDO poderão 
conter gravames jurídicos ou pendências de regularização dominial, que serão 
solucionadas oportunamente pelo OPERADOR IMOBILIÁRIO, sob supervisão do 
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ADMINISTRADOR, sem prejuízo da alternativa de atribuição desse encargo ao 
comprador, quando recomendável para otimizar a alienação. 

6.5. Até o momento da celebração do primeiro COMPROMISSO DE 
INTEGRALIZAÇÃO, o ESTADO DE SÃO PAULO poderá excluir unilateralmente da 
LISTA INICIAL quaisquer ATIVOS IMOBILIÁRIOS, desde que por motivo 
justificado em razão de dificuldades de natureza técnico-jurídica. 

6.6. O ESTADO DE SÃO PAULO, com a concordância do ADMINISTRADOR e 
do OPERADOR IMOBILIÁRIO, poderá incluir novos ATIVOS IMOBILIÁRIOS no 
FUNDO, respeitadas as disposições legais vigentes e aplicáveis. 

6.7. As exclusões e inclusões de ATIVOS IMOBILIÁRIOS não poderão implicar a 
descaracterização do objeto do CONTRATO, nem darão direito à recomposição de seu 
equilíbrio econômico-financeiro. 

 

7. COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

7.1. O FUNDO terá um COMITÊ DE INVESTIMENTOS composto por até 5 
(cinco) pessoas físicas com reputação ilibada e profundo conhecimento do mercado 
imobiliário, sendo 3 (três) delas eleitas pela maioria dos QUOTISTAS, 1 (uma) 
indicada pelo ADMINISTRADOR e 1 (uma) indicada pelo OPERADOR 
IMOBILIÁRIO. 

7.2. As pessoas físicas eleitas ou indicadas para compor o COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS poderão ser vinculadas à pessoa dos QUOTISTAS, do 
ADMINISTRADOR ou do OPERADOR IMOBILIÁRIO. 

7.3. Enquanto o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de sua administração 
direta ou indireta, for titular de pelo menos 20% (vinte por cento) das QUOTAS em 
circulação, terá assegurado o direito de indicar pelo menos 1 (um) membro do COMITÊ 
DE INVESTIMENTOS. 

7.4. A função de membro do COMITÊ DE INVESTIMENTOS poderá ser 
remunerada pelo FUNDO, conforme padrões usuais de mercado, observado o disposto 
no REGULAMENTO. 

7.5. O preenchimento dos cargos do COMITÊ DE INVESTIMENTOS deverá 
ocorrer logo após o início de funcionamento do FUNDO, como condição precedente à 
avaliação e à alienação de qualquer ATIVO IMOBILIÁRIO.  

7.6. O COMITÊ DE INVESTIMENTOS deliberará por maioria de votos. 

7.7. Caberá ao COMITÊ DE INVESTIMENTOS aprovar previamente (i) a 
EMPRESA AVALIADORA escolhida pelo OPERADOR IMOBILIÁRIO; (ii) a 
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EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA; 
(iii) as propostas de alienação de ATIVOS IMOBILIÁRIOS apresentadas pelo 
OPERADOR IMOBILIÁRIO, que não sejam para pagamento em dinheiro dentro do 
prazo máximo de duração do FUNDO; (iv) a avaliação inicial dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS para fins de integralização no FUNDO; (v) a locação de ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS; (vi) a contratação de estudos e projetos para valorização dos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS; (vii) a contratação de seguros contra danos físicos nos ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS; e (viii) a contratação de SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. 

7.8. O COMITÊ DE INVESTIMENTOS poderá solicitar ao OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, quando entender conveniente, a realização de nova avaliação de 
qualquer ATIVO IMOBILIÁRIO, pela mesma ou por outra empresa especializada. 

 

8. EMISSÃO DE QUOTAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

8.1. As QUOTAS representam frações ideais do patrimônio do FUNDO e serão 
divididas em classes distintas, conforme os critérios de remuneração e de amortização 
definidos no REGULAMENTO. 

8.2. As QUOTAS também poderão ser divididas em séries distintas, conforme o 
momento de sua emissão e o tipo de ativo utilizado para integralização. 

8.3. Independentemente da classe ou série, cada QUOTA corresponderá a um voto 
na ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS. 

8.4. Em até 10 (dez) dias corridos após o início da FASE 2, o FUNDO emitirá 
QUOTAS SUPER SÊNIORES para integralização em dinheiro pela CPP, na medida do 
estritamente necessário para custear o valor do CAIXA MÍNIMO e da PARCELA DE 
ESTRUTURAÇÃO. 

8.5. As QUOTAS SUPER SÊNIORES farão jus a um prêmio em relação às 
QUOTAS SENIORES e gozarão de prioridade de amortização em relação às outras 
classes de QUOTAS, até sua quitação integral, independentemente de cronograma 
previamente definido. 

8.6. As QUOTAS SENIORES farão jus a uma remuneração pré-definida, enquanto 
as QUOTAS JUNIORES, integralizadas com ATIVOS IMOBILIÁRIOS, não terão 
remuneração fixa e serão amortizadas após a total liquidação das QUOTAS SUPER 
SENIORES e o cumprimento do cronograma de amortização das QUOTAS 
SENIORES.  

8.7. A RECEITA LÍQUIDA apurada pelo FUNDO será destinada mensalmente à 
amortização das QUOTAS, após descontadas, nessa ordem: (i) todas despesas e 
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encargos de responsabilidade do FUNDO, cujo pagamento já esteja vencido ou irá 
vencer no mês de referência do cálculo da RECEITA LÍQUIDA; (ii) o valor necessário 
à recomposição do CAIXA MÍNIMO; e (iii) o pagamento da PARCELA VARIÁVEL. 

8.8. A necessidade de recomposição do CAIXA MÍNIMO será avaliada 
mensalmente e levará em conta o histórico e o prognóstico de despesas para o período 
subsequente de 12 (doze) meses. 

8.9. O pagamento da PARCELA VARIÁVEL será feito mensalmente, após a 
recomposição do CAIXA MÍNIMO, e desde que haja disponibilidade de caixa no 
FUNDO. 

8.10. As QUOTAS serão marcadas a mercado, nos termos da legislação vigente. 

8.11. Após a consolidação das atividades do FUNDO, em função do estágio de 
execução do PLANO DE NEGÓCIOS, a ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS 
poderá deliberar sobre a realização de oferta pública de QUOTAS. 

8.12. A realização de oferta pública abrangerá somente os QUOTISTAS que assim o 
desejarem, a quem também caberá arcar diretamente com os respectivos custos. 

8.13. O FUNDO poderá realizar novas emissões de QUOTAS, destinadas à 
integralização com ATIVOS IMOBILIÁRIOS de propriedade de outras entidades da 
administração pública, mediante cobrança de prêmio de ingresso, desde que com 
aprovação do ADMINISTRADOR e do OPERADOR IMOBILIÁRIO, respeitadas as 
disposições legais vigentes e aplicáveis. 

 

9. ENCARGOS 

9.1. Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas: 

a) PARCELA VARIÁVEL; 

b) PARCELA DE ESTRUTURAÇÃO, PARCELAS PRÉ-OPERACIONAIS, 
PARCELAS INICIAIS DE CUSTEIO E PARCELAS SUBSEQUENTES 
DE CUSTEIO; 

c) remuneração da EMPRESA AVALIADORA, da EMPRESA DE 
AUDITORIA INDEPENDENTE e do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA; 

d) serviço de administração predial e condominial prestado por empresa 
especializada, incluindo segurança, conservação, limpeza, manutenção e 
locação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS; 

e) contratação de seguros contra danos físicos aos ATIVOS IMOBILIÁRIOS, 
quando recomendado pelo COMITÊ DE INVESTIMENTOS; 
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f) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou 
autárquicas que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e 
obrigações do FUNDO;  

g) registro para negociação das QUOTAS no mercado secundário; 

h) honorários advocatícios, custas e despesas correlatas incorridas na defesa dos 
interesses do FUNDO, incluindo o pagamento de eventual condenação; 

i) gastos com a constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou 
liquidação do FUNDO; 

j) gastos com publicações exigidas pela regulamentação aplicável e com a 
realização de ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS; 

k) custódia dos títulos e valores mobiliários adquiridos com recursos do 
FUNDO;  

l) gastos necessários à vigilância, manutenção, conservação e reparos de 
imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO;  

m) regularização dominial do ATIVOS IMOBILIÁRIOS que serão transferidos 
ao FUNDO, incluindo despesas de lavratura de escritura pública, registro, 
averbação imobiliária e pagamento do imposto de transmissão;  

n) remuneração da AUDITORIA JURÍDICA, conforme alínea “c)” do subitem 
1.2.1, respeitando o limite máximo de R$ 500.000,000 (quinhentos mil 
reais); 

o) remuneração de advogado ou escritório de advocacia, nos termos do subitem 
4.1 alínea “h)”; 

p) gastos associados aos SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, não 
compreendidos nas obrigações remuneradas do OPERADOR 
IMOBILIÁRIO, elencadas nos subitens 4.1 e 4.2; e 

q) eventual remuneração dos membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS. 

 

9.2.  O REGULAMENTO poderá detalhar a forma de contratação e prestação das 
atividades que constituem encargos do FUNDO.  

9.3. Quaisquer despesas não expressamente previstas como encargos do FUNDO 
correrão por conta dos CONTRATADOS. 

9.4. As despesas de alienação dos ATIVOS IMOBILIÁRIOS, incluindo a 
corretagem de no máximo 5% (cinco por cento) do valor de alienação, correrão por 
conta do comprador e não serão imputadas ao FUNDO. 
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9.5. O ADMINISTRADOR e o OPERADOR IMOBILIÁRIO não poderão receber 
qualquer tipo de remuneração ou compensação financeira das contrapartes que 
celebrarem negócios jurídicos com o FUNDO, notadamente os adquirentes dos 
ATIVOS IMOBILIÁRIOS, sob pena de caracterizar conflito de interesses e violação de 
deveres fiduciários, nos termos dos artigos 8º e 12, inciso VII, da Lei Federal n° 
8.668/1993, combinado com o artigo art. 35, inciso IX da Instrução CVM 472/2008.  

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. As DIRETRIZES poderão ser alteradas em aspectos secundários ou acessórios, 
de comum acordo entre a CONTRATANTE e os CONTRATADOS, quando 
evidenciada a necessidade de sua adaptação para incorporação no REGULAMENTO, 
com vistas ao cumprimento dos objetivos do FUNDO com mais eficiência econômica e 
segurança jurídica. 

10.2. As adaptações introduzidas nas DIRETRIZES, com fundamento no subitem 
anterior, não darão direito a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 


