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Prospecto de Oferta Pública Primária de Cotas do

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAX RETAIL

1ª Emissão de Cotas no Montante de

R$ 70.150.000,00
Código ISIN BRMAXRCTF009

Emissão de 70.150 (setenta mil, cento e cinquenta) cotas, com valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) (“Cotas”), todas escriturais, a serem integralizadas à vista, 
exclusivamente em moeda corrente nacional, no ato da subscrição das Cotas, no montante total de R$ 70.150.000,00 (setenta milhões, cento e cinquenta mil reais).
BANCO OURINVEST S.A.,instituição com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº1728, sobreloja, 1º, 2º e 11º andares inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
78.632.767/0001-20 (“Coordenador Líder”), foi contratado para realizar a Oferta Pública de Distribuição (“Oferta”) das Cotas do FUNDO.
A administração do FUNDO é realizada pelo BANCO OURINVEST S.A.,instituição com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº1728, sobreloja, 1º, 2º 
e 11º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.632.767/0001-20 (“Administrador”), na forma da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993 (“Lei nº 8.668/93”), e da Instrução 
CVM nº 472, de 31 de outubro de 2009 (“Instrução CVM nº 472/08”).
O Instrumento Particular em que o Banco Ourinvest assumiu a função do Administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Max Retail e deliberou sobre a Oferta, datado 
de xx de outubro de 2009, foi devidamente registrado perante o 7º Oficial de Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, Estado de São Paulo, 
sob o nº 1725316, em 27 de outubro de 2009.
A Oferta da Primeira Emissão de Cotas do FUNDO foi aprovada e registrada junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM (“CVM”) sob o nº CVM/SRE/RFI/2010/001, 
em 19 de janeiro de 2010.
As Cotas serão negociadas secundariamente no mercado de balcão organizado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), 
observado o disposto neste Prospecto e no Regulamento do FUNDO.
Os Investidores devem ler a seção “Fatores de Risco” nas páginas 40 a 45 deste Prospecto, para avaliação dos riscos que devem ser considerados para o investimento 
nas Cotas.
O Prospecto foi elaborado de acordo com as normas atualmente vigentes e contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos Investidores da Oferta, das 
Cotas do FUNDO, do Administrador, de suas respectivas atividades e situações econômico-financeiras, bem como dos riscos inerentes à Oferta.
As Informações contidas neste prospecto preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. 
Portanto, o presente prospecto está sujeito a complementação e correção.
O investimento do fundo de investimento de que trata este prospecto apresenta riscos para o investidor. Ainda que o Administrador mantenha sistema de 
gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor.
O fundo de investimento de que trata este prospecto não conta com garantia do Administrador do FUNDO, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC.
As informações contidas nesse Prospecto estão em consonância com o Regulamento, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste 
Prospecto quanto do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do FUNDO, bem como às disposições 
do Prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto.
A autorização para funcionamento do FUNDO, e o registro da Emissão das Cotas, não implicam, por parte da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, garantia 
de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO, de seu Administrador, de sua política de investimentos, do 
empreendimento que constitui seu objeto, ou, ainda, das Cotas a serem distribuídas.
Não há garantia de que o tratamento aplicável aos Cotistas, quando da amortização e/ou resgate de suas Cotas, será o mais benéfico dentre os previstos na 
legislação tributária vigente. Para maiores informações sobre a tributação aplicável aos Cotistas do FUNDO e ao FUNDO, vide seção “Regras de Tributação”.
A distribuição não conta com Agência classificadora de riscos.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do FUNDO.

Consultora de Investimentos Coordenador Contratado Exclusivo

Estruturador Administrador/Coordenador Líder
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DEFINIÇÕES 
 

No âmbito do presente Prospecto, serão consideradas as seguintes definições, salvo se outro 
significado lhes for expressamente atribuído: 

Fundo de Investimento Imobiliário MAX RETAIL 

Administrador   Instituição responsável pela administração do Fundo (Banco 
Ourinvest S.A.) 

Banco Itaú S.A. ou Instituição 
Escrituradora 

 Instituição contratada pelo Fundo para promover a escrituração 
das Cotas em nome de seus respectivos titulares 

Banco Ourinvest   Banco Ourinvest S.A., instituição responsável pela oferta 
primária das Cotas e administração do Fundo  

BM&FBOVESPA  BM&F BOVESPA S/A -Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros , instituição que administra o mercado de balcão 
organizado onde serão negociadas as Cotas do Fundo ao final 
da oferta primária 

CBLC  Central Depositária administrada pela BM&FBOVESPA,  
custodiante das Cotas para fins de negociação no mercado de 
balcão organizado da BM&FBOVESPA  

Coordenador   Instituição responsável pela colocação de Cotas do Fundo  
(Banco Ourinvest S.A.)  

CVM  Comissão de Valores Mobiliários 

Distribuição  Distribuição pública de Cotas do Fundo 

Escriturador  Instituição devidamente credenciada pela CVM, para a 
prestação de serviços de escrituração das cotas (Banco Itaú 
S.A.) 

Laudo de Avaliação   Laudo de Avaliação elaborado pela CB Richard Ellis Serviços 
do Brasil Ltda. (“CBRE”) 

Fundo   Fundo de Investimento Imobiliário Max Retail 

São Carlos Empreendimentos e 
Participações S/A 

 Empreendedor do Fundo / Consultora de Investimentos  

IGP-M  Índice Geral de Preços – Mercado, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas 

Imóveis   Imóveis a serem adquiridos pelo Fundo, com recursos da 
presente Emissão e conforme relação do Anexo 1 do 
Regulamento.  

Oferta  Distribuição pública primária de Cotas do Fundo de Investimento 
Imobiliário Max Retail 

Ofertante / Emissor  Vendedor das Cotas, o Fundo de Investimento Imobiliário  Max 
Retail. 

3



 

 

Pedido de Aquisição 

 

 Pedido feito pelo investidor interessado na aquisição das Cotas 
junto ao coordenador.  

Período de Oferta Pública  Prazo que o investidor dispõe para manifestar o seu interesse 
em adquirir as Cotas 

CBRE  CB Richard Ellis, empresa responsável pela elaboração do 
laudo de avaliação dos Imóveis objeto do Fundo 

Cota  Valor mobiliário representativo da participação no patrimônio 
do Fundo 

Regulamento  Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Max Retail

Séries  Número de Cotas em que se divide uma emissão 
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DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS 
 

Ofertante / Emissor  Fundo de Investimento Imobiliário Max Retail  
 

Coordenador líder da 
distribuição: 

 Banco Ourinvest S.A. 

 
Valor da Emissão:  R$ 70.150.000,00 (setenta milhões, cento e cinqüenta mil reais). 

 
Número de Cotas: 
 

 70.150 (setenta mil, cento e cinquenta) 

   
Preço de Aquisição:  R$ 1.000,00 (um mil reais) cada cota. 

 
Taxa de Ingresso: 
 
 
Aplicação Inicial Mínima 

 Não será cobrada taxa de ingresso no Fundo dos adquirentes das 
Cotas. 

 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

 
Forma de Colocação:  Pública, sob o regime de Melhores Esforços  

 
Tipo de Distribuição:  Primária. 

 
Coordenador Contratado 
Exclusivo : 

 Banco Citibank S.A. 

 
Regime de Colocação: 
 
 
Público Alvo 
 
 
 
 
Negociação secundária das 
cotas 

 A distribuição será efetuada sob o regime de melhores esforços 
de colocação. 

Investidores pessoas físicas e jurídicas, investidores 
institucionais, residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior, 
bem como fundos de investimento, com objetivo de investimento 
de longo prazo. 

 

Após o encerramento da presente Oferta, as cotas do FUNDO 
serão admitidas à negociação no mercado de balcão organizado 
da BM&FBOVESPA.  
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INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO 

 

Este Prospecto contém informações e perspectivas de desempenho acerca do FUNDO e do mercado 

imobiliário de lojas de varejo, que envolvem riscos e incertezas. 

 

Embora as informações constantes deste Prospecto tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, 

e as perspectivas de desempenho dos ativos e do FUNDO sejam baseadas em convicções e 

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

perspectivas. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO 
 

 
Objeto do FUNDO  

 
O Fundo de Investimento Imobiliário Max Retail, foi constituído sob a forma de condomínio fechado, 
com prazo de duração indeterminado, sendo regido por seu Regulamento e pelas disposições legais e 
regulamentares que lhe forem aplicáveis.  

 
O FUNDO é representado pelo Banco Ourinvest S.A., instituição financeira com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 1.728 - sobreloja, 1º, 2º, e 11º andares, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 78.632.767/0001-20 (ADMINISTRADOR), sob a supervisão e responsabilidade direta 
de seu Diretor, Sr. David Assine, brasileiro, casado, banqueiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 5.631.905-8 e do CPF/MF nº 769.483.078-68; o diretor responsável pela presente Oferta Pública 
Primária de cotas do FUNDO é o Sr. José Carlos Leme da Silva, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.636.389-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 038.273.728-
87, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Paulista, nº 1.728, sobreloja, telefone 11-4081-4444. 
 
O objetivo do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de 
imóveis comerciais, ou de direitos a eles relativos, destinados à exploração do segmento varejista, 
prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos 
empreendimentos comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas 
ou ruas de grande movimento (“Imóveis-Alvo”), com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou 
exploração do direito de superfície das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os 
direitos e créditos decorrentes da venda, locação, arrendamento e direito de superfície dessas unidades. 
 
Os recursos da primeira emissão de cotas do FUNDO serão destinados à aquisição dos imóveis a 
seguir relacionados, observadas as condições estabelecidas no Regulamento, assim como para arcar 
com as despesas desta aquisição, tais como escrituração, registro, ITBI (Imposto Sobre Transmissão 
de Bens Imóveis), laudêmio, se houver, e demais despesas relativas à aquisição dos Imóveis-Alvo. 
 

Localização dos imóveis:  
 

(i) na cidade de Belém-PA, Avenida Presidente Vargas, nº 940/958, objeto da matrícula nº 28.235 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Belém - PA; 

(ii) na cidade de Maceió – AL, Av. Duque de Caxias, nº 1.792, objeto da matrícula 7.140 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Maceió-AL; 

(iii) na cidade de Nilópolis – RJ, Estrada Mirandela, nº 318, objeto da matrícula nº 12.325 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição de Nilópolis-RJ; 
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(iv) na cidade de Taguatinga – DF, Quadra D, CSA 01, Lote 02, 03, 04, 16 e 17,  objeto da 
matrícula 126.511 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 

(v) na cidade de Vitória – ES, Avenida Princesa Isabel, nº 475, objeto das matrículas 14.082, 
14.083, 14.084, 14.085,14.086, todas do Cartório da 1ª Zona de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Vitória – ES; 

(vi) na cidade de Campo Grande – MS,  Avenida  Afonso Pena, nº 4.909,  objeto da matrícula 
150.306 do Registro de Imóveis  da 1ª Circunscrição de Campo Grande-MS; 

(vii) na cidade de Brasília –DF, Loja n.º 01 do  Edifício Chams, lotes 18 e 19, da Quadra 13 do  
do SC/SUL, , objeto da matrícula nº 120.407 do 1º Cartório de Registro de Imóveis do 
Distrito Federal; 

(viii) na cidade de João Pessoa – PB, Parque Solon de Lucena, nº 563,  Av. D. Pedro I, n.º 480 e Av. 
D. Pedro I, n.º 480, objeto das matrículas nºs 1832, 26.236 e 26.285, tudo respectivamente,  
todas do 6º Catório Notorial e  2º Ofício de Registral de João Pessoa – PB; 

(ix) na cidade de Manaus – AM, Avenida Eduardo Ribeiro, nº 442, 444, 450, 456, 490, 472, e 
474,objeto da matrícula nº 13.496 do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de 
Letras de Manaus – AM 

O valor das aquisições foi estabelecido em conformidade com o laudo de avaliação elaborado pelo 
Departamento de Valoração da empresa especializada CB Richard Ellis (“CBRE”), devidamente 
fundamentado com a indicação dos critérios de avaliação e elementos de comparação adotada, e 
aprovada pelo Administrador. O referido laudo encontra-se no Anexo 08 deste Prospecto. 
 
A partir das receitas previstas para o FUNDO, constantes no Laudo de Avaliação elaborado pela CBRE, o 
Banco Ourinvest, na qualidade de Administrador do Fundo e baseado em sua expertise adquirida com a 
administração de Fundos de Investimento Imobiliário, tendo sob sua gestão diversos imóveis localizados 
em shoppings centers e lojas de varejo, elaborou o Estudo de Viabilidade do FUNDO, constante do Anexo 
09 do Prospecto, nos termos do parágrafo único do Artigo 31 da Instrução CVM n.º 472/08. 

 
Para a exploração dos mencionados imóveis, o FUNDO manterá os contratos de locação em vigor, 
firmados com o atual proprietário – São Carlos Empreendimentos e Participações S/A. Os atuais 
locatários são Lojas Americanas, Carrefour e  Bom Preço. Os termos e condições dos contratos 
vigentes serão integralmente mantidos. 
 
O Administrador tomou todas as providências cabíveis e verificou que os seguros contratados para a 
preservação dos Imóveis são suficientes e estão em conformidade com as práticas de mercado. 
 
Se por qualquer motivo, quaisquer dos imóveis relacionados no Anexo 1 ao REGULAMENTO não 
puderem ser adquiridos pelo Fundo,  os recursos originalmente captados com a primeira emissão e 
destinados a esta(s) aquisição(ões) deverão ser utilizados pelo FUNDO para a aquisição de outros 
Ativos Alvo, observadas as condições estabelecidas no REGULAMENTO 
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Política de Investimentos  

 
Os recursos do FUNDO serão aplicados, sob a gestão do ADMINISTRADOR, segundo uma política 
de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento 
realizado. A administração do Fundo se processará em atendimento aos seus objetivos, observando a  
política de investimentos definida em seu REGULAMENTO. 

O FUNDO terá por política básica realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, 

fundamentalmente:  auferir receitas por meio de venda, locação, arrendamento ou exploração do 

direito de superfície dos imóveis integrantes do seu patrimônio, podendo, inclusive, ceder a terceiros 

os direitos decorrentes da locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, não sendo 

objetivo direto e primordial obter ganho de capital com a compra e venda de imóveis ou direitos a eles 

relativos. Poderá o FUNDO, ainda, realizar investimentos objetivando  auferir rendimentos das letras 

hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários 

(“CRI”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário, ações ou cotas de sociedades cujo único 

propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimentos imobiliários e/ou 

aquisições de quaisquer ativos constante do artigo 5º do Regulamento.  

Não haverá percentual máximo de recursos do FUNDO que poderá ser aplicado em um único imóvel. 

O FUNDO poderá alienar os ativos imobiliários integrantes do seu patrimônio a qualquer um dos seus 
cotistas ou a terceiros interessados, observando-se o disposto no Regulamento; 

O FUNDO poderá participar subsidiariamente de operações de securitização gerando recebíveis que 
possam ser utilizados como lastro em operações do tipo, ou mesmo através de cessão de direitos de 
locação, arrendamento ou venda de imóveis integrantes de seu patrimônio a empresas de propósito 
específico que tenham por objeto emissão de certificados de recebíveis imobiliários, na forma da 
legislação pertinente; 

Nas operações de que venha a participar, seja através da cessão de direitos oriundos de locação, 
arrendamento ou venda de seus imóveis ou como originário dos títulos a serem securitizados, o 
ADMINISTRADOR do FUNDO poderá submeter à aprovação da Assembléia Geral de Cotistas a 
possibilidade de alterar ou cancelar a programação estabelecida para a integralização de cotas 
emitidas, se for o caso, sempre que entender que tal medida seja de interesse dos cotistas. 

As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam aplicadas em imóveis, 
nos termos do Regulamento, serão aplicadas em renda fixa de acordo com as normas editadas pela 
CVM. 
 
O objeto do FUNDO e sua política de investimentos somente poderão ser alterados por deliberação da 
Assembléia Geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas no Regulamento. 
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Patrimônio do FUNDO 

 
Poderão também constar do patrimônio do FUNDO, dentre outros: 

I - prédios e imóveis em geral destinados à atividade comercial; 

II - lojas; 

III - salas comerciais; 

IV - terrenos; 

V - vagas de garagem; 

VI – direitos sobre imóveis;  

VII – letras hipotecárias (LH´s),  

VIII - letras de crédito imobiliário (LCI´s);  

IX- certificados de recebíveis imobiliários (CRI´s);  

X – cotas de fundo de investimento imobiliário; 

XI - cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, de liquidez 

compatível com as necessidades do FUNDO, adquiridos com a parcela do patrimônio do FUNDO 

que, temporariamente, não estiver aplicada nos Ativos-Alvo, conforme estabelecido na legislação 

aplicável em vigor. 

XII - ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos 

fundos de investimentos imobiliários.  
 

A diversificação do patrimônio do FUNDO será definida em Assembléia Geral de Cotistas, sendo que 
no término da subscrição e integralização da primeira emissão, o patrimônio será aquele resultante das 
integralizações das cotas e das aplicações do capital, bem como eventuais resultados não distribuídos 
na forma do Regulamento. 
 

A posição patrimonial do FUNDO após o exercício da totalidade da subscrição das cotas da primeira 
emissão é a constante do quadro a seguir: 
 

COTAS  SUBSCRITAS INTEGRALIZADAS 
 QUANTIDADE VALOR - R$ QUANTIDADE VALOR - R$ 

1ª Emissão 70.150 70.150.000,00 70.150 70.150.000,00 
TOTAL 70.150 70.150.000,00 70.150 70.150.000,00 
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Direitos e Restrições das Cotas 

 
A cada cota corresponderá um voto nas Assembléias do FUNDO . As Cotas correspondem a frações 
ideais do patrimônio do FUNDO e terão a forma nominativa, escritural.  
 
O FUNDO manterá contrato com o Banco Itaú S/A, instituição devidamente credenciada pela CVM 
para a prestação de serviços de escrituração das Cotas, que emitirá extratos de contas de depósito, a 
fim de comprovar a propriedade das Cotas e a qualidade de condômino. 
 
De acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, o cotista não poderá 
requerer o resgate de suas Cotas. 
 
Não há limitação à aquisição de Cotas do FUNDO por qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, ficando desde já ressalvado que se o FUNDO aplicar recursos em empreendimento 
imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em 
conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO , o 
mesmo passará a sujeitar-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas. O ADMINISTRADOR não 
poderá aplicar recursos do FUNDO em empreendimentos imobiliários que se enquadrem nas exceções 
aqui previstas. 
 
 
Rendimentos 

 
A Assembléia Geral Ordinária de Cotistas a ser realizada anualmente até 4 (quatro) meses após o 
término do exercício social, conforme dispõe o artigo 27 do Regulamento, deliberará sobre o tratamento 
a ser dado aos resultados apurados no exercício social findo. 
 
Entende-se por resultado do FUNDO, o produto decorrente do recebimento dos aluguéis e de 
eventuais rendimentos oriundos de aplicações financeiras em ativos de renda fixa, deduzidos o valor 
da Reserva de Contingência a seguir definida e as demais despesas previstas no Regulamento para a 
manutenção do FUNDO, não cobertas pelos recursos arrecadados por ocasião da emissão das cotas, 
tudo de conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 206, de 14 de janeiro de 1994. 
 
Para arcar com as despesas extraordinárias dos imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO, se 
houver, poderá ser constituída uma reserva de contingência (“Reserva de Contingência”). Entende-se 
por despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção dos 
imóveis, exemplificativamente enumeradas no parágrafo único do artigo 22 da Lei do Inquilinato (Lei 
nº 8.245/91), a saber: a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral dos 
imóveis, b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias 
externas, c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade dos prédios, d) indenizações 
trabalhistas e previdenciárias, pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da(s) 
locação(ções), e) instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de 
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intercomunicação, f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum, g) constituição de 
fundo de reserva. Os recursos da Reserva de Contingência são aplicados em cotas de fundos de 
aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, e os rendimentos 
decorrentes desta aplicação capitalizarão o valor da Reserva de Contingência. 
 
O valor da Reserva de Contingência deverá ser correspondente a 1% (um por cento) do patrimônio 
líquido do FUNDO. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos existentes 
na mencionada reserva, será procedida a retenção de até 5% (cinco por cento) do rendimento mensal 
apurado pelo critério de caixa, até que se atinja o limite acima previsto. 
 
O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos 
resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa com base em balanço semestral encerrado 
em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.  
 
O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, até o 10º 
(décimo) dia útil do mês subseqüente ao do recebimento do aluguel do imóvel pertencente ao 
FUNDO, a título de antecipação dos resultados a serem distribuídos no exercício. Eventual saldo de 
resultado não distribuído terá a destinação que lhe der a Assembléia de Geral de Cotistas, com base em 
proposta e justificativa apresentada pelo ADMINISTRADOR. 
 
As cotas adquiridas na presente oferta primária, farão jus aos rendimentos distribuídos pelo FUNDO, 
devendo ser pagos até o 10 dia útil do mês subseqüente à aquisição pelo Fundo dos imóveis-alvo 
relacionados no Anexo 1 do Regulamento. 
 
O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de forma a demonstrar 
aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento. 
 
Divulgação de Informações Relativas ao FUNDO 

 

O ADMINISTRADOR deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o FUNDO: 

 

I – mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês: 

a) valor do patrimônio do FUNDO, valor patrimonial das cotas e a rentabilidade do período; e 

b) valor dos investimentos do FUNDO, incluindo discriminação dos bens e direitos integrantes de seu 

patrimônio; 

 

II – trimestralmente, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações sobre o 

andamento das obras e sobre o valor total dos investimentos já realizados, no caso de FUNDO 

12



 

constituído com o objetivo de desenvolver empreendimento imobiliário, até a conclusão e entrega da 

construção; 

 

III - até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais ou 

extrajudiciais propostas na defesa dos direitos de cotistas ou desses contra a administração do 

FUNDO, indicando a data de início e a da solução final, se houver; 

 

IV- até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre: 

a) o balancete semestral; 

b) o relatório do administrador, observado o disposto no § 2º; e 

V – anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício: 

a) as demonstrações financeiras  

b) o relatório do administrador, observado o disposto no § 2º; e 

c) o parecer do auditor independente. 

 

VI - até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da assembléia geral ordinária. 

 

O ADMINISTRADOR deverá, ainda, manter sempre disponível em sua página na rede mundial de 

computadores o regulamento do FUNDO, em sua versão vigente e atualizada. 

 

Os relatórios previstos na alínea “b” do inciso IV e alínea “b” do inciso V devem conter, no mínimo: 

I – descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, 

os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem 

como a rentabilidade apurada no período; 

II – programa de investimentos para o semestre seguinte; 

III – informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: 

a) conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações 

do FUNDO, relativas ao semestre findo; 

b) as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e 

c) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do FUNDO, incluindo o percentual médio 

de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última análise técnica disponível, 
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especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios que devem estar devidamente 

indicados no relatório; 

IV – relação das obrigações contraídas no período; 

V – rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres; 

VI – o valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres 

calendário; e 

VII – a relação dos encargos debitados ao FUNDO em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, 

especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício. 

 

A publicação das referidas informações deve ser feita na página do ADMINISTRADOR na rede 

mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas em sua sede. 

 

O ADMINISTRADOR deverá, ainda, simultaneamente à publicação de tais informações, enviá-las à 

BM&FBOVESPA, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na 

página da CVM na rede mundial de computadores. 

 

O ADMINISTRADOR deve disponibilizar aos cotistas os seguintes documentos, relativos a 

informações eventuais sobre o FUNDO: 

 

I – edital de convocação e outros documentos relativos a assembléias gerais extraordinárias, no mesmo 

dia de sua convocação; 

II – até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da assembléia geral extraordinária; 

III – prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública de 

distribuição de cotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM nº 400/03; e 

IV – fatos relevantes. 

 

A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos cotistas e aos 

demais investidores acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas 

decisões de adquirir ou alienar cotas do FUNDO, sendo vedado ao ADMINISTRADOR valer-se da 

informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas do 

FUNDO. 
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O ADMINISTRADOR deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida no parágrafo anterior, 

enviar as informações referidas neste artigo ao mercado organizado em que as cotas do FUNDO sejam 

admitidas à negociação, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na 

página da CVM na rede mundial de computadores. 

O ADMINISTRADOR deverá enviar a cada cotista: 

 

I – no prazo de até 8 (oito) dias após a data de sua realização, resumo das decisões tomadas pela 

assembléia geral; 

II – semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do semestre, o extrato da 

conta de depósito das cotas, acompanhado do valor do patrimônio do FUNDO no início e no fim do 

período, o valor patrimonial da cota, e a rentabilidade apurada no período, bem como de saldo e valor 

das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso; 

e 

III – anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a quantidade de cotas de sua 

titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração de 

imposto de renda. 

 

Para fins do disposto no Regulamento, considera-se o correio eletrônico uma forma de 

correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e os cotistas, inclusive para convocação de 

assembléias gerais e procedimentos de consulta formal. 

 
 
Taxas e Encargos do FUNDO 

 

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

ADMINISTRADOR: 

 

I. taxa de administração; 

II. taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou 

venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; 

III. gastos com correspondência e outros expedientes de interesse do FUNDO, inclusive 

comunicações aos cotistas previstas neste Regulamento ou na Instrução CVM nº 472/08; 

IV. gastos da distribuição primária de cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado 

organizado de valores mobiliários; 
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V. honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações 

financeiras do FUNDO; 

VI. comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo despesas relativas à 

compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis ou ativos que componham seu patrimônio; 

VII. honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do 

FUNDO, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente 

imposta; 

VIII. honorários e despesas relacionadas às atividades de consultoria de investimentos e 

administração dos ativos integrantes do patrimônio do FUNDO;  

IX. gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FUNDO, bem como a 

parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa 

ou dolo do administrador no exercício de suas funções; 

X. gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do 

FUNDO e realização de assembléia-geral; 

XI. taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do FUNDO; 

XII. gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias, nos termos da Instrução CVM nº 472/08 

e deste Regulamento; 

XIII. gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio 

do FUNDO, desde que expressamente previstas no Regulamento ou autorizadas pela assembléia-

geral; e 

XIV. taxas de ingresso e saída dos fundos de que o FUNDO seja cotista, se for o caso. 

 

Quaisquer despesas não expressamente previstas na Instrução CVM no 472/08 como encargos do 
FUNDO devem correr por conta do ADMINISTRADOR. O ADMINISTRADOR pode estabelecer 
que parcelas da taxa de administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de 
serviços contratados. Caso o somatório dessas parcelas exceda o montante total da taxa de 
administração fixada em regulamento, correrá às expensas do ADMINISTRADOR o pagamento das 
despesas que ultrapassem esse limite. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 
 

Características Básicas da Oferta 

 
Primeira Emissão de cotas 
 

Espécie Quantidade Preço (R$) Montante R$ 
Cotas 70.150 1.000,00 70.150.000,00 

 
 
Taxa de Fiscalização (registro de emissão). Cópia do comprovante do recolhimento da Taxa de 
Fiscalização relativa à distribuição pública das Cotas, Anexo 04 a este Prospecto. 
 

Montante da Emissão, Condições e Prazo de Subscrição e Integralização 

 
O montante total da Emissão do FUNDO, para aquisição dos Imóveis Alvos, bem como do pagamento 
do ITBI e despesas de registro relacionadas à aquisição, é de R$ 70.150.000,00 (setenta milhões, cento 
e cinquenta mil reais), divididos em 70.150 (setenta mil, cento e cinqüenta ) Cotas, no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais) cada uma, em série única. 
 
A Emissão foi aprovada, conforme Instrumento Particular em que o Banco Ourinvest deliberou pela 
constituição do FUNDO, e por meio do qual aceitou exercer a função de Administrador do Fundo de 
Investimento Imobiliário MAX RETAIL e deliberou sobre a Oferta, datado de 26 de outubro de 2009, 
e devidamente registrado perante o 7º Oficial de Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1725316, em 27 de outubro de 2009. 
 
A oferta de Cotas para a constituição do FUNDO dar-se-á através do Coordenador Líder e do 
distribuidor por ele contratado, na qualidade de instituição integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários. 
 
A presente Oferta das Cotas do FUNDO será efetuada com observância dos seguintes requisitos: (i) 
não será utilizada a sistemática que permita o recebimento de reservas; (ii) serão atendidos quaisquer 
Investidores interessados na subscrição das Cotas; (iii) deverá ser observado, ainda, que somente 
poderão ser subscritas, em distribuição primária, quantidades mínimas de Cotas no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), não sendo admitidas Cotas fracionárias. 
 
A subscrição das Cotas do FUNDO será feita mediante assinatura do boletim de subscrição, que 
especificará as condições da subscrição e integralização, e será autenticado pelo Coordenador Líder 
e/ou instituições subcontratadas. 
 
As Cotas que forem subscritas em moeda corrente nacional serão integralizadas à vista, no ato de sua 
subscrição junto ao Coordenador Líder da Oferta e/ou participante do pool de colocação na forma do 
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Regulamento, sendo a Aplicação Inicial Mínima no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), não 
sendo admitidas Cotas fracionárias.  
 
Caso, ao final do período de distribuição, reste um saldo de Cotas inferior ao montante necessário para 
se atingir a Aplicação Inicial Mínima, será, exclusivamente neste caso, autorizada a subscrição e a 
integralização do referido saldo para que se complete integralmente a distribuição da totalidade das 
Cotas do FUNDO.  

 
A distribuição pública de cotas da Primeira Emissão de cotas do FUNDO deverá ser realizada através 
do mercado de balcão não organizado, não sendo utilizada a sistemática de reservas antecipadas, sendo 
observados os procedimentos em conformidade com os dispostos na Instrução CVM 472/08 e na 
Instrução CVM 400/03. 

 
Após a concessão do registro de distribuição primária das cotas pela CVM, será publicado o aviso 
resumido da Oferta Pública de Cotas, que define o início do período de Oferta Pública.     

 
De acordo com o disposto no Artigo 18, da Instrução CVM nº 400/03, o prazo máximo para a 
subscrição da totalidade das Cotas de cada emissão é de até 6 (seis) meses, contado da data de 
publicação do Anúncio de Início de Distribuição, respeitadas eventuais prorrogações concedidas pelo 
referido órgão, a seu exclusivo critério. 
 
As cotas deverão ser subscritas até o final do período de distribuição de Cotas do Fundo. Não haverá 
resgate de cotas. 
 
Caso haja aprovação para Emissão ou Emissões de novas Cotas, em Assembléia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a subscrição das Cotas de cada Emissão ocorrerá, sucessivamente, cada uma após a total 
subscrição e integralização da Emissão anterior. 
 
Caso não seja subscrita a totalidade das Cotas, o FUNDO não será constituído, ficando a instituição 
financeira responsável pela escrituração das Cotas obrigada a restituir, entre os subscritores que 
tiverem integralizado suas Cotas, na proporção das Cotas da Emissão subscritas e integralizadas, os 
recursos financeiros captados pelo FUNDO e, se for o caso, os rendimentos líquidos auferidos pelas 
aplicações de renda fixa realizadas no período, deduzidos ainda os custos incorridos, bem como os 
tributos incidentes 
 

Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão e cancelamento da Oferta 

 
O Administrador poderá requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, em caso de alteração 
substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do 
pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, que acarretem aumento relevante dos riscos 
por ela assumidos e inerentes à própria Oferta. 
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Além disso, o Administrador poderá modificar a Oferta para melhorá-la em favor dos Investidores ou 
para renunciar a condição da Oferta anteriormente estabelecida pelo Administrador. 
 
Em caso de deferimento do pedido de modificação da Oferta, a CVM poderá prorrogar o prazo da 
Oferta por até 90 (noventa) dias, contados da data do referido deferimento. 
 
A revogação ou a modificação da Oferta serão divulgadas imediatamente por meio de publicação de 
anúncio de retificação, nos mesmos meios utilizados para a divulgação do Anúncio de Início de 
Distribuição, conforme o disposto no Artigo 27, da Instrução CVM nº 400/03. Após a publicação do 
anúncio de retificação, somente serão aceitas ordens dos Investidores que estiverem cientes de que a 
Oferta original foi alterada, nos termos do anúncio de retificação, e de que tem conhecimento das 
novas condições. 

 
Além da publicação do anúncio de retificação, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão 
ser comunicados diretamente a respeito da modificação relevante efetuada, para que confirmem, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de 
aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio. 

 
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou 
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os valores, bens e/ou 
direitos dados em contrapartida à aquisição das Cotas do FUNDO, na forma e condições previstas 
neste Prospecto. 

 
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM nº 400/03, a CVM: (i) poderá suspender ou cancelar, a 
qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da 
Instrução CVM nº 400/03 ou do registro, ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à 
regulamentação da CVM, ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (ii) deverá 
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo 
de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade 
apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram 
a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. 
 
A suspensão ou o cancelamento da Oferta serão informados aos investidores que já tenham aceitado a 
Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º 
(quinto) dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já 
tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os Investidores que tenham revogado a 
sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima,terão direito à restituição integral 
dos valores dados em contrapartida às Cotas, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da 
Instrução CVM nº 400/03, no prazo de 3 (três) dias úteis, e, se for o caso, acrescida dos rendimentos 
líquidos auferidos pelas aplicações em renda fixa realizadas no período, deduzidos ainda os custos 
incorridos, bem como os tributos incidentes.  
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Público Alvo 

 
 O FUNDO é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, 
residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem como fundos de investimento, com objetivo de 
investimento de longo prazo, sendo garantido aos Investidores o tratamento igualitário e eqüitativo. 
Não haverá qualquer esforço do Coordenador Líder para colocação das Cotas junto a investidores 
estrangeiros. 
 
Não será cobrado taxa de ingresso dos subscritores das Cotas do FUNDO. 
 
Não há restrições quanto ao limite de propriedade de Cotas do FUNDO por um único Cotista.  
 

Declaração de Inadequação 

 
De acordo com o item 3.2.7, do Anexo III, da ICVM nº 400/03, o Coordenador Líder declara que o 
investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário não é adequado a investidores que 
necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que os fundos de investimento imobiliário encontram 
pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em 
bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Além disso, os fundos de investimento imobiliário 
têm a forma de condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate de suas cotas. 
Dessa forma, os seus cotistas podem ter dificuldades em realizar a venda de suas cotas no mercado 
secundário. 
 

Negociação das Cotas do FUNDO em Bolsa de Valores (Mercado Secundário) 

 
As Cotas, após integralizadas passarão a ser negociadas exclusivamente no mercado secundário junto 
à BM&FBOVESPA, através do mercado de balcão organizado, conforme autorização concedida pela 
BM&FBOVESPA em 02 de dezembro de 2.009.  
 
Para a negociação no mercado de balcão organizado as cotas devem permanecer sob custódia junto à 
CBLC, por meio de agente de custódia devidamente credenciado. Todos os procedimentos referentes 
ao serviço de custódia prestado pela CBLC estão descritos nos Regulamentos e Procedimentos 
Operacionais da CBLC, disponíveis no site da BM&FBOVESPA. (www.bovespa.com.br). 
 
 
Direitos, Vantagens e Restrições das Cotas 

 
A cada Cota subscrita e integralizada corresponderá um voto nas Assembléias Gerais Extraordinárias e 
Assembléias Gerais Ordinárias do FUNDO.  
 
As Cotas do FUNDO correspondem a frações ideais do seu patrimônio, as quais não serão resgatáveis 
e terão a forma escritural. 
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As Cotas subscritas e integralizadas farão jus aos rendimentos relativos ao exercício social em que 
forem emitidas, calculados “pro rata temporis”, somente no mês em que forem integralizadas, 
participando do rendimento integral dos meses subseqüentes. 
 
Farão jus aos resultados distribuídos pelo FUNDO, em cada mês, somente os Cotistas que estiverem 
adimplentes com suas obrigações de integralização de Cotas até o último dia do mês imediatamente 
anterior ao da distribuição de resultados. 
 
Cronograma 

 
A seguir, um cronograma estimado das etapas da oferta:  
 
Evento Data de Realização/Data Prevista 
Protocolo do Processo de Registro na CVM 27/10/2009 
Disponibilização da Minuta do Prospecto (CVM e 
Coordenador)  

27/11/2009 

Registro da Oferta na CVM 04/12/2009 
Disponibilização do Prospecto Definitivo 04/12/2009 
Publicação do Aviso de Início da Distribuição 07/12/2009 
Início do Prazo de Oferta Pública  07/12/2009 
Encerramento do Prazo para Oferta Pública 07/06/2010 
Publicação do Anúncio de Encerramento 07/06/2010 

 
 
  

(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso 
prévio, a critério do Coordenador Líder. 
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NOVAS EMISSÕES 
 

Por proposta do Administrador, o FUNDO poderá, encerrada a presente Emissão, realizar novas 
emissões de Cotas mediante prévia deliberação em AGE e após obtida prévia autorização da CVM, de 
acordo com a sua política de investimento e observado que: 
 
(i) o valor de cada nova Cota deverá ser fixado em AGE tendo em vista (a) o valor patrimonial das 
Cotas, representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO 
e o número de Cotas emitidas, (b) as perspectivas de rentabilidade do FUNDO, ou (c) ao valor de 
mercado das Cotas já emitidas;  

 
(ii) aos Cotistas em dia com suas obrigações com o FUNDO fica assegurado o direito de preferência 
na subscrição de novas Cotas, na proporção do número de Cotas que possuírem, por prazo não inferior 
a 10 (dez) dias contados da data de concessão de registro de distribuição das novas Cotas pela CVM; 

 
(iii) na nova emissão, os Cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os Cotistas ou a 
terceiros; 

 

(iv) as Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas 
existentes. 

 

(v) De acordo com o que vier a ser decidido pela Assembléia Geral de Cotistas, as cotas da nova 
emissão poderão ser integralizadas, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional e/ou em bens 
imóveis objeto do FUNDO ou direitos reais sobre eles, observado o previsto no regulamento no que se 
refere ao objeto e a política de investimentos do FUNDO. 

(vi) A integralização em bens e direitos deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por 
empresa especializada, de acordo com o Anexo I da a Instrução CVM nº 472/08, e aprovado pela 
assembléia de cotistas. 

 

(vii) O ADMINISTRADOR deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência 
para assegurar que as informações constantes do laudo de avaliação sejam verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes, respondendo pela omissão nesse seu dever, e exigir que o avaliador apresente 
declaração de que não possui conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao 
desempenho de suas funções. 

 

(viii) A integralização de cotas em bens e direitos deverá ocorrer no prazo estabelecido pelo 
regulamento ou compromisso de investimento, aplicando-se, no que couber, os arts. 8º a 10, arts. 89, 
98, §2º, e 115, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
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(ix) É admitido que nas novas emissões sobre a oferta pública a deliberação da Assembléia Geral de 
Cotistas disponha sobre a parcela da nova emissão que poderá ser cancelada, caso não seja subscrita a 
totalidade das cotas da nova emissão no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de publicação 
do anúncio de início de distribuição. Dessa forma, deverá ser especificada na ata a quantidade mínima de 
cotas ou o montante mínimo de recursos para os quais será válida a oferta, aplicando-se, no que couber, 
as disposições contidas nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM no 400/03.  

 

(x) A integralização da cotas de nova emissão pode ser à vista ou em prazo determinado no 
compromisso de investimento. O compromisso de investimento é documento por meio do qual o 
investidor se obriga a integralizar as cotas subscritas na medida em que o ADMINISTRADOR do 
FUNDO fizer chamadas de capital, de acordo com prazos, processos decisórios e demais 
procedimentos estabelecidos no respectivo compromisso de investimento e no Regulamento. 

 

(xi) Não poderá ser iniciada nova distribuição de cotas antes de totalmente subscrita ou cancelada a 
distribuição anterior. 
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PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO FUNDO 
 
O Administrador divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao 
FUNDO ou às suas operações, de modo a garantir aos Cotistas e investidores em geral acesso as 
informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas 
do FUNDO, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem 
mediante compra ou venda das Cotas do FUNDO. 
 
Nesse sentido, todos os atos e decisões relacionados ao FUNDO serão veiculados na página da rede 
mundial de computadores do Administrador (www.ourinvest.com.br). 
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CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO 
 
O quadro a seguir resume as características básicas da presente Oferta e seus custos para o 
Empreendedor: 

 
 

ESPÉCIE QUANTIDADE PREÇO – R$ MONTANTE – R$ 
Cotas 70.150 1.000,00 70.150.000,00 100,0% 
Comissão de Colocação e Coordenação (2,0%) 1.403.000,00 2,00% 

 
 

Custos a serem incorridos pelo Empreendedor:  

 
(a)     Despesa com o pagamento de comissão ao Coordenador e aos colocadores contratados: O 
Banco Ourinvest S/A será o coordenador da colocação das Cotas no mercado de balcão não 
organizado, sendo permitido a subcontratação de instituições financeiras participantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários.  
 
A comissão de colocação, correspondente a 1% (um por cento), calculada sobre o valor das cotas 
colocadas, será devida e paga pelo empreendedor a quem efetivamente colocar as cotas no mercado. A 
comissão de coordenação, também de 1% (um por cento) e calculada sobre o valor total das Cotas, 
será devida e paga integralmente pelo Empreendedor ao Coordenador Líder. 
 
Destaque- se que além da despesa de colocação acima descrita,  e conforme Instrumento Particular de 
Contrato de Melhores Esforços para Distribuição Pública de Cotas do Fundo de Investimento 
Imobiliário Max Retail, o FUNDO será responsável por parte do pagamento da taxa de colocação. 
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DA DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Coordenador Líder: 

Nome: Banco Ourinvest S.A. 
Endereço: Av. Paulista nº 1.728 - sobreloja, 1º, 2º, e 11º andares, São Paulo, Estado de São Paulo. 

 
O Coordenador Líder, após a concessão do registro de distribuição primária pela CVM, terá o prazo 
máximo de 6 (seis) meses contado da data de publicação do anúncio de início de distribuição para a 
colocação das Cotas junto ao público sob o regime de melhores esforços, não sendo responsável pela 
quantidade eventualmente não subscrita pelo público. 
 
O Contrato de Melhores Esforços para Distribuição Pública de Cotas do Fundo encontra-se ao final 
deste Prospecto como Anexo 10 e as despesas com os pagamentos de comissões pela colocação das 
cotas do FUNDO encontram-se descritas no item “Custo da Distribuição” deste prospecto. 

 
Relação do FUNDO com o Coordenador Líder  

 
O Coordenador Líder não subscreverá Cotas do FUNDO, tendo apenas firmado contrato para a 
colocação das suas Cotas, sob regime de melhores esforços. 
 

Poderão participar do lançamento das cotas objeto da oferta, outras instituições financeiras autorizadas 

a operar no mercado de capitais, que sejam contratadas pelo ADMINISTRADOR nos termos do 

artigo 31 da Instrução da CVM nº 472/08. Nesse caso o Coordenador Líder ficará investido dos 

poderes de representação das instituições financeiras que vierem a aderir aos termos do Contrato de 

Distribuição, observada a outorga de poderes de representação na forma do disposto no § 2º do artigo 

15 da Lei nº 4.728, de 14/07/65. 
 
 
Procedimentos da Distribuição 

 
Nos termos do Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder deverá assegurar, dentre outros: 
 
(i) que o tratamento aos Investidores seja justo e eqüitativo; 
(ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes; e  
(iii) que seus representantes de venda recebam previamente exemplar do Prospecto para leitura 
obrigatório e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelos próprio 
Coordenador Líder. 
 
 
Contrato de Garantia de Liquidez 

 
Não há e nem será constituído fundo para garantia de liquidez das Cotas do FUNDO no mercado 
secundário. 
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Destinação dos Recursos 

 
Os recursos da presente distribuição serão destinados a aquisição dos Imóveis-Alvos relacionados no 
Anexo 1 do Regulamento, bem como o pagamento de ITBI, estimado em 2% sobre os valores dos 
imóveis  e despesas de Registro relacionadas às aquisições, estimadas em 0,5% sobre o valor dos 
imóveis. 

 
Custo unitário da distribuição: Ver quadro a seguir: 
 
TÍTULO PREÇO DE 

AQUISIÇÃO 
(R$) 

CUSTO UNITÁRIO DA 
DISTRIBUIÇÃO 

MONTANTE LÍQUIDO 
P/ O EMPREENDEDOR 

(R$) DESPESA (R$) % do preço 
unitário  

Cotas 1.000,00 ITBI 20,00 2,0%  

Cotas 1.000,00 Registros 5,00 0,5%  

Total 25,00 2,5% 975,00 

 

 



 

 

REGRAS DE TRIBUTAÇÃO 
 

Com base na legislação brasileira em vigor, o tratamento tributário aplicável ao FUNDO pode ser 
resumido da seguinte forma: 
 
 
Tributação do FUNDO 

 
Em regra geral, a menos que os rendimentos auferidos pela carteira do FUNDO sejam originados de 
aplicações financeiras de renda fixa, eles não sofrem tributação pelo Imposto de Renda. Caso os 
rendimentos auferidos decorram de aplicações financeiras de renda fixa, estarão sujeitos às mesmas 
regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas, excetuadas as aplicações efetuadas pelos Fundos 
de Investimento Imobiliário em letras hipotecárias, letras de crédito imobiliários e certificados de 
recebíveis imobiliários, por força da previsão contida no artigo 16 – A da Lei 8.668/93, com a redação 
que lhe foi dada pela Lei 12.024, de 27 de agosto de 2009. 
 
O imposto pago pela carteira do FUNDO poderá ser compensado com o Imposto de Renda retido na 
fonte pelo FUNDO, quando da distribuição, aos Cotistas, dos rendimentos e ganhos de capital. 
 
Nos termos da Lei nº 9.779/99, o percentual máximo do total das Cotas emitidas pelo FUNDO que o 
incorporador, construtor ou sócio de empreendimentos imobiliários investidos pelo FUNDO poderá 
subscrever ou adquirir no mercado, individualmente ou em conjunto com pessoa a eles ligadas, é de 
25% (vinte e cinco por cento). Caso tal limite seja ultrapassado, o FUNDO estará sujeito à tributação 
aplicável às pessoas jurídicas. 
 
 
Tributação dos Investidores 

 
Os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o regime de caixa, quando 
distribuídos pelo FUNDO aos Cotistas, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda retido na fonte 
à alíquota de 20% (vinte por cento). 
 
Cumpre ressaltar que, de acordo com o inciso II, do Parágrafo Único, do Artigo 3º, da Lei nº 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004, ficam isentos do Imposto de Renda retido na fonte e na declaração de 
ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo FUNDO ao Cotista pessoa física 
titular de Cotas que sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado 
de balcão organizado. Referida isenção será concedida somente nos casos em que o FUNDO possuir, 
no mínimo, 50 (cinqüenta) cotistas, e não será concedida ao cotista pessoa física titular de cotas que 
representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo FUNDO de 
Investimento Imobiliário, ou cujas cotas lhe der direito ao recebimento de rendimento superior a 10% 
(dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo de Investimento Imobiliário. 
 

28



 

Havendo alienação de Cotas, a tributação não será na fonte, cabendo aos Cotistas apurarem o ganho de 
capital e recolherem o respectivo tributo. Nesse caso, a alíquota do Imposto de Renda será de 20% 
(vinte por cento). Tal tributo incidirá (i) quando da amortização das Cotas; (ii) em caso de alienação de 
Cotas a terceiros; e (iii) no momento do resgate das Cotas, em decorrência do término do prazo de 
duração ou da liquidação antecipada do Fundo. Somente haverá incidência de imposto de renda se as 
Cotas tiverem gerado rendimentos aos Cotistas. 
 
O Imposto de Renda pago será considerado (i) definitivo no caso de Investidores pessoas físicas, e (ii) 
antecipação do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica - IRPJ para os Investidores pessoa jurídica. 
Ademais, no caso de pessoa jurídica, o ganho será incluído na base de cálculo do Imposto de Renda 
sobre Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, estando, 
entretanto, isentos do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS, nos termos do Decreto nº 5.442, de 09 de maio de 2005 
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VISÃO GERAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
 
Os fundos de investimento imobiliário (”FIIs”) são veículos de investimento coletivo, formados a 
partir da captação de recursos por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos 
da Lei nº 8.668/93, da Lei nº 9.779/99, da Instrução CVM nº 472/08 e demais regras aplicáveis. 
 
Os recursos de um FII podem ser aplicados no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, na 
construção de imóveis, na aquisição de imóveis prontos, no investimento em projetos que viabilizem o 
acesso à habitação e serviços, para posterior alienação, locação ou arrendamento; ou ainda em outros 
investimentos de lastro imobiliário, como CRI´s, LH´s , LCI´s e cotas de outros Fundos Imobiliários.  
 
 
No Brasil, os FIIs surgiram em junho de 1993 pela Lei 8.668 e foram regulamentados pela CVM em 
janeiro do ano seguinte, através das Instruções CVM 205, revogada pela Instrução CVM nº 472/08. 
Atualmente, a indústria de FIIs no Brasil é composta por mais de 70 (setenta) fundos, totalizando um 
patrimônio superior a R$ 4 bilhões, correspondente à ativos em valor aproximado de R$ 7 bilhões, de 
acordo com informações obtidas no site da CVM. 
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PERFIL DO ADMINISTRADOR 
 
 

Em 1.968, originou-se uma distribuidora de títulos e valores mobiliários que em 1.984 passou a se 
chamar Ourinvest DTVM S.A., com foco no mercado de atacado, atendendo a grandes investidores e 
voltada, já à época, para a expansão da demanda e crescente complexidade dos mercados financeiros. 
Junte-se a isto o surgimento do mercado de investimentos em ouro no Brasil, que se confunde com a 
criação da Ourinvest Sociedade Brasileira de Metais Ltda em 1.979. 
 
A Ourinvest SBM Ltda desempenhou um papel preponderante no estabelecimento e 
institucionalização do mercado de ouro no país, contribuindo de maneira decisiva na transformação, 
do que era até então “metal nobre”, em ativo financeiro, através de operações realizadas em bolsas, 
custódia em grandes bancos, possibilitando assim o surgimento do primeiro instrumento de “hedge 
cambial” a ser colocado em prática no Brasil. 
 
Nos anos seguintes ampliaram-se as modalidades e a sofisticação do mercado e, em 1.989, era fundado 
o banco, que em 1.991 passou a se chamar BANCO OURINVEST S.A., autorizado a operar nas 
carteiras de investimento; crédito, financiamento e investimento; e câmbio, oferecendo a partir de 
então as mais diferentes possibilidades de investimentos e operações especiais. 
 
Em 1.990 foi fundada a Ourinvest International Corp-Miami, que abriu a possibilidade de atuação no 
mercado internacional. O escopo do trabalho então iniciado foi consolidado posteriormente por 
diversas outras operações com outras instituições, conferindo ao grupo uma abertura importante e a 
visão privilegiada do mercado internacional, já em franca fase de globalização.  Estava firmada, então, 
a estrutura que foi a base das atividades do grupo. 
 
O BANCO OURINVEST S.A. foi a primeira instituição privada a distribuir eurobonds emitidos por 
corporações brasileiras logo após a moratória na década de 80. O grupo estruturou, através da 
Ourinvest International e em conjunto com bancos internacionais, os primeiros fundos utilizando 
ativos da dívida nacional, como IDU e PFA, além de ter participado ativamente na negociação de 
eurobonds brasileiros. Estes instrumentos financeiros foram os pioneiros no mercado de títulos da 
dívida externa de países emergentes, culminando com a criação do Plano Brady. 
 
No segmento de produtos voltados a clientes privados, o grupo Ourinvest foi pioneiro na estruturação 
de notas de capital garantido, utilizando ativos relacionados ao mercado acionário brasileiro, tais como 
o índice Bovespa e a Telebrás ADR. Em 1.995, a Ourinvest Capital emitiu a primeira nota atrelada à 
variação do índice Bovespa em dólares.  
 
Já em 1.996, o Banco Ourinvest passou a administrar, no mercado brasileiro, carteiras com garantia do 
principal investido atreladas à variação do índice Bovespa em moeda local. Esta tecnologia, 
desenvolvida juntamente com a Ourinvest Capital, proporcionou ao Banco Ourinvest a possibilidade 
de montar notas estruturadas utilizando-se de opções flexíveis e exóticas atreladas ao índice Bovespa e 
listadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em São Paulo. 
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Hoje, o BANCO OURINVEST S.A. tem seu foco em operações de tesouraria e finanças corporativas, 
propondo-se a encontrar soluções arrojadas, inovadoras e criativas para seus clientes. Seus 
especialistas proporcionam um atendimento personalizado, com um aparato de engenharia financeira 
que procura a diferenciação para valorizar e proteger cada vez mais o patrimônio de seus investidores.  
 
No exercício de 1.999, o banco inovou lançando no país, com grande sucesso, o primeiro fundo de 
investimento imobiliário voltado para o varejo – o Fundo de Investimento Imobiliário Pátio 
Higienópolis, onde participou como coordenador da operação de lançamento das cotas. Após este, o 
banco criou e administra os seguintes fundos imobiliários, todos tendo o Sr. David Assine como 
Diretor Responsável, onde algumas dessas operações foram dirigidas ao segmento de varejo do 
mercado de valores mobiliários:  

� Fundo de Investimento Imobiliário Hospital da Criança (administrador, oferta registrada e 
fundo constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Torre Norte (administrador, ofertas registradas, fundo 
constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Fashion Mall (administrador, ofertas registradas e fundo 
constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso (administrador, oferta 
registrada e fundo constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Torre Almirante (administrador, oferta registrada e 
fundo constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Rodobens (administrador, oferta registrada e fundo 
constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Península (administrador e fundo constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Parque D. Pedro (administrador e fundo 
constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Ancar IC (administrador e fundo constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Comercial Progressivo (administrador e fundo 
constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Comercial Progressivo II (administrador e fundo 
constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes (administrador e 
fundo constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Premier Realty (administrador e fundo constituído). 

� Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest (administrador e fundo constituído). 

� Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I (administrador e 
fundo constituído). 
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� Fundo de Investimento Imobiliário Property Invest (administrador e fundo constituído). 

� Fundo de Investimento Imobiliário Shopping West Plaza (administrador e fundo 
constituído). 
 
O BANCO OURINVEST S.A. não administra mas participou como coordenador do lançamento de 
cotas dos seguintes fundos:  

� Fundo de Investimento Imobiliário Pátio Higienópolis (coordenador do lançamento, 
distribuição primária); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Água Branca (coordenador do lançamento, distribuição 
secundária); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest (coordenador do lançamento, 
distribuição primária). 
 
Além disso, o banco estruturou os seguintes fundos que não mais fazem parte de sua carteira: 

� FP. F. Andrômeda Fundo de Investimento Imobiliário (oferta registrada, fundo constituído, 
atualmente com administração de outra instituição); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Top Retail (administrador, oferta registrada e fundo não 
constituído); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Centro Empresarial Água Branca (administrador, 
oferta registrada e fundo não constituído). 

� Fundo de Investimento Imobiliário Paulo Octávio (Fundo Encerrado); 

� Fundo de Investimento Imobiliário Rio Atlântica Hotel (Fundo Encerrado). 
 
Através de sua subsidiária Ourinvest Assessoria de Investimentos S/C Ltda., o grupo também estrutura 
operações de project finance e viabiliza investimentos estrangeiros no país.  Para tanto, estabeleceu 
parceria com o Dartley Bank and Trust Limited para assessorá-lo e a outros clientes em oportunidades 
de investimentos no Brasil, parcerias estas que já atraíram mais de US$ 170 milhões em 
investimentos. 
 
A Ourinvest SBM Ltda., após anos de bons serviços e reconhecimento local e internacional de seus 
padrões de qualidade, inclusive proteção ambiental, recebeu, em 1.995, a certificação "Good for 
Delivery" pela The London Bullion Market Association (LBMA). A sua marca está presente em cerca 
de 30% de todas as barras existentes nos sistemas de custódia, inclusive na BM&F. 
 
A Ourinvest DTVM, dadas as oportunidades que se apresentaram e se perfilaram com a estratégia do 
grupo, foi transformada na Brazilian Mortgages Cia. Hipotecária (inicialmente com o nome de 
Ourinvest Cia. Hipotecária), que é a primeira companhia hipotecária independente do mercado 
brasileiro, criada com a finalidade de participar das mudanças viabilizadas pelo novo SFI – Sistema 
Financeiro Imobiliário no país. 
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Em abril de 2000 o Grupo Ourinvest, em associação com o Grupo Rossi, criou a Brazilian Securities – 
Companhia de Securitização, com a finalidade de desenvolver o mercado secundário de títulos 
imobiliários, através da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI’s.  A Brazilian 
Securities estabeleceu uma parceria com o IIC – Inter-American Investment Corporation, braço 
financeiro do BID, na qual desenvolveu um modelo inédito que se utiliza do conceito de subordinação 
(Senior e Junior) que foi classificada pela agência Moodys com rating Aa1.br. 
 
Em maio de 2002 o Grupo associou-se com a CDP Capital, o maior fundo de pensão do Canadá (com 
portfolio de US$ 80 bi), para criar a Brazilian Capital, uma empresa de gestão de investimentos 
imobiliários, formando assim uma plataforma completa de negócios financeiros de base imobiliária. 
 
Em setembro de 2003 foi criada a Ourinvest Empreendimentos e Participações Ltda, cujo capital foi 
integralizado através da conferência de bens que anteriormente pertenciam a Ourinvest Participações 
S.A. 
 
Dados de Contato: 
 
Banco Ourinvest S.A. 
Endereço: Avenida Paulista, nº 1.728 - sobreloja, 1º, 2º e 11º andares 
01310-200 – São Paulo – SP 
website: www.ourinvest.com.br 
Telefone/Fax: (55-11) 4081-4444 
Responsável pelo Fundo: David Assine  
Ouvidoria do Banco Ourinvest 
Telefone: 0800-6034444 
e-mail: ouvidoria@ourinvest.com.br 

 
 
Declaração do Administrador nos termos do Artigo 56, da Instrução CVM nº 400/03 

 
O Administrador, representada por seu Diretor Sr. David Assine, brasileiro, casado, empresário, 
portador da carteira de identidade RG nº 5.631.905-8 e inscrito no cadastro da Pessoa Fisica (CPF) sob 
o nº 769.483.078-68, declara que:  

É o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por 
ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição.  

Tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, comprometendo-se a responder 
pela falta de diligência ou omissão, assegurando que: 

I - as informações relativas à oferta são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; e 

II - as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro do Fundo e as constantes do estudo de 
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viabilidade econômico-financeira dos ativos-alvo, que venham a integrar o Prospecto, são suficientes, 
permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta. 

O Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 
oferta, dos valores mobiliários ofertados, do emissor, suas atividades, situação econômico-financeira, 
os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, bem como que o 
Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes. 

 

Recomendações do Administrador 

 
Assunções, previsões e/ou demais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas às 
incertezas de natureza econômica fora do controle do FUNDO ou do Administrador e, 
conseqüentemente, não devem ser entendidas como promessa ou garantia de resultados futuros ou de 
performance. Potenciais investidores deverão conduzir suas próprias investigações sobre tendências ou 
previsões discutidas ou inseridas, neste Prospecto, bem como sobre as metodologias e assunções em 
que se baseiam as discussões dessas tendências e previsões. 

 
O Administrador recomenda a leitura atenta deste Prospecto, em especial de sua Seção “Fatores 
de Risco”. 
 
O registro não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade do FUNDO, sua viabilidade, sua administração, situação econômico-
financeira, ou sobre as Cotas a serem distribuídas, e é concedido segundo critérios formais de 
legalidade. 
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ANÁLISE DO MERCADO DE VAREJO NO BRASIL 

O mercado varejista no Brasil continua mostrando bons resultados diante da recente crise mundial. De 
acordo com o IBGE, entre janeiro e agosto de 2009, o volume de vendas do varejo mostrou elevação 
de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, merecendo destaque o segmento de 
equipamentos de escritório e informática e o de artigos famacêuticos e cosméticos, com crescimento 
de 13,3% e 12,5%, respectivamente. 

É importante observar que esse dinamismo não se deu em regiões isoladas, mas no Brasil como um 
todo, sendo que o estado de São Paulo teve crescimento de 6,5% e o Rio de Janeiro, de 4,7% na 
mesma comparação. 

Os motivos para esse bom desempenho são, entre outros, a elevação da massa real de renda, 
principalmente das famílias com rendimento entre 3 a 5 salários mínimos, que atingiu 17% de 
crescimento até julho de 2009 no acumulado 12 meses, e um nível de inadimplência que já retorna aos 
níveis pré-crise. 

Em relação ao formato, de acordo com números do IBGE e da ABRASCE- Associação Brasileira de 
Shopping Centers, estima-se que 82% do volume de vendas varejistas esteja concentrado nas lojas de 
rua, enquanto os Shopping Centers são responsáveis por 18%. 

No caso do mercado imobiliário de lojas de rua, a principal característica é a ausência de modelo único 
de negócios, que possa ser aplicado a todos os casos. Dessa forma, pode-se dizer que não existe uma 
classificação única para o setor, pois o mercado para lojas de grande porte, acima de 1.000 m² de área 
de venda, por exemplo, é completamente diferente do mercado para lojas de 80 m² de área de venda, 
mesmo que essas lojas estejam posicionadas lado a lado na mesma via pública. 

Essa diversificação deve-se à conjunção de diversos fatores, tais como: localização, porte, público 
alvo, público freqüentador, vizinhança, área de influência, tradição, transporte público, população fixa, 
população itinerante, tipologia de produto, entre muitos outros fatores. 

Em termos gerais, o comércio de rua se caracteriza pela concentração em determinadas áreas de uma 
cidade, normalmente na região central para as cidades de pequeno e médio porte, sendo que as grandes 
cidades têm, além da região central, diversas outras concentrações tradicionais. 

A cidade de São Paulo, por exemplo, possui um forte comércio varejista na região central, com as 
tradicionais ruas 25 de Março e Direita, mas possui também diversas outras regiões de comércio 
intenso, como o Largo 13, em Santo Amaro - região Sul – a região da Rua 12 de Outubro na Lapa, 
ruas Teodoro Sampaio e Butantã, ambas no Bairro de Pinheiros, Praça Silvio Romero, no Bairro 
Tatuapé, além de áreas conhecidas pela concentração de lojas de um mesmo segmento de mercado, 
como a Rua Santa Ifigênia, no Bairro da Luz, com a presença de centenas de lojas de artigos elétricos 
e eletrônicos. 

Seguindo essa linha, há os bairros do Bom Retiro e do Brás, que concentram centenas de lojas de 
confecções, o Largo do Cambuci, tradicional reduto de lojas de ferragens, além dos bairros do 
Ipiranga, Moóca, Vila Prudente, Itaquera, Santana, Pirituba, os quais possuem intenso comércio de rua 
concentrado nas principais vias locais. 
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Na cidade do Rio de Janeiro, além da região central, o comércio de rua tem forte presença também nos 
bairros de Madureira, Laranjeiras, Tijuca, Méier, Copacabana, entre outros. O mesmo acontece em 
outras grandes capitais, como Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Recife, Salvador, Porto 
Alegre etc. 

Face a essa diversidade de componentes que caracterizam o mercado de lojas de rua, torna-se muito 
difícil estabelecer parâmetros globais para a análise do mercado imobiliário desse segmento, sendo a 
análise feita de forma pontual, dentro de um perímetro definido, no qual é possível identificar a 
volumetria, índices de oferta, demanda e preços praticado, mas que não podem ser extrapolados para 
outras regiões, pois o comportamento mercadológico pode ser completamente distinto. 

Como já exemplificado, a concorrência das lojas de rua está concentrada basicamente nos Shoppings 
Centers e a grande vantagem das lojas de rua sobre os shoppings continua sendo o custo de ocupação 
relativamente mais baixo, o que permite um preço final menor ao consumidor. Este fato pode ser 
ilustrado pelo crescimento mais acelerado das vendas efetuadas em lojas de rua quando a massa real 
de renda das famílias com rendimento de até 5 salários mínimos cresce mais rápido que a das famílias 
com rendimento superior. Exemplos são os anos de 2005 e 2008 no gráfico abaixo. 
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DO CONSULTOR DE INVESTIMENTOS 
 
 
A São Carlos é uma das principais empresas de investimentos e administração de imóveis comerciais 
do Brasil. Criada em 1985 para apoiar a expansão da rede Lojas Americanas para o interior do país, a 
empresa foi cindida deste grupo de varejo em 1999 e passou a focar especificamente na administração 
e ampliação de um portfólio de imóveis comerciais. Após a cisão, a São Carlos comprou e vendeu 
diversos imóveis, modificando significativamente o tamanho e o perfil do seu portfólio. Atualmente 
este portfólio tem 42 imóveis comerciais, incluindo edifícios de escritórios, centros de distribuição e 
lojas de rua, localizados principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 383.408 m² de 
Área Bruta Locável e valor de mercado estimado em R$ 1,30 bilhão. 
 
O modelo de negócios da São Carlos contempla a compra, administração, locação e venda de imóveis. 
O objetivo é maximizar a receita de aluguel, o potencial de locação e o valor de mercado do portfólio. 
Valendo-se de sua expertise, a empresa procura agregar valor a seus ativos implementando melhorias 
quando necessário, de forma a reposicioná-los no mercado e alugá-los para clientes corporativos. A 
estratégia da empresa é continuar investindo em imóveis comerciais para renda, em empreendimentos 
nos quais terá o controle da gestão, localizados em grandes cidades. 
 
A São Carlos tem ações listada na Bolsa de Valores de São Paulo desde março de 1991, mas em 
dezembro de 2006 aderiu ao segmento Novo Mercado de governança corporativa da BM&F 
BOVESPA e realizou uma oferta pública de ações. 
 
 
Vantagens Competitivas: 
 

A São Carlos possui as seguintes vantagens competitivas: 

Qualidade do Portfólio de Imóveis - O portfólio da São Carlos tem hoje uma quantidade 
significativa de imóveis e tem um perfil diversificado, em termos de localização, perfil de usuário e 
tipo de imóvel (escritórios, lojas de rua e centros de distribuição). Estas características contribuem 
decisivamente para diminuirmos riscos operacionais e financeiros e para apresentarmos 
sistematicamente uma baixa taxa de vacância no conjunto de imóveis. 

Adicionalmente, a São Carlos conta hoje com uma considerável quantidade de locatários – cerca de 
150 locatários - que são considerados, em sua maior parte, empresas de primeira linha – e um pool de 
contratos de locação que têm vencimentos em tempos diferentes, ou seja, no curto, médio e longo 
prazos. Os nossos contratos de locação têm prazo médio de 7,3 anos e são reajustados anualmente pela 
variação da inflação, medida, preponderantemente, pelo IGP-M. Estes fatores contribuem 
decisivamente para o baixo índice de inadimplência nos recebíveis da São Carlos, que tem se mantido 
em cerca de 0,5% nos últimos 4 anos, bem como para o aumento da previsibilidade nas projeções de 
receita e lucro. 

Experiência e Visão Empreendedora dos Executivos da São Carlos – A administração da São 
Carlos é profissional e dedicada, conta com experiência acumulada e visão empreendedora e 
inovadora dos nossos principais executivos no setor e possui flexibilidade na estrutura operacional - 
importantes vantagens competitivas da São Carlos frente a seus concorrentes. Conta, ainda, com 
executivos com mais de 20 anos de experiência, em média, no setor imobiliário brasileiro. A visão 
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empreendedora e inovadora destes profissionais é determinante para a identificação de oportunidades 
relacionadas à aquisição, venda e administração de imóveis comerciais. A flexibilidade da estrutura 
operacional permite que a administração considere um escopo maior de oportunidades de negócio no 
seu ramo de atuação, o que aumenta as chances da São Carlos conseguir maiores taxas de retorno para 
os seus investimentos. 

Grande Reconhecimento no Mercado Local - Em virtude do perfil, tamanho e imagem, a São 
Carlos é uma das mais reconhecidas empresas no segmento de grandes investimentos em imóveis 
comerciais do mercado imobiliário brasileiro, desfrutando de sólida reputação entre proprietários de 
imóveis, corretores, financiadores, proprietários de terrenos e competidores. Adicionalmente, tal 
reputação, somada ao vasto networking dos principais executivos neste campo e à satisfação em geral 
manifestada pelos nossos locatários e parceiros do setor como reconhecimento da qualidade e 
dedicação com que prestamos nossos serviços, permite-nos acessar grande parte dos grandes negócios 
imobiliários brasileiros, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Modelo de Gestão Voltado para Resultados – A São Carlos conta com profissionais capacitados e 
com experiências complementares para executar sua estratégia de crescimento no setor imobiliário. A 
São Carlos entende que o crescimento futuro está diretamente relacionado com a capacidade de 
continuar atraindo e retendo os melhores profissionais. 

A São Carlos possui uma cultura corporativa voltada para resultados, com uma clara visão, sólidos 
valores e metas objetivas. O modelo de gestão busca proporcionar eficiência operacional e 
rentabilidade. Esse modelo é baseado em forte controle orçamentário, na disciplina financeira e na 
terceirização de diversas atividades administrativas, técnicas e operacionais. Dessa forma, a São 
Carlos é uma empresa enxuta, com grande agilidade na tomada de decisões.  

Histórico da São Carlos com Capital Aberto e Comprometimento com as Práticas de 
Governança Corporativa do Novo Mercado - Na qualidade de companhia de capital aberto desde 
março de 1991, a São Carlos segue todas as regras aplicáveis às sociedades por ações e ao mercado de 
capitais, e adota as práticas diferenciadas de governança corporativa do Novo Mercado, garantindo a 
nossos acionistas direitos complementares àqueles previstos na Lei das Sociedades por Ações e nas 
demais regras do mercado de capitais. 
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FATORES DE RISCO 
 

Antes de decidir por adquirir Cotas, os investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas 
próprias situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste 
Prospecto e no Regulamento do Fundo e avaliar os fatores de risco descritos nesta Seção. O 
investimento nas Cotas envolve um alto grau de risco. Investidores devem considerar as informações 
constantes desta Seção, em conjunto com as demais informações contidas no presente Prospecto, 
antes de decidir adquirir Cotas. Em decorrência dos riscos inerentes à própria natureza do Fundo, 
incluindo, entre outros, os fatores de risco descritos nesta Seção, poderá ocorrer perda ou atraso, por 
tempo indeterminado, na restituição aos Cotistas do valor investido ou eventual perda do valor 
principal de suas aplicações.  

 
A carteira do Fundo, e por conseqüência seu patrimônio, estão submetidos a diversos riscos, incluindo, 
sem limitação, os analisados abaixo: 

 
 

Riscos de mercado 

 
 

Risco de o Fundo não Captar a Totalidade dos Recursos 
 
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não sejam subscritas a totalidade das 
cotas emitidas, fazendo com que a emissão seja cancelada, com a respectiva devolução dos valores 
integralizados deduzidos de eventuais despesas incorridas pelo Administrador, e com eventuais 
despesas incorridas pelo próprio FUNDO. 
 
Fatores macroeconômicos relevantes. Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no 
exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza 
política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o 
mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de 
desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços 
dos ativos integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar (a) em 
alongamento do período de amortização de Cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo ou (b) 
liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal 
de suas aplicações. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo a Ofertante, os 
demais Cotistas do Fundo, o Administrador e os Coordenadores, qualquer multa ou penalidade de 
qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, (a) o alongamento do período de amortização das 
Cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo, (b) a liquidação do Fundo ou, ainda, (c) caso os 
Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos. 

 
Risco de crédito dos ativos financeiros da carteira do Fundo. Os títulos públicos e/ou privados de 
dívida que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em 
honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetam as 
condições financeiras dos emissores dos títulos, bem como alterações nas condições econômicas, 
legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem trazer impactos 
significativos em termos de preços e liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da 
qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos 
preços dos títulos, comprometendo também sua liquidez. 
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Riscos de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas. A legislação aplicável ao 
Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis 
tributárias, leis cambiais e leis que regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos de 
investimento no Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de autoridades 
governamentais e órgãos reguladores nos mercados, bem como moratórias e alterações das políticas 
monetária e cambiais. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas do Fundo, 
bem como as condições para distribuição de rendimentos e para resgate das Cotas, inclusive as regras 
de fechamento de câmbio e de remessa de recursos do e para o exterior. Ademais, a aplicação de leis 
existentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os resultados do Fundo.  

 
Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação tributária. Embora as regras tributárias 
relativas a fundos de investimento imobiliários estejam vigentes há anos, não existindo perspectivas de 
mudanças, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual reforma tributária. 
 
Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, 
interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções 
vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. 

 
Riscos jurídicos. Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo 
considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos 
públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca 
maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a 
este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte 
dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 
 
 
Riscos relacionados ao Fundo 

 
Inexistência de garantia de eliminação de riscos. A realização de investimentos no Fundo sujeita o 
investidor aos riscos aos quais o Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do 
capital investido pelos Cotistas no Fundo. O Fundo não conta com garantias do Administrador, dos 
Coordenadores, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de 
Créditos - FGC, para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e conseqüentemente, aos 
quais os Cotistas também poderão estar sujeitos. Em condições adversas de mercado, referido sistema 
de gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida. As eventuais perdas patrimoniais do 
Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma que os Cotistas podem ser 
futuramente chamados a aportar recursos adicionais no Fundo além de seus compromissos.  

 
Desempenho passado. Ao analisar quaisquer informações fornecidas no Prospecto e/ou em qualquer 
material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de 
quaisquer mercados, do Fundo, ou de quaisquer investimentos em que o Administrador e os 
Coordenadores tenham de qualquer forma participado, os potenciais Cotistas devem considerar que 
qualquer resultado obtido no passado não é indicativo de possíveis resultados futuros, e não há 
qualquer garantia de que resultados similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os investimentos 
estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de 
inflação e variação cambial. 

 
Revisões e/ou atualizações de projeções. O Fundo, o Administrador e os Coordenadores não 
possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer projeções constantes do presente 
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Prospecto e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta, incluindo, sem limitação, 
quaisquer revisões que reflitam alterações nas condições econômicas ou outras circunstâncias 
posteriores à data do presente Prospecto e/ou do referido material de divulgação, conforme o caso, 
mesmo que as premissas nas quais tais projeções se baseiem estejam incorretas. 

 
Risco tributário. A Lei nº 9779/99 estabelece ainda que os Fundos de Investimento Imobiliário são 
isentos de tributação sobre a sua receita operacional desde que apliquem recursos em 
empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista que 
detenha mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO. 
 
Ainda de acordo com a mesma Lei, os rendimentos distribuídos aos cotistas e os ganhos de capital 
auferidos são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento).  
 
Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, alterada pela 
Lei nº 11.196/05, ficam isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual das 
pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo FUNDO cujas cotas sejam admitidas à negociação 
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. 
 
Esclarece, ainda, o mencionado dispositivo legal que o benefício fiscal de que trata: 
 
a) será concedido somente nos casos em que o FUNDO possua, no mínimo, 50 (cinqüenta) cotistas; 
    
b) não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% (dez por cento) ou 
mais da totalidade das cotas emitidas pelo FUNDO ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de 
rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo FUNDO. 
 
Embora estas sejam as regras tributárias vigentes para os fundos imobiliários, existe o risco de que 
possam ser modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária. Além disso, mesmo que a Lei 
não seja alterada, existe a possibilidade de que a Secretária da Receita Federal venha a entender 
diferentemente do ADMINISTRADOR no tocante a questão abordada no item “Direitos e Restrições 
das Cotas” adiante, quando trata do não enquadramento do FUNDO como pessoa jurídica para fins de 
tributação. Nessa última hipótese, o FUNDO passaria a sofrer a incidência de IR, Pis, Cofins, 
Contribuição Social nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas, com reflexos na redução do 
rendimento a ser pago aos cotistas. 
 
Riscos de despesas extraordinárias. O Fundo, na qualidade de proprietário dos imóveis, estará 
eventualmente sujeito ao pagamento de despesas extraordinárias, tais como rateios de obras e 
reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança, indenizações 
trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos imóveis 
e dos condomínios em que se situam. Caso a Reserva de Contingência não seja suficiente para arcar 
com tais despesas, os referidos pagamentos poderão resultar em redução na rentabilidade das Cotas.     
 
Não obstante, o Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais necessárias 
para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ações judiciais em geral (despejo, renovatória, revisional, 
entre outras), bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatários dos imóveis, tais 
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como tributos, despesas condominiais, e ainda custos para reforma ou recuperação de Imóveis inaptos 
para locação após despejo ou saída amigável do inquilino.   

 
Riscos relacionados à liquidez no investimento em cotas de fundos de investimento imobiliários. 
Como os fundos de investimento imobiliário são uma modalidade de investimento em desenvolvimento 
no mercado brasileiro, onde ainda não movimentam volumes significativos de recursos, com número 
reduzido de interessados em realizar negócios de compra e venda de cotas, seus investidores podem ter 
dificuldades em realizar transações no mercado secundário. Neste sentido, o investidor deve observar o 
fato de que os fundos de investimento imobiliário são constituídos na forma de condomínios fechados, 
não admitindo o resgate de suas cotas, senão quando da extinção do fundo, fator este que pode 
influenciar na liquidez das cotas quando de sua eventual negociação no mercado secundário.  
 
Como resultado, os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, 
podendo os titulares de cotas de fundos de investimento imobiliário terem dificuldade em realizar a venda 
de suas cotas no mercado secundário, mesmo sendo estas objeto de negociação no mercado de bolsa ou de 
balcão organizado – como é o caso do FUNDO. Desse modo, o investidor que adquirir as Cotas do Fundo 
deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo. 

 
 

Riscos relativos ao mercado imobiliário 

 
Risco de desvalorização dos Imóveis. 
 
Como os recursos do FUNDO serão aplicados em bens imóveis, um fator que deve ser 
preponderantemente levado em consideração é o potencial econômico, inclusive a médio e longo 
prazo, das regiões onde estão localizados os Imóveis adquiridos para integrar patrimônio do FUNDO. 

 
A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não somente ao potencial 
econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste potencial econômico da 
região no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência econômica da região, com 
impacto direto sobre o valor do imóvel investido pelo FUNDO.  
 
 
Riscos Relativos às Receitas Projetadas e às Despesas mais Relevantes  

 
Os principais riscos relativos às receitas projetadas e às despesas relevantes apresentadas no Estudos 
de Viabilidade Econômico-Financeira que integram os Laudos de Avaliações dos Imóveis e a 
possibilidade dos valores estimados não se concretizarem são: 

 
Quanto à Receita de Locação do Imóvel 

 
As projeções de receitas para os próximos 10 (dez) anos de operação do FUNDO constantes da análise 
de viabilidade foram feitas com base nos contratos de locação celebrados pelo Empreendedor (atual 
proprietário) e os locatários. Há, entretanto, a possibilidade de tais receitas não se concretizarem no 
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caso de inadimplência dos locatários no que se refere ao efetivo cumprimento das obrigações dos 
locatários nos termos do contrato de locação. 
 
O não pagamento de um aluguel implica em não recebimento de parte da receita por parte do FUNDO. 
Na hipótese de inadimplemento, o rendimento distribuído aos cotistas no período seria reduzido.  
 
Quanto as Alterações no Valor do Aluguel Originalmente Acordado  

As projeções de receitas para os próximos 10 (dez) anos de operação do FUNDO foram feitas com base 
nos Contratos de Locações já celebrados. Existe, ainda, a possibilidade de tais receitas não se 
concretizarem na íntegra no caso de realização de ação revisional trianual, conforme previsto na 
legislação aplicável, o que provocaria alterações nos valores originalmente acordados.  

 
Importante ainda destacar que, conforme dispõe o artigo 51 da Lei nº 8.245/91, de 18 de outubro de 
1991, “nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do 
contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado 
por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos 
ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, 
no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”. Com isso, mesmo que findo o prazo 
da locação não seja de interesse do FUNDO proceder a renovação do contrato, , e desde que o 
locatário tenha ingressado, tempestivamente, com a medida judicial cabível, o locatário terá direito à 
renovação do contrato por igual período.  

 
Além disso, não havendo acordo entre locador e locatário sobre o valor da locação após três anos de 
vigência do contrato ou de acordo anterior, poderá ser pedida a revisão judicial do aluguel a fim de 
ajustá-lo ao preço do mercado. Com isso, o valor da locação poderá variar conforme as condições de 
mercado vigentes à época da ação revisional. 
 
Quanto às Despesas de Manutenção e Depreciação do Imóvel  

 
As estimativas de gastos com manutenção e depreciação dos Imóveis do FUNDO foram realizadas 
dentro de padrões usuais de mercado. Entretanto, variações poderão ocorrer, sobretudo em função da 
diversidade das benfeitorias e acessões edificadas nos Imóveis e dos seus variados períodos de vida 
útil remanescentes. 
 
Quanto à possibilidade de exercício de preferência 
 
Se por qualquer motivo, quaisquer dos imóveis relacionados no Anexo 1 não puderem ser adquiridos 
pelo Fundo,  os recursos originalmente captados com a primeira emissão e destinados a esta(s) 
aquisição(ões) deverão ser utilizados pelo FUNDO para a aquisição de outros Ativos Alvo, 
observadas as condições estabelecidas no REGULAMENTO. 
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Risco Relativo às Novas Emissões 

 
Como qualquer outro investimento de participação, para que não haja diluição da participação no 
patrimônio do FUNDO é importante que os cotistas tenham condições de acompanhar as novas 
subscrições de cotas que poderão ocorrer. A ausência do cotista na subscrição de novas cotas pode, 
sem dúvida, ensejar a diluição.  
Muito embora o Regulamento do FUNDO contemple a existência do direito de preferência na 
subscrição das novas cotas, possibilitando assim que os cotistas tenham o mínimo de proteção 
adequada a tais circunstâncias, os cotistas devem estar atentos às novas emissões. 
 
Risco de Desapropriação e do Caso Fortuito ou Força Maior   

 
De acordo com o sistema legal brasileiro, o governo federal poderá desapropriar imóvel por 
necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Qualquer desapropriação poderá prejudicar de 
maneira relevante o uso normal do imóvel e prejudicar de modo relevante nossos resultados. Embora o 
ofertante, o empreendedor e os locatários desconheçam a existência de qualquer projeto nesse sentido, 
é recomendável ao investidor verificar nas Prefeituras o plano diretor de cada região, para ter algum 
parâmetro de risco, ou de obras que estejam planejadas para a área e que possam reduzir o valor do 
imóvel, bem como verificar junto à Secretaria Municipal de Habitação, ou órgão semelhante, se o 
imóvel está em área declarada de utilidade pública ou interesse social, o que, por óbvio, indica a 
possibilidade de desapropriação. O próprio Cartório de imóveis da região pode informar se há algum 
projeto aprovado por lei modificando aspectos importantes da área. Apesar do risco de desapropriação 
do imóvel ser reduzido, a possibilidade existe.  
 
Os rendimentos do FUNDO estão expostos a eventos de força maior, que consistem em 
acontecimentos imprevisíveis e involuntários. Não obstante a diligência do Administrador, os 
resultados do FUNDO estão sujeitos a situações atípicas, que, mesmo com sistemas e mecanismos de 
gerenciamento de riscos, poderão gerar perdas ao FUNDO e aos cotistas. 
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IDENTIFICAÇÕES  
 
Administrador/Coordenador Líder 

Nome:  Banco Ourinvest S.A 
Endereço comercial: Avenida Paulista 1728, sobreloja, 1º, 2º e 11º andares 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
CNPJ/MF nº 78.632.767/0001-20 
Diretor Responsável pela administração do FUNDO: David Assine  
Diretor Responsável pela presente Oferta Pública: José Carlos Leme da Silva 
Website: wwww.ourinvest.com.br 
Tel.: (11) 4081-4444 

 
Pessoas responsáveis pelo atendimento na sede do Administrador: 
João da Costa Ferreira Neto e/ou Rodrigo Natividade Cruz Ferrari 
 
Consultor de Investimentos: 
Nome: São Carlos Empreendimentos e Participações S/A. 
Endereço comercial: Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153- 12º andar (parte) 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
CNPJ/MF nº 29.780.061/0001-09 
Website: www.scsa.com.br 
Tel: (11) 3048-5440 
 
Pessoas responsáveis pelo atendimento: Marcelo Faria Scarabotolo 
 
Auditor Independente 

Nome: PriceWaterhouse & Coopers Auditores Independentes 
Endereço comercial: Av. Francisco Matarazzo, 1400 
Torre Torino - Água Branca 
05001-903 - São Paulo/SP 
Caixa Postal: 61005 
Contato: Thais Romano 
Telefone: (11) 3674-2000 
Fax: (11) 3674-2077 
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Instituição Escrituradora 

Nome: Banco Itaú S/A. 

Agência Especializada Valores Mobiliários São Paulo 
R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo  
Centro - São Paulo/SP  
CEP: 01092-900  

Coordenador Contratado Exclusivo 

Nome: Banco Citibank S/A. 
Av. Paulista, 1.111 - 2º andar - parte 
Cerqueira César - São Paulo/SP 
01311-920 
Contato: Rodrigo Mennocchi 
Telefone: (11) 4009-7408 
Fax: (11) 4009-2034 
Email: rodrigo.mennocchi@citi.com 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

O Prospecto da Oferta estará disponível para os Investidores no endereço do Coordenador 
Líder, bem como poderá ser consultado por meio da Internet nos websites (i) 
www.ourinvest.com.br (ii) ou www.cvm.gov.br. 
 
Informações complementares sobre o FUNDO e/ou a Oferta poderão ser obtidas junto ao 
Coordenador Líder, ou à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
 
Rio de Janeiro 
Endereço Rua Sete de Setembro, nº 111, 2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34° andares 
CEP 20050-901, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 
Telefone:  55-21 3233-8686 
 
São Paulo 
Endereço  Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza 
CEP: 01333-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
Telefone:  55-11 2146-2000 
 
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA 
 
São Paulo 
Endereço:  Rua XV de Novembro, nº 275 
CEP 01013-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
Caixa Postal: 3456 
Telefone:  55-11 3233-2000 
Fac-símile:  55-11 3242-3550 
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ANEXOS  
Instrumento Particular de Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário que deliberou a emissão 

(com Regulamento Anexo) 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e compra de Bens Imóveis e Obrigações Acessórias 

(MINUTA) 

Certidões de Fichas de Matrículas dos Imóveis 

Cópia do comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização 

Modelo do Boletim de subscrição 

Cópia do Contrato de Escrituração de Cotas 

Declaração nos termos do Artigo 56, da Instrução CVM n.º 400/03 

Laudos de Avaliação dos Imóveis, elaborados pela CBRE 

Estudo de Viabilidade do FUNDO 

Instrumento Particular de Contrato de Melhores Esforços para Distribuição Pública de Cotas do 
FUNDO 
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Instrumento Particular de Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário que deliberou a 
emissão (com Regulamento Anexo) 
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Instrumento Particular de Compromisso de Venda e compra de Bens Imóveis e Obrigações 
Acessórias (MINUTA) 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE 
BENS IMÓVEIS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., sediada na Rua Dr. 
Eduardo de Souza Aranha, nº. 153, 12º andar (parte), bairro Vila Nova Conceição, Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-904, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.780.061/0001-
09, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob 
NIRE nº 3500171004 com seu Estatuto Social alterado e consolidado pela Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2007, registrada junto à Junta Comercial do Estado 
de São Paulo, sob o n.º 305.528/07-5 em 24 de agosto de 2007 neste ato representada, conforme 
disposto no Capítulo IV, em seu artigo 26, por seus diretores:os Srs. Rolando Mifano, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.° 3.722.076-7-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 196.261.858-72; e, Marcelo Faria Scarabotolo, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 14.346.922-8-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 067.718.178-73, ambos domiciliados nesta Capital, com 
endereço comercial na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, n.º 153, 12° andar; reeleitos pelo 
Conselho de Administração em reunião realizada em 09 de abril de 2009, cuja Ata foi registrada 
na JUCESP em 23 de abril de 2009, sob o n.°147.481/09-0. doravante simplesmente designada 
“SÃO CARLOS”.  
 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAX RETAIL, constituído de acordo com 
o disposto na Lei nº. 8.668, de 25 de junho de 1993 e na Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº. 472, de 31 de outubro de 2008, com seu regulamento registrado no Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta Capital, neste ato representado por seu 
administrador, BANCO OURINVEST S/A, instituição financeira com sede nesta Capital, na 
Avenida Paulista, nº. 1.728, sobreloja, 1º, 2º e 11º andares, inscrita no CNPJ sob nº. 
78.632.767/0001-20, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP, sob NIRE 35.300.524.179, neste ato representado, conforme disposto no 
Capítulo III dos seus Estatutos Sociais consolidados, por seus Diretores: DAVID ASSINE, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 5.631.905-8 SSP/SP, e 
inscrito no CPF/MF sob nº. 769.483.078-68; e, SAMUEL JORGE ESTEVES CESTER, 
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 4.379.367 SSP/SP, e 
inscrito no CPF/MF sob nº. 259.483.698-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com 
endereço comercial supra; doravante simplesmente designado “FUNDO”. 
 
Têm entre si, justo e contratado, o que se obrigam a cumprir por si, seus bens, herdeiros e 
sucessores, a qualquer tempo, e que se regerá mediante as seguintes cláusulas, termos e 
condições, a saber: 
 
I. DO OBJETO 
 
1.1. A SÃO CARLOS a justo título, absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer ônus 
e/ou responsabilidades, mesmo por ações, execuções, penhoras, dívidas ou dúvidas de qualquer 
natureza, notadamente por gravames fiscais, impostos ou taxas, contribuições ou encargos em 
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débito, ou por hipotecas legais, judiciais ou convencionais, passivos ambientais, opções de 
compra, é senhora e legítima possuidora dos imóveis a seguir descritos, caracterizados e 
titulados (“Imóveis”), os quais foram havidos pela SÃO CARLOS por meio da Ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 1998, laudo de avaliação de 
bens de 30 de dezembro de 1998 e Estatuto Social de 30 de dezembro de 1999 em face da cisão 
das LOJAS AMERICANAS S/A, com sede no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Sacadura Cabral, nº. 
102, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 33.014.556/0001-96, conforme tabela anexa: 
 

Nº DE 
MATRÍCULA 

Nº DO 
REGISTRO 

CRI 
COMPETENTE ENDEREÇO CIDADE/ESTADO VALOR  

28.235 R-2 

1º Ofício de 
Registro de 
Imóveis de 
Belém/PA 

Av.Presidente 
Vargas, nº 940/958  – 

Belém/PA. 
Belém/PA R$ 8.919,675,00 

120.407 R-1 

Cartório do 1º 
Ofício do 

Registro de 
Imóveis do 

Distrito Federal 
-DF 

Loja nº 01 do Ed. 
Chamas, lotes 18 e 
19, da quadra13 do 
SC/Sul Brasília/DF  

Brasília/DF R$ 3.766.085,00 

150.306 R-2 

Cartório do 1º 
Ofício de 

Registro de 
Imóveis  de 

Campo Grande 
–MS 

Av. Afonso Pena, nº 
4.909 - Campo 

Grande/MS 

Campo 
Grande/MS 

R$ 10.406.288,00 

1.832, 26.236 e 
26.285 

R-4 

6º Catório 
Notarial e  2º 

Ofício Registral 
de João Pessoa 

– PB 

 
M.1832 - R Parque 
Solon de Lucena, nº 

563 
M.26.236 – Av.D. 

Pedro I, nº480 
M.26.285 Av.D. 

Pedro I, nº468 – João 
Pessoa/PB 

João Pessoa/PB R$ 9.712.535,00 

7.140 R-4 
2ºCRI  de 

Maceió - AL  

Av. Duque de Caxias, 
nº 1.792 – 

Maceió/AL 
Maceió- AL R$ 4.955.375,00 

13.496 R-4 

2º Ofício de 
Registro de 
Imóveis e 

Protesto de 
Letras de 

Manaus-AM 

Avenida Eduardo 
Ribeiro, nº 442, 444, 
450, 456, 472, 474 e 
490 – Manaus/AM 

Manaus –AM R$ 11.694.687,00 

12.325 R-2 

Cartório de 
Registro de 

Imóveis da 1ª 
Circunscrição 

de Nilópolis/RJ 
 

Estrada Mirandela, nº 
318 – Nilópolis/RJ 

Nilópolis/RJ R$ 7.036.633,00 
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126.511 R-5 

3º Ofício do 
Registro de 
Imóveis do 

Distrito Federal 
-DF  

Quadra D, CSA 01, 
Lotes 02, 03, 04, 16 e 
17 – Taguatinga/DF 

Taguatinga –DF R$ 4.925.643,00 

14.082, 
14.083, 

14.084, 14.085 
e 14.086 

R-2 

Cartório da 
1ªZona de 

Registro Geral 
de Imóveis  de 

Viória - ES 

Avenida Princesa 
Isabel, nº 475 

Vitória/ES 
Vitória - ES R$ 6.987.079,00  

 
1.2. Exclusivamente para fins fiscais, as partes atribuem aos Imóveis, individualmente, os 
valores constantes da tabela acima.  
 
II. DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS 
AVENÇAS 
 
2.1. Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a SÃO CARLOS 
compromete-se e obriga-se a vender os Imóveis ao FUNDO, que por sua vez, compromete-se e 
obriga-se a comprá-los, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
2.2. Pela aquisição dos Imóveis, o FUNDO deverá pagar a SÃO CARLOS o preço de R$ 
68.404.000,00 (sessenta e oito milhões e quatrocentos e quatro mil reais), por meio de TED 
(Transferência Eletrônica Disponível) para conta corrente de titularidade da SÃO CARLOS, 
mantida no Banco ____, Agência ____, Conta-Corrente nº. ________, a ser pago da seguinte 
forma: 
 
(a) 1.403.000,00 (um milhão, quatrocentos e três mil reais), a ser pago em até 05 (cinco) dias a 
contar da publicação do encerramento da oferta; 
(b) R$ 67.001.000,00 (sessenta e sete milhões e um mil reais), a ser pago: (i) em 1 (uma) única 
parcela por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível), na conta corrente de 
titularidade da SÃO CARLOS acima indicada, no ato da lavratura da Escritura de Compra e 
Venda, caso todos os Imóveis possam ser transferidos ao Fundo, após o encerramento da oferta, 
de uma única vez; ou (ii) em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira de R$ 56.594.712,00 (cinquenta 
e seis milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e setecentos e doze reais), a ser paga por 
ocasião da celebração da Escritura de Compra e Venda dos Imóveis, com exceção feita ao 
Imóvel Campo Grande, e R$ 10.406.288,00 (dez milhões, quatrocentos e seis mil e duzentos e 
oitenta e oito reais), a ser paga por ocasião da celebração da Escritura de Compra e Venda do 
Imóvel Campo Grande, se esta ocorrer, conforme estipulado nos itens 2.2.1 e 2.2.2 abaixo. 
 
2.2.1. O imóvel objeto da matrícula 150.306 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo 
Grande/MS, localizado na Av. Afonso Pena, nº 4.909 pertencente ao Condomínio do Shopping 
Center Eldorado Campo Grande (“Imóvel Campo Grande”) possui relação jurídica diferenciada, 
no que pertine ao direito de preferência, em relação aos demais imóveis. Em razão desta 
diferença, eventualmente um dos condôminos do shopping poderá exercer o direito de 
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preferência apenas em relação ao Imóvel Campo Grande, sendo-lhe ademais assegurado o prazo 
de 90 (noventa) dias a contar do recebimento da respectiva notificação, para manifestar a sua 
intenção.  
 
2.2.2. Por força da situação descrita no item 2.2.1. acima, implementadas as condições previstas 
neste instrumento, as partes celebrarão a escritura definitiva de compra e venda dos imóveis e 
procederão ao pagamento do seu respectivo preço de aquisição. Caso, até esta data, já tenha sido 
manifestada a recusa dos condôminos em relação ao Imóvel Campo Grande, este será incluído 
na escritura de aquisição dos imóveis. Caso contrário, as partes aguardarão o decurso do prazo 
para, se for o caso, celebrar a escritura definitiva de compra e venda e pagamento do preço do 
Imóvel Campo Grande.  
 
2.2.2.1. Se exercido o direito de preferência, a SÃO CARLOS comunicará o FUNDO e estará 
desobrigada de qualquer providência em relação ao Imóvel Campo Grande, sem a aplicação de 
qualquer penalidade nesse sentido, não podendo tal fato ser caracterizado como inadimplemento 
contratual, passando o preço a ser pago pela aquisição dos Imóveis (excluído o Imóvel Campo 
Grande), a ser de R$ 57.997.712,00 (cinquenta e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil e 
setecentos e doze centavos).  
 
 
2.2.3. É facultado à SÃO CARLOS integralizar cotas do FUNDO mediante conferência de  
Imóveis, de forma a possibilitar a transmissão ao patrimônio do FUNDO da totalidade dos 
Imóveis. Nessa hipótese, caberá à SÃO CARLOS a formalização da transferência das 
propriedades dos Imóveis conferidos ao FUNDO a título de integralização, mediante o registro 
na matrícula dos Imóveis da competente ata de Assembléia Geral Extraordinária do FUNDO 
que aprovar a transferência dos Imóveis a título de integralização de cotas, de conformidade 
com as previsões contidas no § 2º do artigo 8º, artigo 89 e § 2º do artigo 98, todos da Lei 
6.404/76, e do § 2º do artigo 12 da Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008.  
 
2.2.3.1. Na impossibilidade de serem efetivadas as transferências das propriedades dos Imóveis 
conferidos ao FUNDO a título de integralização, pelo registro da Ata Assembléia Geral 
Extraordinária, deverá ser outorgada pela SÃO CARLOS, na mesma escritura pública de 
compra e venda a conferência de bens ao FUNDO no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 
da subscrição da totalidade das cotas objeto do registro de distribuição.  
 
III. DA ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA E COMPRA 
 
3.1. Sem prejuízo da disposição estabelecida na cláusula 2.2.1. a escritura definitiva de venda e 
compra dos Imóveis deverá ser outorgada pela SÃO CARLOS ao FUNDO em Tabelionato e 
local de escolha do FUNDO no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da concessão, pela 
CVM, da autorização para funcionamento do FUNDO e mediante a entrega dos seguintes 
documentos: (i) certidões negativas de tributos municipais referentes aos Imóveis, atualizadas; 
(ii) certidões negativas de débitos expedidas pelo INSS; e, (iii) Certidão Negativa de Tributos e 
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Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, 
declarando a SÃO CARLOS que referidos tributos encontram-se devidamente adimplidos.  
 
3.2. Verificada a hipótese prevista na cláusula 2.2.2., a escritura de compra e venda do Imóvel 
Campo Grande deverá ser celebrada no prazo de 10 (dez) dias a contar da comunicação da SÃO 
CARLOS ao FUNDO, de que não foi exercido o direito de preferência em relação àquele 
imóvel.  
 
3.3. Desde que a SÃO CARLOS tenha cumprido todas as obrigações previstas neste 
Instrumento, o atraso do FUNDO no pagamento do Preço de Aquisição acarretará a incidência 
de multa de 2% (dois por cento), além de atualização monetária de acordo com a variação 
apontada pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, tudo 
computado desde o vencimento até seu efetivo e integral pagamento e calculado “pro rata die”. 
 
3.4. Todas as despesas relacionadas com a lavratura e registro da Escritura e/ou documento hábil 
às transferências de propriedades das frações ideais dos Imóveis, tais como emolumentos de 
tabelionato de notas, de registro de imóveis e outros, correrão por conta exclusiva do FUNDO. 
  
3.5. Avençam as partes que todos os custos inerentes e/ou decorrentes da transmissão da 
propriedade incluindo, porém não se limitando, ao ITBI e laudêmio, serão suportados pelo 
FUNDO. 
 
IV. DA LOCAÇÃO E DA POSSE 
 
4.1. O FUNDO será imitido em sua posse indireta dos Imóveis na lavratura da Escritura dos 
Imóveis, passando a fazer jus aos aluguéis decorrentes das locações atualmente vigentes 
(“Locações”), quais sejam:  
 

ENDEREÇO IMÓVEL MATRÍCULA LOCATÁRIO VIGÊNCIA 
(INÍCIO/TÉRMINO) VALOR ALUGUEL 

Av.Presidente Vargas, 
nº 940/958  – 
Belém/PA. 

28.235 
Lojas Americanas 

S.A. 

02/01/1999  
a  

01/02/2019. 

Aluguel mensal de 
2,5% do faturamento 

bruto se ultrapassado o 
Aluguel Mínimo anual 

de R$1.024.239,00. 
Loja nº 01 do Ed. 

Chamas, lotes 18 e 19, 
da quadra 13 do 

SC/Sul Brasília/DF,  

120.407 Lojas Americanas 
S.A. 02/01/1999 

a 
01/01/2019 

Aluguel mensal de 
2,5% do faturamento 

bruto se ultrapassado o 
Aluguel Mínimo anual 

de R$439.252,00. 
Av. Afonso Pena, nº 

4.909 - Campo 
Grande/MS 

 
 

150.306 Lojas Americanas 
S.A. 25/09/2003 

a 
24/09/2013 

Aluguel mensal de 2% 
do faturamento bruto. 
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M.1832 - R Parque 
Solon de Lucena, nº 

563 
M.26.236 – Av.D. 

Pedro I, nº480 
M.26.285 Av.D. Pedro 

I, nº468 – João 
Pessoa/PB 

1.832, 26.236 e 
26.285 

Bompreço 
Supermercados do 

Nordeste Ltda 
01/08/1998 

a 
31/07/2018 

Aluguel mensal de 2% 
do faturamento bruto se 
ultrapassado o Aluguel 

Mínimo anual de 
R$957,363,00. 

Av. Duque de Caxias, 
nº 1.792 – Maceió/AL 

7.140 Lojas Americanas 
S.A. 02/01/1999 

a 
01/01/2019 

Aluguel mensal de 
2,5% do faturamento 

bruto se ultrapassado o 
Aluguel Mínimo anual 

de R$571.297,00. 
Avenida Eduardo 

Ribeiro, nº 442, 444, 
450, 456, 472, 474 e 
490 – Manaus/AM 

13.496 Carrefour 
Comércio e 

Indústria Ltda 
01/08/1998 

a 
23/04/2019 

Aluguel mensal de 2% 
do faturamento bruto se 
ultrapassado o Aluguel 

Mínimo anual de 
R$1.021.144,00. 

Estrada Mirandela, nº 
318 – Nilópolis/RJ 

12.325 

Lojas Americanas 
S.A. 02/01/1999 

a 
01/01/2019 

Aluguel mensal de 
2,5% do faturamento 

bruto se ultrapassado o 
Aluguel Mínimo anual 

de R$799.044,00. 
Quadra D, CSA 01, 
Lote 02, 03, 04, 16 e 
17-s – Taguatinga/DF 

126.511 Lojas Americanas 
S.A. 02/01/1999 

a 
01/01/2019 

Aluguel mensal de 
2,5% do faturamento 

bruto se ultrapassado o 
Aluguel Mínimo anual 

de R$531.087,00. 
 Avenida Princesa 
Isabel, nº 475Rua 

Vitória/ES 

14.082, 14.083, 
14.084, 14.085 

e 14.086 

Lojas Americanas 
S.A. 02/01/1999 

a 
01/01/2019 

Aluguel mensal de 
2,5% do faturamento 

bruto se ultrapassado o 
Aluguel Mínimo anual 

de R$819.391,00. 
Avenida Afonso Pena, 

nº 4.909, Salão 
Comercial 1501-A – 
Campo Grade/MS 

150.306 Lojas Renner S.A. 
21/01/2005 

a 
20/01/2015 

Aluguel mensal de 
2,8% do faturamento 

bruto se ultrapassado o 
Aluguel Mínimo de 

400.923,00. 
 
4.2. O FUNDO obriga-se a dar continuidade e a manter as Locações vigentes, nos mesmos 
termos e condições dos instrumentos de locação firmados, obrigação esta que constará da 
Escritura Pública de Venda e Compra. 
 
4.3. O FUNDO ficará exclusivamente responsável, a partir de sua imissão na posse indireta dos 
Imóveis, por todos os tributos, despesas e demais custos sobre ele incidentes, tais como IPTU, 
foro (se houver), taxas de conservação e limpeza, contas de água e luz, despesas condominiais, 
com fato gerador posterior à referida data, ainda que tais despesas e encargos sejam lançados em 
nome da SÃO CARLOS e/ou terceiros, sem prejuízo do disposto nos contratos de locação dos 
Imóveis. 
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4.4. Todos os tributos, despesas e demais custos sobre ele incidentes, tais como IPTU, foro (se 
houver), taxas de conservação e limpeza, contas de água e luz, despesas condominiais, com fato 
gerador anterior à data de transmissão da posse ao FUNDO, permanecem de obrigação da SÃO 
CARLOS, ainda que tais despesas e encargos sejam lançados em nome do FUNDO e/ou 
terceiros. 
 
V. DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA 
 
5.1. É condição para a efetivação da compra e venda de que trata este instrumento: (i) 
concessão, pela CVM, da autorização para funcionamento do FUNDO; (ii) a obtenção do 
registro da oferta pública de cotas do FUNDO junto a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 
400 de 29 de dezembro de 2003; (iii) colocação da totalidade das cotas da oferta pública; (iv) o 
não exercício dos direitos de preferência relacionados aos Imóveis; e, (v) cumprimento das 
demais obrigações previstas neste instrumento. 
 
 
VI. DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
 
6.1. Ressalvado o disposto no item V, o presente instrumento obriga as partes contratantes e 
seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título, em caráter irrevogável e irretratável.  
 
VII. DAS DECLARAÇÕES DA SÃO CARLOS  
 
7.1. Declarações Iniciais:  
 
a) A SÃO CARLOS declara, para todos os fins e efeitos de direito, desconhecer a existência de  
ações reais ou pessoais reipersecutórias que afetem ou possam vir a afetar os Imóveis.  
 
b) A SÃO CARLOS obriga-se a resguardar o FUNDO dos riscos da perda dos direitos ora 
adquiridos ou das propriedades dos Imóveis quando de sua efetiva transmissão, em virtude de 
sentença judicial que atribuir estes direitos ou as propriedades dos Imóveis à terceiros, 
respondendo pela evicção de direito, na forma da lei, declarando ainda que:  
 
(i) desconhece existir sobre os Imóveis, quaisquer restrições de caráter urbanístico, ambiental, 
sanitário, viário e de segurança que impeçam a sua ocupação pelo FUNDO;  
 
(ii) desconhece existir qualquer projeto de desapropriação, declaração de utilidade pública para 
fins de desapropriação ou ocupação temporária que tenha por objeto os Imóveis, no todo ou em 
parte;  
 
(iii) desconhece existir processo de tombamento iniciado, ou tombamento definitivo que tenha 
por objeto os Imóveis, e que esses não se localizam em área de entorno de outro bem tombado;  
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(iv) desconhece que os Imóveis abrigam ou abrigaram atividades que possam considerá-los 
contaminados ou potencialmente contaminados, ou passíveis de risco ao meio ambiente e/ou à 
saúde pública, tais como: aterro sanitário, depósito de materiais radioativos, áreas de manuseio 
de produtos químicos, depósito de material proveniente de indústria química, cemitérios, 
minerações, hospitais e postos de abastecimento de combustíveis; 
 
(v) desconhece existir quaisquer notificações, autos de infração, intimações ou penalidades 
impostas pelos órgãos públicos municipais, estaduais ou federais que possam afetar os Imóveis;  
 
(vi) possui patrimônio suficiente para arcar com quaisquer demandas e pagar quaisquer valores, 
condenações, créditos e obrigações constituídas e/ou propostas contra si e/ou seus antecessores 
na titularidade dos Imóveis, e que possam vir a afetar a transação ou os Imóveis; 
 
(vii) apresenta: (1) certidão (negativa de débitos expedida pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social – INSS, via internet, sob nº. 003242009-21200061, em 01/06/2009, válida até 28/11/2009  
e (2) certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida via internet sob nº. 0DC8.2797.1100.3606, em 14/09/2009, válida até 
13/03/2010, obrigando-se a manter tais certidões permanentemente atualizadas, até a celebração 
da escritura definitiva de compra e venda dos Imóveis.  
 
7.2. Declarações Adicionais:  
 
a) A SÃO CARLOS declara e garante adicionalmente que:  
 
(i) inexistem quaisquer ações reais, pessoais reipersecutórias em curso, de natureza civil, 
comercial, fiscal ou trabalhista, movidas contra a SÃO CARLOS em qualquer tribunal no 
Brasil ou no exterior, que afetem ou possam afetar os Imóveis; 
 
(ii) está legalmente constituída e plenamente autorizada a praticar o ato acordado no presente 
Contrato, e que o negócio efetuado nos termos deste Contrato não afetará sua solvência ou sua 
capacidade de cumprir todas as suas obrigações; 
 
(iii) a celebração do presente Contrato por seus representantes legais abaixo assinados foi 
devidamente autorizada pelos órgãos administrativos e gerenciais da SÃO CARLOS e todos os 
documentos necessários à celebração do presente Contrato foram obtidos e aprovados; 
 
(iv) todos os consentimentos e renúncias a consentimento foram efetivados; 
 
(v) reconhece, declara e garante que os processos mencionados nas certidões apresentadas não 
afetam a posse e a propriedade da SÃO CARLOS sobre os Imóveis; 
 
(vi) a celebração do presente Contrato não viola: (1) as disposições de quaisquer atos 
constitutivos ou do estatuto social da SÃO CARLOS; (2) qualquer lei, regulamento ou decisão 
de qualquer autoridade governamental; e, (3) quaisquer contratos, avenças, autorizações 
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governamentais, instrumentos, acordos ou compromissos aos quais a SÃO CARLOS esteja 
vinculada. 
 
7.3. Compromisso de Manter Indene: Exceto por disposição em contrário, a SÃO CARLOS 
deverá indenizar e manter o FUNDO, seus sucessores, cessionários e cotistas, indenes 
(coletivamente “Partes Indenes”), bem como antecipará, preferencialmente, ou reembolsará as 
Partes Indenes, no prazo de 48 horas do recebimento dos originais dos comprovantes, em todas 
as custas necessárias à promoção de sua defesa em quaisquer demandas, execuções, processos, 
ações, procedimentos, arbitragem, julgamentos, obrigações, despesas que tenha por objeto os 
Imóveis e sejam relacionados a fatos ocorridos anteriormente à outorga da Escritura (incluindo 
custos e honorários advocatícios incorridos na defesa de seus interesses que o FUNDO 
contratará diretamente) (“Contingências”), independentemente de serem as Partes Indenes direta 
ou indiretamente envolvidas, bem como se compromete a reembolsar eventuais perdas, danos ou 
prejuízos de qualquer natureza incorridos baseados, originados ou relacionados a: (i) falsidade 
ou omissão contida nas declarações e garantias prestadas pela SÃO CARLOS nos termos do 
presente instrumento; e, (ii) qualquer débito, dívida, procedimento, ação ou execução, incluindo 
todo e qualquer débito fiscal, trabalhista, previdenciário, civil ou originado diretamente de fatos 
ocorridos anteriormente à outorga da escritura de compra e venda, e que estejam relacionados 
aos Imóveis. 
 
7.4. Na hipótese de concretização do disposto no item 7.3 supra, o FUNDO deverá comunicar a 
SÃO CARLOS, com no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência quanto ao pagamento ou 
reembolso que deverá ser feito pela SÃO CARLOS, ou se possível, em tempo não superior a 
1/3 (um terço) daquele concedido pela autoridade competente para pagamento da Contingência, 
em esfera judicial ou extrajudicial, contado a partir do recebimento da respectiva comunicação, 
notificação, interpelação ou citação da Contingência. 
 
7.4.1. A inobservância do prazo acima estipulado pelo FUNDO não poderá ser por este ou por 
seu Administrador alegado, para imputar à SÃO CARLOS a cobrança de penalidades 
moratórias pelo não pagamento tempestivo. 
 
VIII. DAS DECLARAÇÕES DO FUNDO 
 
8.1. Declarações Iniciais do ADMINISTRADOR, na qualidade de titular dos direitos de 
aquisição da propriedade fiduciária dos Imóveis, declara que: 
 
(i) os direitos decorrentes deste instrumento não integrarão o seu ativo; 
 
(ii) os direitos decorrentes deste instrumento não responderão, direta ou indiretamente, por 
qualquer obrigação sua; 
 
(iii) os direitos decorrentes deste instrumento não comporão sua lista de bens e direitos, para 
efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; 
 
(iv) os direitos decorrentes deste instrumento não serão dados em garantia de débito de suas 
operações; 
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(v) os direitos decorrentes deste instrumento não serão passíveis de execução por quaisquer 
credores seus, por mais privilegiados que possam ser; 
 
(vi) não serão constituídos quaisquer ônus reais sobre os Imóveis; e, 
 
(vii) os direitos decorrentes deste instrumento constituirão  patrimônio do FUNDO.  
 
IX. DA CESSÃO DE DIREITOS 
 
9.1. Fica desde logo assegurado ao FUNDO o direito de ceder todos os direitos e obrigações 
decorrentes da celebração do presente instrumento. 
 
X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Qualquer alteração ou aditamento aos termos do presente instrumento somente obrigará as 
partes se feita por escrito e assinada conjuntamente por ambas.  
 
10.2. Toda e qualquer comunicação entre as partes deverá ser enviada para os endereços 
contidos no preâmbulo deste instrumento ou para quaisquer outros que vierem a ser indicados 
pelas partes, por escrito. 
 
10.2.1 Nenhuma das partes poderá alegar desconhecimento, ou não recebimento, de qualquer 
comunicação que tenha sido dirigida, endereçada e remetida da forma acima mencionada, sendo 
que nenhuma delas poderá alegar desconhecimento se, tendo mudado seu endereço, não tiver 
notificado a outra parte de tal circunstância, e do novo endereço. 
 
10.3. Eventual tolerância das partes em relação ao cumprimento das obrigações ora contraídas 
consistirá em mera liberalidade, não caracterizando, em hipótese alguma, precedente ou novação 
contratual. 
 
10.4. Os termos e disposições deste instrumento prevalecerão sobre quaisquer outros 
entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou escritos, referentes ao objeto 
aqui estabelecido. 
 
10.5. Qualquer disposição deste contrato que seja considerada proibida, inválida ou inexeqüível 
em hipótese alguma invalidará ou afetará o mesmo como um todo ou as demais disposições 
contratuais. Caso qualquer uma das cláusulas do presente contrato seja considerada proibida, 
inválida ou inexeqüível, as partes comprometem-se a negociar em boa-fé a substituição de 
referida cláusula por uma cláusula equivalente que seja válida e eficaz. 
 
10.6. O FUNDO e a SÃO CARLOS declaram ter todos os poderes necessários para celebrar o 
presente instrumento e cumprir todas as obrigações nele previstas, tendo tomado todas as 
medidas necessárias para autorizar a sua celebração. 
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10.7. As partes contratantes autorizam o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis 
competente a proceder a todos os atos de registro necessários e decorrentes deste contrato, 
arcando o FUNDO com os custos e despesas daí decorrentes. 
 
10.8. Fica eleito o Foro desta Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias oriundas deste contrato, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados 
que sejam ou venham a ser. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas. 
 
São Paulo, __ de ______ de 2009. 
 
 
_______________________________________________________________ 
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
BANCO OURINVEST S/A na qualidade de Administrador do FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAX RETAIL  
 
Testemunhas: 
 
 
1.______________________________ 2._______________________________ 
   Nome:        Nome: 
   RG:         RG: 
   CPF/MF:        CPF/MF: 
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    OURINVEST  

Banco Ourinvest S. A. 
CNPJ/MF nº 78.632.767/0001-20 
Av. Paulista nº 1.728 - sobreloja, 1º, 2º, e 11º andares Cep: 01310-919 - São Paulo SP 
Tel: 55 11 4081-4444   Fax: 55 11 4081-4443 
Ouvidoria: 0800 6034444     e-mail: www.ourinvest.com.br

  

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAX RETAIL 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS                     
Código do Ativo Emissor 
 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAX RETAIL

 

Número do Boletim Número da Operação Data da Subscrição 
                 
 

Instituição Administradora CNPJ/MF 
BANCO OURINVEST S.A.  78.632.767/0001-20 
 

Endereço Cidade UF 
Avenida Paulista, 1.728, sobreloja, 1º, 2º, e 11º andares São Paulo SP 
 

Características da Emissão 
Distribuição pública no mercado de balcão não organizado de 70.150 (setenta mil, cento e cinquenta) 
cotas do Fundo de Investimento Imobiliário MAX RETAIL (“Fundo”), com valor unitário de R$ 
1.000,00 (hum mil reais), referentes a  primeira emissão, em série única, totalizando R$ 70.150.000,00 
(setenta milhões, cento e cinqüenta mil reais), a serem integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição na forma do Regulamento. A emissão foi registrada na CVM sob o nos 
CVM/SRE/RFI-2009 ___, em __/__/09. 
 

Nome do Subscritor CPF/CNPJ 
   
 

Documento de 
Identificação –tipo e nº 

Órgão Emissor 
e Data de 
Emissão 

Endereço de Correspondência Nº/Complemento

                
 

Bairro Cidade UF CEP 
                            
 

Telefone Ramal E-mail 
   
Nome do Representante/Procurador (anexar instrumento de delegação de poderes) CPF 
  
 

Documento de Identificação 
– tipo e nº 

Órgão Emissor e 
Data de Emissão 

Telefone E-mail 

    
 

Preço de Subscrição Quantidade de Cotas Subscritas No de Ordem da Emissão Total 
R$ 1.000,00    
 

Coordenador 
BANCO OURINVEST S/A 
 

Forma de Pagamento Débito em conta    TED Cheque Banco 
(nº) 

Agência (nº) Conta Corrente (nº) 

       
Rendimentos  Nome do Banco  Banco 

(nº)  
Agência (nº) Conta  (nº) 

Informações para 
Crédito de 
Rendimentos em Conta 
Corrente 

   Normal(   _) 
Investimento (    ) 

 
             Autenticação do Coordenador                                   /               Autenticação do Distribuidor Exclusivo 
        

 
 

 
 

        
 

Declaração  

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLETIM 
E QUE: (I) RECEBI EXEMPLAR DO REGULAMENTO DO FUNDO E DO PROSPECTO; (II) TOMEI CONHECIMENTO E 
CONCORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO NO FUNDO E DA 
RESPECTIVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.                                                                                                                 

Assinatura do Subscritor ou Responsável Legal  
 
 

 

1ª via – fundo; 2ª via – instituição financeira; 3º via – subscritor 
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(verso do Boletim de Subscrição) 
 

INSTRUÇÕES PARA SUBSCRIÇÃO DAS COTAS 

1. A oferta de cotas do FUNDO se dará através de instituições integrantes do sistema de 

distribuição do mercado de valores mobiliários, nas condições especificadas neste 

boletim de subscrição. 

2. A subscrição das cotas deverá ser feita no prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da 

data da publicação do anúncio de início de distribuição. Durante este prazo, a subscrição 

das cotas de cada emissão ocorrerá, sucessivamente, após a total subscrição e 

integralização da emissão anterior;  

3. As cotas poderão ser subscritas pelos investidores no mercado de balcão não 

organizado, nas dependências do Coordenador ou do Distribuidor Contratado.  

4. Se, ao final do prazo de subscrição mencionado acima, as subscrições efetuadas em 

qualquer das emissões não forem suficientes para atingir o valor total da respectiva 

emissão, o coordenador não se responsabilizará pela subscrição do saldo não colocado, 

devendo adotar as medidas necessárias com vistas ao cancelamento da respectiva 

emissão, e da(s) subseqüente(s), se for o caso, com a conseqüente devolução aos 

subscritores dos recursos financeiros captados pelo emissor e os rendimentos líquidos 

auferidos pelas aplicações em fundos de renda fixa realizadas no período em que os 

recursos estiveram disponibilizados na instituição financeira responsável pela subscrição. 

5. As cotas a serem emitidas serão nominativas, escriturais, terão direito a voto e 

participarão dos resultados auferidos pelo FUNDO nos termos do disposto no 

Regulamento e Prospecto do lançamento. 

6. Somente depois de integralizadas as cotas poderão ser negociadas na BM&FBOVESPA 

S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&F”).  

7. Não há limitação à subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO por qualquer pessoa 

física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, ficando ressalvado que se o FUNDO aplicar 

recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou 

sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais 

de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO, o mesmo passará a sujeitar-se à 

tributação aplicável às pessoas jurídicas. 

8. De acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, o 

cotista não poderá requerer o resgate de suas cotas. 

9. Instituição Depositária: Banco Itaú S/A, localizado Av. Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, 707, 9º andar, Torre Eudoro Villela, São Paulo, Estado de São Paulo;  

       Coordenador do Lançamento e Administrador: Banco Ourinvest S/A, com sede na Av. 

Paulista nº 1.728 - sobreloja, 1º, 2º, e 11º andares, São Paulo, Estado de São Paulo. 
 

178



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cópia do Contrato de Escrituração de Cotas 
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Declaração nos termos do Artigo 56, da Instrução CVM n.º 400/03 
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Estudo de Viabilidade do FUNDO 
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Instrumento Particular de Contrato de Melhores Esforços para Distribuição Pública de Cotas 
do FUNDO 
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