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Código ISINBRMSHPCTF008

RegistrodaOferta naCVMsobo [•], em [•]

Oferta pública de distribuição de 90.840 (noventa mil e oitocentas e quarenta) cotas, com valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Cotas”), todas nominativas e escriturais, a serem integralizadas à vista,
exclusivamente em moeda corrente nacional, no ato da subscrição das Cotas, no montante total de R$ 90.840.000,00 (noventa milhões e oitocentos e quarenta mil reais) (“Oferta”). A administração do
FUNDO, abaixo definido, é realizada pelo BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na “Cidade de Deus”, s/n, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, no Município de Osasco, Estado de São
Paulo, CEP 06.029-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Instituição Administradora”, “Administradora” ou “Bradesco”), na forma da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993
(“Lei nº 8.668/93”), e da Instrução nº 472, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 31 de outubro de 2008 (“ICVM nº 472/08”). A Oferta foi aprovada pela Instituição Administradora,
conforme Regulamento do Fundo anexo ao Instrumento Particular de Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário celebrado pela Instituição Administradora, em 3 de março de 2010, e registrado em
8 de março de 2010, perante o 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Osasco - SP sob o nº 238414, e instrumento de alteração do Regulamento do Fundo firmado em 28 de julho
de 2010 e registrado em 02 de agosto de 2010, perante o 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Osasco - SP sob o nº 241084 (“Regulamento”). O FUNDO é disciplinado pela Lei
nº 8.668/93, pela ICVM nº 472/08 e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, sendo regido pelo seu Regulamento.

OBANCOBRADESCOBBI S.A., instituição financeira estabelecida noMunicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, Bairro deCerqueira César, CEP 01310-917, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Coordenador Líder” ou “BBI”), foi contratado pela Administradora para realizar a Oferta das Cotas da 1ª Emissão do MAIS SHOPPING LARGO 13 FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.697.585/0001-67 (“FUNDO”), em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“ICVMnº
400/03”), e comas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. AOferta foi registrada junto àCVMsobonº [•], em [•].

As Cotas serão negociadas exclusivamente no mercado de balcão organizado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observado o disposto neste Prospecto e no Regulamento do
FUNDO.

Os Investidores devem ler a seção “Fatores de Risco”, nas páginas 40 a 50 deste Prospecto, para avaliação dos riscos que devem ser considerados antes do 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, da Administradora, de suas respectivas
atividades e situações econômico-financeiras, bem comodos riscos inerentes àOferta.

O investimento do FUNDO de que trata este Prospecto apresenta riscos para o Investidor. Ainda que a Instituição Administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para o Investidor. O FUNDO de investimento de que trata este Prospecto não conta com garantia da Instituição Administradora do FUNDO, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo FUNDO não representa garantia de rentabilidade futura. 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, bemcomoàs disposições do Prospecto que tratamdos fatores de risco a que este está exposto.

A autorização para constituição e funcionamento do FUNDO, bemcomoo registro daOferta das Cotas, não implicam, por parte daCVM, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a
qualidade do FUNDO, de suaAdministradora, de sua política de investimento, do empreendimento que constitui seu objeto, ou, ainda, das Cotas a seremdistribuídas.

Todo Investidor, ao ingressar no FUNDO, deverá atestar, por meio de termo de adesão ao Regulamento e de ciência de risco (“Termo deAdesão”), que recebeu exemplar deste Prospecto e do Regulamento, que
tomou ciência dos objetivos do FUNDO, de sua política de investimento, da composição da carteira, da taxa de administração, dos riscos associados ao seu investimento no FUNDOe da possibilidade de ocorrência
de variação e perda no Patrimônio Líquido do Fundo e, consequentemente, de perda, parcial ou total, do capital investido pelo Investidor. 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”.

As Informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. Portanto, o presente Prospecto
Preliminar está sujeito a complementaçãoe correção.

AO INVESTIDORÉRECOMENDADAALEITURACUIDADOSADOPROSPECTOEDOREGULAMENTODOFUNDOANTESDEACEITARAOFERTA.
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INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO 

As informações const antes deste Prospecto sobre o nosso setor, incluindo estimativas, foram extraídas de 
pesquisas internas e de mercado, dados disponíveis ao público e publicações do setor de shopping centers. 
Essas informações foram obtidas de font es que consideramos confi áveis, como ABRASCE, CHINA & 
ASSOCIADOS GEOMARKETING, CBRE, BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadori as e 
Futuros, IBGE, IBOPE, entre outros. Apesar de não ter procedido a qualquer investigação independente para 
veri ficar a exatidão e correi ção dessas informações, não há motivos para acreditar que elas sejam imprecisas  
ou incorretas em algum aspecto relevante. Contudo, não será prestada qualquer declaração quanto à exatidão e 
correição dessas informações. 

 
Este Prospecto contém informações e perspectivas de desempenho acerca do FUNDO, do Mais Shopping 

Largo 13 e do mercado de shopping centers, que envolvem riscos e incertezas. Em que pesem as informações  
constantes deste Prospecto tenham sido obtidas de fontes idôneas e confiáveis, e as perspectivas de 
desempenho do Mais Shopping Largo 13 e do FUNDO sej am baseadas em convicções e expectativas  
razoáveis, não há garantia de que o desempenho futuro seja consistente com essas  perspectivas. Os eventos  
futuros poderão di feri r sensivelmente das tendências aqui indicadas. 
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1. DEFINIÇÕES 

 
Para fins do presente Prospecto, as defini ções listadas nesta seção, salvo se outro signi ficado lhes for 

expressamente atribuído, têm o seguinte significado: 
 

Administradora, Instituição Administradora 
e Custodiante 
 

Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na 
“Cidade de Deus”, s/n, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, 
no Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06.029-
900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, 
instituição responsável pela administração, escrituração de 
Cotas em nome de seus titulares e custodiante dos ativos do 
FUNDO. 
 

AGE Assembleia Geral Extraordinári a de Cotistas do FUNDO. 
 

Agente de Cobrança 
 

Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na 
“Cidade de Deus”, s/n, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara, 
no Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06.029-
900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, 
instituição responsável pelo processo de cobrança bancári a 
das receitas do Mais Shopping Largo 13. 
 

AGO Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do FUNDO. 
 

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta de Cotas do FUNDO 
elaborado nos termos da ICVM nº 400/03. 
 

Anúncio de Início Anúncio de Iní cio da Oferta de Cotas el aborado nos t ermos  
da ICVM nº 400/03. 
 

Auditor Independente 
 

KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua Dr.  
Renato Paes de Barros, nº 33, 17º andar, It aim Bibi, São 
Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
57.755.217/0001.29. 
 

Aviso ao Mercado Aviso que antecede o Anúncio de Iní cio e traz informações  
complementares à Ofert a. 
 

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros 

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadori as e 
Futuros, pessoa jurídica com sede na Rua XV de Novembro, 
nº 275, Centro, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.346.601/0001-25. 
 

CBRE CB Richard Ellis. 
 

Condição Suspensiva 
 

Condição Suspensiva prevista no Compromisso de Venda e 
Compra do Projeto A e no Compromisso de Venda e 
Compra do Projeto C., que condiciona a efetivação do 
negócio nela previsto à integral capt ação, registro e 
autorização de funcionamento do FUNDO pela CVM. 
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Contrato de Distribuição 
 

Instrumento Particular de Contrato de Estruturação,  
Colocação e Distribuição Pública Primária de Cotas da 
Primeira Emissão do FUNDO, firmado entre a 
Administradora, em nome do FUNDO, e o Coordenador 
Líder, o qual regula a distribuição pública de Cotas objeto 
da Oferta. 
 

Coordenador Líder ou BBI 
 

Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira 
estabelecida no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, Bairro de 
Cerqueira César, CEP 01.310-917, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 06.271.464/0073-93, na qualidade de instituição 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
podendo o Coordenador Líder subcontrat ar outras  
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores  
mobiliários com o fim de realizar a distribuição das Cotas  
de emissão do FUNDO. 
 

Cotas ou Cota 
 

Cotas de emissão do FUNDO. 
 

Cotistas 
 

Titulares das Cotas de emissão do FUNDO. 
 

CVM 
 

Comissão de Valores Mobiliários. 
 

Emissão 
 

Emissão de Cotas do FUNDO. 
 

FGC 
 

Fundo Garantidor de Créditos, associação civil sem fins  
lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado,  
cujo objetivo é prestar garantia de crédito cont ra as  
instituições associadas, quais sejam, todas as instituições  
financei ras e associações de poupança e empréstimo, nas 
hipóteses de liquidação, intervenção extrajudicial ou 
falênci a; reconhecimento pelo Banco Central do Brasil  
(“BACEN”) do estado de insolvência da instituição, ou, 
ainda, em det erminadas  situações  expressamente 
autorizadas pelo BACEN. 
 

FII Fundo de Investimento Imobiliário. 
 

FUNDO 
 

Mais Shopping Largo 13 Fundo de Investimento Imobiliário 
– FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.697.585/0001-67. 
 

Fundo de Condomínio Fechado 
 

Não admite o resgate de cotas de emissão do FII por seus  
cotistas. 
 

Gestor 
 

BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM, 
instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.450, 
6º andar, Cerqueira César, no Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 01.310-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
62.375.134/0001-44, instituição responsável pela gestão dos 
ativos que compõem a carteira do FUNDO. 
 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística. 
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IBOPE Empresa de pesquisa de mercado que fornece informações e 
estudos sobre mídia, opinião pública, consumo, marca,  
comportamento e mercado. 
 

ICVM nº 205/94 
 

Instrução CVM nº 205, de 14 de janeiro de 1994, revogada 
pela ICVM nº 472/08. 
 

ICVM nº 206/94 
 

Instrução CVM nº 206, de 14 de janeiro de 1994. 
 

ICVM nº 400/03 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003. 
 

ICVM nº 472/08 Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008. 
 

Imposto sobre a Renda 
 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ou Jurídica 
 

INCC Índice Nacional de Custo da Construção, divulgado pela 
Fundação Getulio Vargas – FGV. 
 

Investidores 
 

Pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, 
residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem 
como fundos de investimento que tenham como objetivo 
investimentos de longo prazo. 
 

Lei nº 9.779/99 Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999. 
 

Maioria Absoluta 
 

Votos dos Cotistas que representem metade mais uma das  
Cotas subscritas e integralizadas. 
 

Maioria Simples 
 

Votos dos Cotistas que representem metade mais uma das  
Cotas subscritas e integralizadas dos Cotistas presentes na 
respectiva AGE ou AGO. 
 

Montante Mínimo 
 

A Oferta poderá ser encerrada pelo Administrador, caso se 
veri fique a subscri ção mínima de Cotas em valor suficient e 
para a aquisição mínima da fração ideal de 20% do Mais  
Shopping Largo 13, equivalente a RS 47.640.000,00 
(quarenta e sete milhões e seiscentos e quarenta mil reais) 

Ofert a 
 

Ofert a Pública de Distribuição das Cotas da Primeira 
Emissão do FUNDO. 
 

Regulamento 
 

Regulamento do FUNDO, datado de 03/03/2010 e 
devidamente registrado sob o nº 238.414, em 08/03/2010, 
perante o 2º Cartório de Registro  de Títulos e Documentos  
da Cidade de Osasco – SP. 
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2. GLOSSÁRIO DE TERMOS ESPECÍFICOS DO SETOR E DO 
EMPREENDIMENTO 

Abrasce Associação Brasileira de Shopping Centers. 
 

ABL 
 

Área Bruta Locável, que corresponde à soma de todas as  
áreas disponíveis para locação em shopping centers, exceto 
quiosques. 
 

Administradora do Mais Shopping Largo 13 
ou REPASE  
 

REPASE, contratada mediante cel ebração do Instrumento 
Particular de Contrato de Prestação de Servi ços de 
Assessoria, Consultoria e Administração do Mais Shopping 
Largo 13, para manter o bom funcionamento do Mais 
Shopping Largo 13, competindo a ela as atribuições que lhes  
forem cometidas pela Administradora dos Condôminos, tais 
como, entre outras previstas no Contrato de Administração 
Comercial do Mais Shopping Largo 13, as  seguintes:  
representar os interesses dos condôminos e gestão comercial  
do Empreendimento, administrar as receitas e as despesas de 
exclusiva responsabilidade dos condôminos relacionadas às  
locações, incluindo, mas não se limitando, os valores  
arrecadados a título de res sperata (cessão de direito de uso), 
taxa de adesão para lojas modulares (quando e se for cabível) 
e decorrentes da exploração do estacionamento do Mais  
Shopping Largo 13. 
 

Administradora dos Condôminos ou REP 
Imobiliária  

REP Imobiliária, contratada mediante celebração do 
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços  
de Assessoria, Consultoria e Administração das Condôminas  
do Mais Shopping Largo 13, fi rmado com a Largo XIII e 
pelo FUNDO, para realizar em nome dos Condôminos, as  
seguintes atividades, sem prejuízo de outras: a) representar 
os Condôminos, ativa e passivamente em juízo ou fora dele,  
bem como perante quaisquer órgãos do Sistema de 
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, tais 
como Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas  
Públicas, Federais ou Estaduais, sempre que necessário; b) 
contratar Administradora do Mais Shopping Largo 13, e 
aplicar as penalidades devidas, quando for o caso; c) 
contratar a locação dos  espaços comerci ais do Mais  
Shopping Largo 13 junto aos lojistas, e aplicar as penalidades  
devidas, quando for o caso, nos termos do contrato de 
locação; d) contratar a empresa responsável pela operação do 
estacionamento do Mais Shopping Largo 13, e aplicar as  
penalidades devidas, quando for o caso; e) cont ratar empresa 
responsável pel a auditoria do Condomínio Pro Indiviso, e 
aplicar as penalidades devidas, quando for o caso; e f) 
representar os Condôminos na Associação Civil. 
 

Administradora Física do Mais Shopping 
Largo 13 
 

REPASE, contratada pela Associação Civil do Mais Shopping 
Largo 13 mediante celebração do Instrumento Particular de 
Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e 
Administração Física do Mais Shopping Largo 13, para, entre 
outras atribuições: a) planejar, orçar e administrar os recursos e as 
despesas, inclusive elaborar o orçamento anual do Mais Shopping 
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Largo 13 para cada exercício financeiro vincendo; b) receber 
pagamentos e dar quitação, contratar, distratar e estabelecer 
cláusulas e condições de prestação de serviços em geral; c) zelar 
pelo cumprimento rigoroso por parte dos lojistas do estatuto da 
Associação Civil, as Normas Gerais declaratória, o Regimento 
Interno, o Estatuto da Associação de lojistas, o contrato de locação 
e demais regras que vierem a ser estabelecidas para o bom 
funcionamento do Mais Shopping Largo 13. 
 

Assembleia  Os Condôminos se reunirão anualmente, até o último dia do 
primeiro quadrimestre civil de cada ano, em Assembleia 
Geral Ordinária, que deliberará sobre as seguintes matérias:  
apreciação das contas prestadas pela Associ ação Civil ou 
pelo Condomínio Edilício, conforme o caso, relativos ao 
exercício vencido; apreci ação do orçamento proposto pela 
Associação Civil ou pelo Condomínio Edilício, conforme o 
caso, para o exercício seguinte; eleição dos 5 (cinco) 
membros eletivos do Comitê e de seus respectivos suplentes, 
quando for o caso; e outros assuntos de interesse geral, que 
tenham constado do edital de convocação. 
 

Associação Civil do  
Mais Shopping Largo 13 

Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída 
na forma de pessoa jurídica, até que seja instituído o 
Condomínio Edilício, cujas diretrizes estarão previstas no 
Estatuto Social da Associação Civil do Mais Shopping Largo 
13, organizada para: a) representar os Condôminos, ativa e 
passivamente em juízo ou fora dele, bem como perante 
quaisquer órgãos do Sistema de Administração Diret a ou 
Indireta do Poder Executivo, tais como Autarquias,  
Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Federais  
ou Estaduais, sempre que necessário; b) contratar a 
Administradora Física do Mais Shopping Largo 13, e aplicar 
as penalidades devidas, quando for o  caso, nos termos  
Contrato de Prestação de Servi ços de Administração Física 
de Empreendimento Comerci al; c) Administração do FPP, 
abaixo definido, visando à tomada de decisões estratégicas  
sobre melhor aplicação de verbas arrecadadas, para obter a 
melhor promoção do Mais Shopping Largo 13; d) aprovar,  
posteriormente, o orçamento anual para o exercício 
financei ro vincendo, que tenha sido elaborado pela 
Administradora Física do Mais Shopping Largo 13 e 
aprovado pelo Comitê tudo a ser rati fi cado por aprovação da 
Assembleia Geral Ordinária do Condomínio; e) contratar as  
empresas responsáveis pela limpeza, segurança e 
manutenção do Mais Shopping Largo 13, e aplicar as  
penalidades  devidas, quando for o caso; e f) contratar,  
demitir e aplicar penas disciplinares aos empregados da 
Associação Civil. 
 

Comitê Constituído por 7 (sete) membros que irão represent ar os  
interesses de todos os Condôminos no que tange a operação,  
administração, celebração dos negócios, contratos e todos os  
aspectos da condução diária da atividade do Mais Shopping 
Largo 13. 
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Compromisso de Venda e Compra do 
Projeto A. 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Fração Ideal de Imóveis e Acessões, com Condição Suspensiva, 
e Outras Avenças celebrado, em 27 de julho de 2010, entre o 
FUNDO, devidamente representado pela Administradora, e a 
Largo XIII, na qualidade de proprietária dos Imóveis, para 
regular a aquisição, pelo FUNDO, da fração ideal de 40% 
(quarenta por cento), dos Imóveis Projeto A, bem como de 40% 
(quarenta por cento) de fração ideal do Mais Shopping Largo 
13, pronto e acabado, nos termos do Projeto A, abaixo definido. 
 

Compromisso de Venda e Compra do 
Projeto C. 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Fração Ideal de Imóveis e Acessões, com Condição Suspensiva, 
e Outras Avenças celebrado, em 27 de julho de 2010, entre o 
FUNDO, devidamente representado pela Administradora, e a 
Largo XIII, na qualidade de proprietária dos Imóveis, para 
regular, uma vez implementadas as condições suspensivas, a 
aquisição, pelo FUNDO, da fração ideal mínima de 40% 
(quarenta por cento), dos Imóveis Projeto C, bem como de 40% 
(quarenta por cento), no máximo, de fração ideal do Mais 
Shopping Largo 13 concluído, nos termos do Projeto C. 
 

Condomínio Edilício 
 

Conjunto das futuras edificações do Mais Shopping Largo 13 
prontas e acabadas, consistentes, preliminarmente, na unidade 
autônoma “Garagem” e na unidade autônoma “ Edifício”, com 
suas respectivas e correspondentes frações ideais no terreno, bem 
como nas partes e nas áreas comuns do empreendimento, tudo de 
co-propriedade da Largo XIII, da FHB e do FUNDO, que poderá 
ser futuramente instituído sob o regime de condomínio edilício na 
forma da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (Lei nº 
4.591/64) e dos artigos 1331 e seguintes do Código Civil. 
 

Condomínio Pro Indiviso 
 

Co-propriedade voluntária, indivisível e por partes  ideais de 
todo o terreno e de todas as futuras construções e benfeitorias  
destinadas ao Mais Shopping Largo 13, de titularidade 
comum da Largo XIII, da FHB e do FUNDO, na forma dos  
artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. 
 

Condôminos A Largo XIII, a FHB, o FUNDO e as pessoas físicas ou 
jurídicas que vierem a aderir aos  termos e condições da 
Convenção do Condomínio Pro Indiviso, na qualidade de co-
proprietários do Mais Shopping Largo 13, com interesse em 
regular o exercício da co-propriedade do Mais Shopping 
Largo 13, bem como sua operação. 
 

Conta Centralizadora Conta de titularidade do Bradesco, pela qual serão captados o 
aluguel, encargos e verba promocional do Mais Shopping 
Largo 13. 
 

FHB Empreendimentos e Participações 
Ltda. ou FHB 

FHB Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade 
empresária limitada, com sede no Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 
01.451-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.054.260/0001-99, 
com NIRE 35.219.530.202, a qual detém 4% dos Imóveis, abaixo 
definido, bem como 4% do Empreendimento.  
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FPP Fundo de Promoção e Publicidade para a utilização nas  
promoções e publicidade de shopping centers. 
 

Imóveis Imóveis Projeto A e Imóveis Projeto C, quando mencionados 
em conjunto.  
 

Imóveis Projeto A 
 

Imóveis que, inicialmente, serão objeto de investimento do 
FUNDO, via a aquisição, pelo FUNDO, da fração ideal de 40% 
(quarenta por cento), dos imóveis abaixo listados, para a 
construção do Mais Shopping Largo 13, quais sejam: (1) Prédios 
situados na Rua Amador Bueno, nºs 219, 229 e 235, e respectivo 
terreno designado ÁREA A.1, no 29º Subdistrito, Santo Amaro, 
objeto da matrícula nº 319.744, do 11º Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; (2) Três 
armazéns situados na Rua Barão do Rio Branco, nºs 279 e 283, no 
29º Subdistrito, Santo Amaro, objeto da matrícula nº 283.916, do 
11º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo; e (3) Terreno situado na Avenida Padre José 
Maria, no 29º Subdistrito, Santo Amaro, delineado pelo perímetro 
A-24-Z05-Z04-Z03-Z02-Z01-A27-A26-A, objeto da matrícula nº 
319.746, do 11º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo. 
 

Imóveis Compromissados ou Imóveis 
Projeto C 

Imóveis que integrarão o Projeto C, situados na Rua Amador 
Bueno n.ºs 223, 243, 249 e 257, objeto da Matrícula n.º 
358.399 e das Transcrições n.ºs 232.374, 231.432 e 166.941, 
respectivamente, todas do 11º Ofi cial de Registro de Imóveis  
de São Paulo – SP. 
 

Imóveis Projeto D Imóveis que, possivelmente, farão parte do projeto de expansão 
do Mais Shopping Largo 13, nos termos do Projeto D, quais 
sejam: (1) Prédio situado na Rua Particular, nº 04, com acesso 
pela Rua Amador Bueno, nº 327, no lugar denominado Chácara 
Amaro André, 29º Subdistrito, Santo Amaro, objeto da matrícula 
nº 325.099, do 11º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital do Estado de São Paulo; (2) Casa situada na Rua 
Particular, nº 06 com entrada pela Rua Amador Bueno, nº 327, no 
29º Subdistrito, Santo Amaro, objeto da matrícula nº 338.532, do 
11º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo; (4) Prédio situado na Rua Particular, nº 10, 
com entrada pela Rua Amador Bueno, nº 327, no 29º Subdistrito, 
Santo Amaro, objeto da matrícula nº 330.439, do 11º Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo; (5) Prédio situado na Rua Particular, nº 12, com entrada 
pela Rua Amador Bueno, nº 327, no 29º Subdistrito, Santo 
Amaro, objeto da matrícula nº 249.288, do 11º Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo; (8) Prédio situado na passagem sem denominação nº 2, e 
seu terreno designado Área B, no 29º Subdistrito, Santo Amaro, 
objeto da matrícula nº 282.595, do 11º Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; (9) Casa 
situada na Rua Particular nº 8, com acesso pela Rua Amador 
Bueno, nº 327, no lugar denominado Chácara Amaro André, no 
29º Subdistrito, Santo Amaro, objeto da matrícula nº 348.961, do 
11º Cartório do Registro de Imóveis da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo;  
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Imóveis Próprios  
 

Os Imóveis Projeto A e os Imóveis projeto D. 

Normas Gerais Regedoras de Locações 
 

Normas Gerais de Locação, Administração, Funcionamento e 
Fiscalização do Mais  Shopping Largo 13 que contém as  
normas gerais disciplinadoras das locações, uso e 
funcionamento das lojas de uso comercial do Mais Shopping 
Largo 13. 
 

Largo XIII Empreendimento Imobiliário 
Ltda. ou Largo XIII 
 

Largo XIII Empreendimento Imobiliário Ltda., sociedade 
empresária limitada, com sede no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 
Bloco C, 2º andar, Sala 81, Ed. Corporate, Itaim Bibi, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.983.930/0001-14. Na data 
da publicação deste prospecto a Largo XIII era detentora de 
96% dos Imóveis, bem como 96% do Empreendimento. 
 

Lojas Âncoras 
 

São operações varejistas que atraem o maior tráfego de 
consumidores para o shopping center. São lojas com áreas 
maiores que 1.000 m². São grandes anunciantes na mídia 
eletrônica e imprensa, possuem políticas promocionais 
arrojadas e operam fortemente com crediário. As lojas 
âncoras mais usuais são lojas de departamentos completas, 
juniores e de descontos, hipermercados e supermercados. 
 

Lojas Modulares ou Lojas de Mall São lojas de no máximo 20m² colocadas em amplo ambiente 
comum onde insumos como iluminação, climatização e 
sistemas de combate a incêndios são comuns a todos os 
lojistas. Com mix variado e grande quantidade, sua grande 
força está baseada em sua massa crítica e preços reduzidos 
atraindo consumidores das classes B e C. 
 

Lojas Satélites 
 

Lojas satélites são lojas que “ gravitam” em torno das lojas 
âncoras e Mega Lojas, complementando e diversi ficando o 
tenant mix de produtos que compõem o shopping center. 
Podem utilizar áreas de até 500 m² e utilizam ramos de 
atividades especí fi cas como vestuário, artigos do lar, artigos 
diversos, alimentação do tipo fast food, restaurantes, 
conveniências e serviços. 
 

Mais Shopping Largo 13 ou 
Empreendimento 
 

Empreendimento imobiliário, cuja construção foi iniciada em 
1º de maio de 2009, situado no Largo 13 de Maio, bairro de 
Santo Amaro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo,  
que possuirá uma área total construída de 47.985,21m² nos 
termos do projeto A. A conclusão do Empreendimento est a 
prevista para 29 de outubro de 2010. 
 

Mega Lojas Este conceito de loja foi criado a partir do surgimento nos 
Estados Unidos da Améri ca, na década de 80, das lojas ditas 
“Category Killers” e que começaram também a se 
desenvolver no Brasil na década de 90. Podem ser 
consideradas lojas deste gênero aquelas  operações que 
esgotam uma determinada linha de mercadorias, em grande 
escala, no que diz respeito a variedade de produtos e a 
especialização, usando grande superfície de loja (em torno de 
500 m² até 2.500 m²). 



15 

Projeto A 
 

Projeto já aprovado pel a Prefeit ura da cidade de São 
Paulo, conforme o Alvará de Aprovação e Edi ficação de 
Obra Nova nº 2008/59379-00, emitido em 24 de 
dezembro de 2008. Est e proj eto prevê que o Mais  
Shopping Largo 13 será desenvolvido ini ci almente sobre 
os imóvei s obj eto das mat rículas nºs. 283.916,  319.744 e 
319.746 e que será constit uído, nesta primeira et apa, por 
2 (dois ) pavimentos dest inados a inst alação de espaços  
comerci ais e 2 (dois ) pavimentos  de estacionamento com 
711 (set ecentas e onze) vagas não incluídas nest e número 
as vagas para defi ci ent es  fí sicos, motocicl et as, t axi s, 
caminhões e util itários, já incluídas no Proj eto A. O 
Proj eto A conta com a área brut a l ocável de 
12.386,54,26m² (doze mil,  trezentos  e oitent a e seis  
met ros e cinquenta e quatro centímet ros quadrados), a 
área computável tot al de 24.880,71m² (vint e e quatro 
mil, oitocentos e oit ent a met ros e set ent a e um 
centímetros quadrados), área t otal const ruída de 
47.985,21 m² (quarent a e sete mil, novecentos  e oit ent a e 
cinco met ros e vint e e um centímetros quadrados) e a 
área t otal  de t erreno de 17.182,52m² (dezesset e mil, 
cento e oit ent a e dois met ros e cinquenta e dois  
centímetros quadrados). Nesta área bruta l ocável est ão 
previstos 231 (duzentos e t rint a e um) espaços para lojas  
do Mais Shopping Largo 13;  130 (cento e tri nta) espaços  
comerci ais para lojas  peri féri cas sendo que dest e número 
03 (t rês ) deverão ser destinados a Lojas  Âncora, 11 
(onze) para Mega-Lojas, 21 (vint e e um) espaços para 
operações de alimentação e o rest ant e destinado a Lojas  
Satél ite. Est á previst a ainda a operação de 08 (oit o) salas  
de cinema e 25 (vint e e cinco) quiosques  dist ribuídos  
pelo Mais Shopping Largo 13. 
 

Projeto C Projeto modi ficativo ao Proj eto A, já protocolado junto à 
Prefeitura da cidade de São P aulo, pelo qual os imóveis  
confrontant es situados na Rua Amador Bueno n.ºs 223, 
243, 249 e 257 (Transcri ções n. ºs 232.374, 231.432, 
166.941 e mat rícul a 358.399, respectivamente, todas do 
11º Ofi ci al de R egistro de Imóvei s de São Paulo) passam a 
integrar o Mais Shopping Largo 13. Com a implementação 
do Proj eto C, o Mais Shopping Largo 13 passará a contar 
com a área brut a locável de 13.511,10m² (treze mil, 
quinhentos e onze mil e dez centímet ros quadrados), a 
área computável tot al de 26.074,28m² (vinte e seis mil e 
quinze met ros e vint e e oit o centímet ros quadrados), a área 
total const ruída de 49.732,09 m² (quarent a e nove mil, 
setecentos e t rinta e dois metros e nove centímetros  
quadrados) e uma área tot al de terreno de 17.875,92 m² 
(dezesset e mil, oitocentos  e set ent a e cinco metros e 
noventa e doi s centímet ros quadrados).. 
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Projeto D Projeto modificativo, que fará parte do plano de expansão do 
Mais Shopping Largo 13 e que contará com a inclusão de 
todos os Imóveis Projeto A, Imóveis Projeto C e Imóveis 
Projeto D, por meio do qual o Mais Shopping Largo 13 
passará a contar com cerca de 52.840,66m² (cinquenta e dois 
mil e oitocentos e quarenta metros quadrados e sessent a e 
seis centímetros quadrados) de área construída; 96 (noventa e 
seis) novas vagas de estacionamento; área bruta locável de 
cerca de 15.390,62m² (quinze mil e trezentos e noventa 
metros quadrados e sessenta e dois centímetros quadrados) e 
29.204,12m² de área total computável. O Projeto D 
aumentará a área bruta locável em aproximadamente 74 
(setenta e quatro) espaços para lojas do Mais Shopping Largo 
13, 06 (seis) espaços comerciais destinados  às  lojas 
peri féricas e 02 (dois) novos quiosques. 
 

REP REP – Real Estate Partners Desenvolvimento Imobiliário 
S.A., sociedade anônima, com sede no Município de São 
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º Andar – Sala 64 – 
Ed. Corporate, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04534-002, inscrita 
no CNJP/MF sob o nº 08.572.741/0001-59, com NIRE 
35.300.353.489, controladora da REPASE. 
 

REP Imobiliária REP Imobiliária Administradora de Imóveis e Créditos 
Imobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, com sede 
no Município de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 
466, 2º Andar – Sal a 102, Ed. Corporate, Bairro It aim Bibi, 
CEP 04.534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.358.564/0001-75. 
 

REPASE REPASE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., 
sociedade empresária limitada, com sede no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 
466, 2º andar, Sala 132, Ed. Corporate, Bairro Itaim Bibi, 
CEP 04.534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.812.319/0001-38, que tem como função prestar servi ços 
de gestão de shopping centers. 
 

Tenant Mix 
 

Estudo de mercado, a fim de oferecer ao público 
frequentador o perfil de lojas, serviços e demais operações 
desejadas, visando t ambém a gerar uma circul ação adequada 
entre todas as áreas do empreendimento. 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES 
ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto contém decl arações prospectivas. As declarações que apresent em natureza hipotética, que 
dependam de acontecimentos ou condições futuras ou que a eles se refi ram ou que incluam palavras como 
“ espera”, “ prevê”, “ pretende”, “ planeja”, “ acredita”, “ estima” e expressões similares  são declarações  
prospectivas. Embora a Administradora, o Coordenador Líder e o Gestor do FUNDO acreditem que essas  
declarações prospectivas sejam baseadas em pressupostos razoáveis, essas declarações estão sujeitas a vários  
riscos e incertezas e são feitas  levando-se em conta as informações às quais atualmente a Administradora, o  
Coordenador Líder e o Gestor do FUNDO têm acesso. 

 
Ademais, determinadas informações referentes ao Brasil e ao setor de shopping centers  incluídas neste 

Prospecto foram compiladas de dados disponíveis ao público em geral, sendo que a Administradora, o 
Coordenador Líder e o Gestor não assumem qualquer responsabilidade pel a veracidade ou precisão dessas  
informações. 

 
As declarações prospectivas poderão ser influenciadas por certos fatores, incluindo os seguintes: 
 
(a) conjuntura geral econômica, política, financeira e comercial, tanto no Brasil como no exterior,  

inclusive níveis de demanda e de preços; 
(b) flutuações da taxa de juros, infl ação e variações na t axa de câmbio do Real em rel ação ao dólar dos  

Estados Unidos da América; 
(c) concorrênci a; 
(d) leis e regulamentos editados, e/ou que venham a ser editados, que afetem ou possam afetar o  

FUNDO, o Mais Shopping Largo 13, a Administradora, o Coordenador Líder e o Gestor do FUNDO; 
(e) finalização da construção e inauguração do Mais Shopping Largo 13, bem como sua boa performance;  

e 
(f) outros fatores identi ficados ou discutidos na seção “ Fatores de Risco”, nas páginas 40 a 50 dest e 

Prospecto. 
 
As decl arações  prospectivas da Administradora, do Coordenador Líder e do Gestor do FUNDO não 

constituem garantia de desempenho futuro, podendo os resultados ou acontecimentos efetivos di ferir de forma 
relevante das expectativas expressas nas declarações prospectivas em razão da incerteza inerente às  
estimativas, previsões e projeções. Em vista dessas incertezas, as declarações prospectivas não devem ser 
utilizadas como um parâmetro objetivo. 

 
Potenciais investidores deverão conduzir suas próprias investigações  sobre t endências ou previsões  

discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como sobre as metodologias e assunções em que se basei am as  
discussões sobre tendências e previsões. 

 
Nada previsto neste Prospecto constitui, ou deve ser ent endido como sendo, promessa ou garantia sobre 

resultados ou eventos futuros. 
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4. SUMÁRIO DO EMPREENDIMENTO E DO FUNDO 

 
Apresentamos a seguir um sumário do Empreendimento e do FUNDO, incluindo pontos fortes  e 

estratégias. Este sumário não contém todas  as informações que o Investidor deve considerar antes  de tomar 
sua decisão de investimento. O Investidor deve ler atentamente todo est e Prospecto para uma melhor 
compreensão do Empreendimento e do FUNDO, especialmente as informações contidas nas seções “ Fatores 
de Risco”, “ Visão Geral do Mais Shopping Largo 13”, “ Estudo de Viabilidade” e “ Características do Mais 
Shopping Largo 13 Fundo de Investimento Imobiliário – FII”. 

 
Conceito Inovador do Mais Shopping Largo 13 

O Mais Shopping Largo 13 é um proj eto inovador no setor de shopping centers, por introduzir em São 
Paulo um novo conceito de lojas: as Lojas Modulares. Estas lojas modulares possuem tamanho reduzido, de 
aproximadamente 10 a 20m2, em que o espaço é locado para o lojista mediante pagamento de um preço fixo 
por mês, independentemente do volume de vendas apurado, o que também elimina preocupações com 
auditorias junto à caixa de lojas.  

Do ponto vista de layout interno, o Mais Shopping Largo 13 terá um grande salão que disponibilizará a 
infraestrutura de ar condicionado e sprinklers para as Lojas de Mall, uma vez que est as não terão teto coberto 
e estarão posicionadas no centro dos pavimentos.  

Do ponto de vista contratual, as Lojas Modulares seguirão no regime de cont ratação de prazo 
indeterminado, sem direito a renovação compulsória, o que permite maior fl exibilidade ao ajuste constante do 
mix de lojas, ficando também preservada a possibilidade de rápida substituição do lojista.  

Nas bordas dos pavimentos, haverá lojas peri féri cas como as usualmente conhecidas nos demais  
shopping centers, com espaço maior (com mezaninos para estocagem) e regime contratual padrão, além de 
mega lojas e uma loja âncora conforme comumente conhecidas. 

Localização 

O Mais Shopping Largo 13 destaca-se por sua localização, uma vez que está situado na região conhecida 
como Largo 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cuja 
população flutuante é estimada em 1.000.000 (um milhão) de transeuntes por dia, com predominância de 
fluxo das pessoas pertencentes às classes “ B”, “C” e “ D”. Este grande fluxo de pessoas deve-se aos seguintes  
pontos de atração: 

• Poupatempo Santo Amaro, que atende, diariamente, cerca de 12.000 (doze mil) pessoas;  
• Terminal Santo Amaro, atendido por 58 linhas de ônibus regulares; 
• Estação de Metrô Largo Treze, da linha 5-Lilás do Metrô, interligada à Rede Metropolitana de 

Transporte, e que será futuramente objeto de expansão até a estação Chácara Klabin, integrando-se 
às Linhas 1-Azul, 2-Verde e futura 17-Ouro, bem como ao futuro Corredor Diadema-Brooklin, da 
EMTU/SP;  

• novo campus da Universidade Nove de Julho (Uninove); 
• proximidade às futuras instalações do SESC de Santo Amaro e de outros colégios, contando com 

cerca de 15.000 (quinze mil) estudantes; e 
• locais adicionais de destaque, como: instalações do Banco Santander, Clube Jorge Bruder, SENAI 

Ari Torres, Hospital Alvorada, Subprefeitura de Santo Amaro, Fórum de Santo Amaro, Cartório, 
Universidade Santo Amaro – UNISA e Igreja Santo Amaro. 
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Projeto 

A primeira et apa das obras foi realizada pela Construtora Adolpho Lindenberg S/A, que executou a 
terrapl anagem, incluindo a escavação e a contenção de terrenos vizinhos, tudo em caráter preparatório para as  
obras de execução do Empreendimento. A segunda etapa encontra-se em desenvolvimento pela Brookfield 
Incorporações S.A., que terá como responsabilidade executar serviços de construção do Empreendimento, 
pelo regime de administração com preço alvo garantido, de acordo com os projetos aprovados junto à 
Prefeitura Municipal de São Paulo. 

O FUNDO realizará a aquisição, nos termos do Compromisso de Venda e Compra do Projeto A ou do 
Compromisso de Venda e Compra do Projeto C, firmados sob o regime chamado de “ turn key”, que consiste 
na entrega da obra em condições de pleno funcionamento. Ou seja, o Mais Shopping Largo 13 deverá ser 
entregue devidamente concluído e em perfeitas condições de uso, nos exatos termos dos respectivos 
instrumentos, bem como dos projetos e das especi ficações técnicas de construção e acabamento. Todas as 
responsabilidades e custeios até a entrega da obra em condições de pl eno funcionamento são da Largo XIII.  
Somente após a inauguração, estimada para 29 de outubro de 2010, é que o Mais Shopping Largo 13 estará 
em condições de auferir receitas. Por sua vez, o  FUNDO também só terá como distribuir resultados  aos  
Cotistas após o Mais Shopping Largo 13 ser inaugurado e ter realizado sua primeira distribuição de resultados  
aos seus proprietários. 

Processo de Aquisição de Fração Ideal do Mais Shopping Largo 13 pelo FUNDO 

No caso de captação da totalidade do montante da Oferta, o FUNDO irá utilizar 95,1% (noventa e cinco 
inteiros e um décimo por cento) dos recursos captados para realizar o pagamento para a aquisição da fração 
ideal de 40% (quarenta por cento) dos Imóveis Projeto A e dos Imóveis Projeto C, bem como para aquisição 
da fração ideal de 40% (quarenta por cento) do Mais Shopping Largo 13, à Largo XIII, da maneira a seguir 
exposta, sendo que os 4,9% (quatro inteiros e nove décimos por cento) dos recursos capt ados remanescentes  
serão destinados ao pagamento dos custos da Oferta: 

(i) Pagamento do Compromisso de Venda e Compra do Projeto A: Nos termos da cláusula 6.1 do 
Compromisso de Venda e Compra do Projeto A, o FUNDO irá realizar o pagamento para aquisição da fração 
ideal de 40% (quarent a por cento) dos Imóveis Projeto A, bem como para aquisição da fração ideal de 40% 
(quarenta por cento) do Mais Shopping Largo 13, à Largo XIII, em uma parcela inicial de 76,75% (setenta e 
seis vírgula setenta e cinco por cento) do preço total, a título de sinal e princípio de pagamento; uma parcela a 
prazo de 20,25% (vinte vírgula vinte e cinco cento) do preço total, dividida em 3 (três) parcelas, conforme o 
andamento/cumprimento de eventos determinados do cronograma físico-financei ro das obras de construção 
do Mais Shopping Largo 13, e o saldo final de 3% (três por cento), após a entrega definitiva do Mais 
Shopping Largo 13, pronto e acabado; e 

(ii) Pagamento do Compromisso de Venda e Compra do Projeto C: Nos termos da cláusula 6.1 do 
Compromisso de Venda e Compra do Projeto C, o FUNDO irá realizar o pagamento para aquisição da fração 
ideal de 40% (quarent a por cento) dos Imóveis Projeto C, bem como para aquisição da fração ideal de 40% 
(quarenta por cento) do Mais Shopping Largo 13, à Largo XIII, da seguinte maneira e na seguinte proporção: 
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Do Pagamento do valor atribuído a construção 

(a) Parcela à vista: de 76,75% (setenta e seis vírgula setent a e cinco por cento) do valor 
atribuído a construção; 

 (b) Parcela de 20,25% (vinte vírgula vinte e cinco cento) do valor atribuído a construção, 
dividida em 3 (t rês) parcel as, conforme o andamento/cumprimento de eventos determinados  do cronograma 
físico-financeiro das obras de construção do Mais Shopping Largo 13; e 

(c) O saldo final de 3% (três por cento), após a entrega definitiva do Mais Shopping Largo 13, 
pronto e acabado.  

Caso qualquer dos eventos previstos no item (b), acima já t enha ocorrido quando do pagamento da 
parcela à vista do item (a) acima, o respectivo valor referente à parcel a do evento ocorrido será imediatamente 
acrescida à parcela à vista do item (a) acima.  

Para a liberação das parcelas rel acionadas aos eventos de avanço nas obras, o FUNDO contratou a 
Engebanc Engenharia e Serviços Ltda., empresa de engenharia, para realizar o  monitoramento e emissão 
relatórios comprovando tais avanços. 

 

Do Pagamento do valor atribuído aos Imóveis Projeto C 

O pagamento do valor atribuído ao Imóveis Projeto C será efetuado à medida em que ocorram os  
registros das escrituras dos referidos Imóveis Projeto C. Cada vez que o valor de qualquer dos quatro imóveis 
representativos do valor atribuído ao Imóveis Projeto C seja devido, seu respectivo pagamento será realizado 
na seguinte proporção:  

(a)  Parcela à vista: de 76,75% (setenta e seis vírgula setenta e cinco por cento) do valor de cada 
imóvel representativo do valor atribuído ao Imóveis Projeto C;  

(b)  Parcela de 20,25% (vinte vírgula vinte e cinco cento) do valor atribuído a construção, 
dividida em 3 (três) parcelas, conforme o andamento/cumprimento de eventos determinados 
do cronograma físico-financeiro das obras de construção do Mais Shopping Largo 13; e 

(c)  O saldo final de 3% (t rês por cento), após a entrega definitiva do Mais Shopping Largo 13, 
pronto e acabado.  

Caso qualquer dos eventos previstos no item (b), acima já t enha ocorrido quando do pagamento da 
parcela à vista do item (a) acima, o respectivo valor referente à parcel a do evento ocorrido será imediatamente 
acrescida à parcela à vista do item (a) acima.  

Para a liberação das parcelas rel acionadas aos eventos de avanço nas obras, o FUNDO contratou a 
Engebanc Engenharia e Serviços Ltda., empresa de engenharia, para realizar o  monitoramento e emissão 
relatórios comprovando tais avanços. 



21 

Estudo de Viabilidade 

Foi contratada a empresa CB Richard Ellis para realizar o estudo de viabilidade do Mais Shopping Largo 
13. A metodologia utilizada para a opinião de valor foi a do fluxo de caixa descontado, projetado por um 
período de 10 (dez) anos, acrescido do valor de perpetuidade. Para a projeção, foram apresentadas diversas  
premissas de mercado e sobre a expectativa de performance do Mais Shopping Largo 13. Além disso, foi 
também elaborada uma análise de valor para o FUNDO, decorrente da opinião de valor do Mais Shopping 
Largo 13. Maiores detalhes são encontrados na seção “ Estudo de Viabilidade” deste Prospecto. 

 

Fundo de Investimento Imobiliário com Monitoramento do Fluxo Financeiro do Ativo Imobiliário 

Após a inauguração do Mais Shopping Largo 13, o FUNDO receberá o resultado líquido do Mais 
Shopping Largo 13, na proporção de sua fração ideal, e fará a distribuição aos Cotistas mensalmente. 

O Gestor do FUNDO terá mecanismos para compreender e questionar os valores distribuídos, pois o 
Mais Shopping Largo 13 terá seu fluxo financeiro de entrada e saída de recursos transitando em contas  
centralizadoras e distribuidoras no Banco Bradesco S.A.. Sempre que cada lojista pagar seu aluguel, este 
pagamento ocorrerá por meio de boleto bancário. O boleto de cada lojista já apresentará a destinação dos  
recursos pagos, que transitarão por Conta C entralizadora e depois serão distribuídos às seguintes  contas:  
aluguel, encargos comuns (despesas) e FPP. Esta última, após deduções de faturas em curso anormal e 
despesas extraordinárias e outras (detalhadas neste Prospecto), será o  último destino antes da distribuição ao 
FUNDO. Todo este fluxo ocorrerá dentro de contas correntes mantidas dentro do ambiente da instituição 
financei ra, de titularidade da instituição financei ra, e operacionalizadas pela Largo XIII.  

Futuras fontes de receitas, como estacionamento e exploração de espaços publicitários, tão logo sejam 
contratadas, terão seus respectivos fluxos financeiros transitando por estruturas similares. 

Além disso, tanto as demonstrações financeiras do Mais Shopping Largo 13 quanto as demonstrações  
financei ras do FUNDO serão auditadas pelos Auditores Independentes. 

Desta forma, o Gestor do FUNDO, por meio de sua participação na Assembleia e no Comitê do Mais 
Shopping Largo 13, poderá solicitar esclarecimentos aos administradores do Empreendimento sempre que 
considerar necessário, seguindo as regras da Convenção de Condomínio Pro-Indiviso. 
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5. INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO FUNDO 

 
Identificação do FUNDO: Mais Shopping Largo 13 Fundo de Investimento Imobiliário – FII, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.697.585/0001-67, com seus atos constitutivos originalmente registrados 
no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Osasco – SP sob o nº 238.414, em 8 de 
março de 2010. 

 
Registro na CVM: Registro perante a CVM, concedido sob o nº [●], em [●]. 
 
Direto ra Responsável pelo FUNDO: Denise Pauli Pavarina de Moura. 
 
Página na Internet: http://www.shopinvest.com.br/br/pf/fundos_bram.asp. 
 
Auditores Independentes: KPMG Auditores Independentes. 
 
Jornal de Divulgação: Valor Econômico e o Estado de São Paulo. 
 
Informações Adicionais: Quaisquer informaçõ es complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas 

com (i) o Coordenador Líder, (ii) a Administradora, (iii) a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros e (iv) a CVM. 

 
Declarações: As declarações da Administradora, em nome do FUNDO, e do Coordenador Líder, nos 

termos do artigo 56 da ICVM nº 400/03, encontram-se an exas a este Prospecto. 
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6. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA  

 
a. Quantidade e Valor das Cotas 

 
No Regulamento do FUNDO, ficou autorizada a primeira emissão de Cotas do FUNDO, em série 

única, totalizando um montant e de até R$ 90.840.000,00 (noventa milhões oitocentos e qu arent a mil 
reais), divididos em até 90.840 (noventa mil oitocentas e quarenta) Cotas, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais)  cad a uma, tendo sido emitidas e sendo  objeto da pres ente Oferta 90.840 (noventa mil oitocentas e 
quarenta) Cotas. 

 
O montante mínimo da primeira emissão de Cotas, para a constituição e funcionamento do FUNDO, é 

de RS 47.640.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos e quarenta mil reais), divididos em número de 
cotas equivalente a 52,44% (cinqüenta e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) das Cotas 
ofertadas, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cad a uma, que permitirá ao FUNDO a aquisição da 
fração  ideal de até 20% (vinte por cento) do Mais Shopping Largo 13. Caso o referido montante mínimo não 
seja atingido, a Administradora deverá proceder à liquidação do FUNDO, an exando a s eu requ erimento o 
comprovante de rateio, entre os subscritores que tiverem eventualmente integralizado as Cotas da primeira 
emissão, na proporção das Cotas subscritas e integralizadas, dos recursos financeiros captados pelo FUNDO 
e os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do FUNDO realizadas no período. 

 
Não haverá hipótese de utilização de lote suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, 

de 29 de dezembro de 2009, con forme alterada (Instrução CVM 400/03” e “ Lote Suplementar”, 
respectivamente), tampouco haverá lote adicional, nos termos do artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400 
(“ Quantidade Adicional”). 

 
Cada investidor deverá adquirir o montante mínimo de 5 (cinco) Cotas, totalizando o investimento 

mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (“ Valor Mínimo de Investimento”). 
 
Para fins do item 1.5 do Anexo III-B da ICVM nº 400/03, 95,1% (noventa e cin co inteiros e um 

décimo por cento) dos recursos capt ados para realizar o pagamento para a aquisição da fração ideal de 
40% (quarenta por cento) dos Imóveis Projeto  A e dos Imóveis Projeto C, bem como para aquisição da 
fração ideal de 40% (qu arenta por cento) do Mais Shopping Largo 13, à L argo XIII, da maneira a seguir  
exposta, sendo que os 4,9% (quatro inteiros e nov e décimos por cento) dos  recursos captados  
remanescentes serão destinados ao pagamento dos custos da Oferta. 

 
A Oferta será direcionada, (i) na O ferta de Varejo, aos Investidores Não-Institucionais (conforme 

abaixo definido) e Institucionais que enviarem ordens até o limite de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), e, (ii) na Ofert a Institucional, aos Investidores Institucionais que enviarem ordens 
superiores a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (“Público Alvo”). 

 

A Oferta de Varejo será destinada a investidores residentes e domiciliadas no Brasil que realizarem 
pedidos de investimento mediante o preenchimento de formulário especí fico (“ Pedido de Reserva”), para a 
subscrição e/ou aquisição de Cotas no âmbito da Oferta, observado o valor mínimo de investimento de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) e o valor máximo de investimento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais) por Investidor Não-Institucional ou Investidor Institucional, conforme abaixo definido 
(“ Investidor Não-Institucional” e “ Oferta de Varejo”, respectivamente). 
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A Oferta Institucional (“ Oferta Institucional”) s erá destinada a investidores p essoas físicas, jurídicas  
e clubes de investimento, cujos valores de investimento excedam o limite de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais) estab elecido p ara a O ferta de Varejo, fundos d e investimento, carteiras  
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, 
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“ BACEN”), condomínios destinados à 
aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados n a CVM e/ou na BM&FBOVESPA 
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias  e Futuros, seguradoras, entidades d e p revidên cia complementar e 
de capitalização de p essoas jurídicas n ão financeiras com p atrimônio líquido superior a R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões d e reais) e determinados investidores estrangeiros qu e invistam no Brasil em  
conformidade com as normas de investimento externo d e portfólio nos termos da Resolução do Conselho 
Monetário Nacional (“ CMN”) nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução CMN 
2.689”), e da Instru ção d a CVM nº 325, de 27  de janeiro de 2000, con forme alterad a (“Instrução CVM  
325”), ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo direto da Lei nº 4.131, de 27 de 
setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131” e “Investidores Institucionais”, respectivamente). 

 
b. Plano da Oferta 
 
 O Plano da Oferta terá os seguintes termos e condições: 
 

(i) após o protocolo do pedido de registro da Oferta, a disponibilização do Prospecto Preliminar e 
a publicação do Aviso ao Mercado, e anteriormente à concessão do registro da O ferta pela 
CVM, poderão ser realizadas apresentações para potenciais investidores (“ Apresentações para 
Potenciais Investidores”), conforme determinado pelo Coordenador Líder; 

 
(ii) os materiais publicitários ou documentos de suporte às Apresentações para Potenciais 

Investidores eventualmente utilizados serão previamente submetidos à aprovação da CVM, 
nos termos do artigo 50 da Instrução CVM 400, ou encaminhados à CVM previamente à 
sua utilização, na hipótese prevista no artigo 50, § 5º, da Instrução CVM 400; 

 
(iii) os investidores interessados em subscrever Cotas deverão mani festar suas intenções de 

investimento mediante preenchimento do Pedido de Reserva (con fo rme ab aixo definido), 
a ser efetivado junto a ap enas uma das Instituições Intermediárias, a quem cab erá aceitá-
las ou não levando em consid eração (a) o limite das Cotas emitidas; (b) o Valor Mínimo 
de Investimento; e (c) o Público Alvo. A subscri ção de Cotas pelo investidor con figura, 
para todos os fins de direito, sua expressa ciênci a e conco rdân cia aos termos e condições  
do Regulamento e do Prospecto Preliminar, em especial (a) às disposições relativas à 
Política de Investimento; e (b ) aos riscos inerentes ao investimento no Fundo, con forme 
descritos no Regulamento e no Prospecto; 

 
(iv) o prazo de recebimento das intenções de investimento dos investidores será informado no 

aviso ao mercado (“ Período de Reserva”), sendo que, para as Pessoas Vinculadas  
(con form e definidas abaixo) não institucionais, o prazo de encerramento da manifestação  
de investimento será informad a no aviso ao mercado e se encerrará em no mínimo 7 
(sete) dias úteis antes da data de fechamento, sendo considerado o ultimo dia de 
recebimento de reservas  (“Data de Fecham ento”). (“Período de Reserva para Pessoas  
Vinculadas Não Institucionais”); 

 
(v) para as Pessoas Vin culadas (confo rme d efinidas ab aixo) institucionais, as mani festações  

de investimento deverão ser enviad as diretamente para o Coordenador Líder (“ Período de 
Reserva para Pessoas Vinculadas Institucionais”); 

 
(vi) pessoas que sejam (a) controladores ou administradores da Administradora e/ou do 

Coordenador Líder; (b) Pessoas Vinculadas à Largo XIII; (c) controladores ou 
administradores das Corretoras Consorciadas; (d) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (e) 
os cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada 
uma das pessoas referidas nos itens (a), (b), (c), (d) ou (e) acima (“Pessoas Vinculadas”) 
deverão efetuar seus pedidos de reserva de Cotas do Fundo dentro do Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas Não Institucionais, caso sejam Pessoas Vinculadas não institucionais, ou 
deverão submeter sua intenção diretamente ao Coordenador Líder, caso sejam Pessoas 
Vinculas institucionais, e indicarão, expressamente, sua condição de Pessoa Vinculada; 
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(vii) caso sej a verificado excesso d e d emanda superior a 1/3  (um terço) da quantidade de 
Cotas o fertad as, não  será permitida a colocação perante investidores  que s ejam Pessoas  
Vinculadas, ex ceto para as intenções d e investimento apres entadas po r Pessoas  
Vinculadas não institucionais no âmbito do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas  
não institucionais; 

 
(viii) as Pessoas Vinculad as interessadas na realização  de Pedido de Reserva devem  ler 

cuidadosamente os termos e condições estipulados nos Pedidos de Reserva, 
especialment e no que diz respeito aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e 
sujeitos às restrições aplicáveis; 

 
(ix) encerrado o Período  de Reserva, o Coorden ador Líder consolidará as  intençõ es de 

investimento dos investidores para subscrição das Cotas; 
 
(x) serão atendidos os Investidores Institucionais que, a exclusivo critério do Coordenador 

Líder, melhor atendam aos objetivos da Oferta, levando em consideração as rel ações com 
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador 
Líder, bem como a diversificação de investidores; 

 
(xi) a critério do Coordenado r Líder, até 100% (cem por cento) das Cotas pod erão  ser 

destinadas à colocação para investidores da Ofert a de Varejo (“ Percentual de Alocação”); 
 
(xii) os Investidores Não Institucionais serão atendidos com observân cia dos seguintes  

critérios:  
 
(xii.1) caso a quantidade total de Cotas objeto de Pedidos de Reserv a válidos ap resentados por 

Investidores Não Institucionais seja igual ou in ferior ao Percentual de Alo cação definido  
pelo Coordenador Líd er, serão integ ralmente at endidos todos os Pedidos de Reserva e as  
Cotas remanescentes serão destinadas aos Investidores Institucionais; 

 
(xii.2) caso o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva válidos exced a o Percentual  

de Alocação definido pelo Coorden ador Líder, o Coordenador Líd er irá atend er, total ou 
parcialment e, os Pedidos de Reserva, observado o seguinte critério de rateio: 

 
(a) em primeiro lug ar, será realizada a divisão  igualitária e sucessiva das Cotas entre todos 

os Pedidos de Reserva de todos os Investidores Não Institucionais, limitada ao  valor 
individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou 
15 (quinze) Cotas por Investidor Não Institucional (“ Montante Preferencial”); 

 
(b) uma vez atendido o critério de rateio descrito na letra “a” acima, as Cotas remanescentes, 

limitadas ao Percentual d e Alocação definido pelo Coordenador Líder, serão rateadas  
entre os Inv estidores Não Institucionais, proporcionalmente ao montante de Cotas  
indicado nos respectivos Pedidos de Reserva; e 

 
(c)  caso o montante destinado para o atendimento dos Investidores Não Institucionais seja 

superado em decorrência do at endimento estabelecido na letra (a) acima, um novo  
Montante Preferencial, inferior ao originalmente fixado, deverá ser estipulado de modo 
que, aplicado a todos os Pedidos de Reserva de Inv estidores Não Institucionais, esteja 
este o mais próximo do Percentual de Alocação sem, no entanto, superá-lo. 

 
(xiii) observado o disposto neste Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá início após 

(a) a con cessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a publicação do Anúncio de Início; e 
(c) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores; 

 
(xiv) até às 16 horas do dia útil da data de publicação do Anúncio de Iní cio, cada uma das  

Instituições Intermediárias in form ará aos respectivos investidores qu e com el a tenham  
realizado intenção d e investimento a respectiva d ata de liquidação e a resp ectiva 
quantidade de Cotas alocadas; 
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(xv) iniciada a Oferta, os investidores interessados n a subscrição das Cotas deverão fazê la 
perante a Instituição Intermedi ária com a qu al tenha apresentado intenção de 
investimento, na respectiva data de liquidação, pelo preço de integralização aplicáv el; 

 
(xvi) tendo em vista que a Oferta s erá realizada em regime de Melhores Es forços, nos termos 

do artigo 31 da Instrução CVM 400, o investidor poderá, no ato da aceitação à O fert a, 
condicionar sua ades ão a que haja a distribuição: 

 
(xvi.1) da totalidade das Cotas objeto da Ofert a, sendo que, se tal condição não se implementar, 

os valores até então integralizados pelos investidores serão devolvidos sem juros ou 
correção monetária, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data em que tenha sido 
veri ficada a não implementação da condi ção, mediante crédito em conta ou 

 
(xvi.2) de uma proporção ou volume mínimo originalmente objeto da Oferta, definida con forme 

critério do próprio investidor, mas que não pod erá ser inferior ao Volume Mínimo da 
Oferta, podendo o investidor, no momento d a aceitação, indicar se, implementando se a 
condição prevista, pretende receber a totalidade das Cotas por ele indicadas ou 
quantidade equivalent e à proporção entre a quantidad e de Cotas efetivamente distribuídas 
e a quantidade de Cotas originalmente objeto da Oferta, presumindo se, na falta da 
manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade das Cotas por ele 
indicadas, sendo que, se o investidor tiver indicado tal propo rção, se tal condição n ão se 
implementar, os valores até ent ão integralizados pelos investidores serão devolvidos sem 
juros ou co rreção  monetári a, no prazo  de t rês di as úteis contados da dat a em que tenha 
sido verificada a não implementação da condição, mediante crédito em conta. 

 
(xvii) caso (a) s eja veri ficada divergên cia relev ante entre as in formações constantes do  

Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substan cialmente o  risco  
assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento; (b) a Oferta sej a suspensa, 
nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Ofert a seja modi ficad a, 
nos termos dos artigos 25 a 27  da Instrução CVM 400, o investidor poderá revogar sua 
aceitação à O ferta, d evendo, para tanto, in formar sua decisão à Instituição Intermedi ária 
com a qual tenha realizado intenção de investimento (i) até às 16 horas do quinto dia útil 
subsequente à d ata d e disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) 
acima; e (ii) até às 16 horas do quinto dia útil subsequente à data em que foi comunicada 
por escrito a suspensão ou modificação da Oferta, no caso das alíneas (b) e (c) acima, 
presumindo se, na falta da mani festação, o interesse do investidor em não revog ar sua 
aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação, os valores até ent ão integralizados serão  
devolvidos sem juros ou correção monetári a, no prazo de três dias úteis contados da data 
da respectiva revogação, mediante crédito em conta; 

 
(xviii) caso (a) a Oferta sej a cancel ada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; 

(b) a Oferta sej a revog ada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (c) 
o presente Contrato de Distribuição sej a resilido, todos os atos de aceitação serão  
cancelados e as Instituições Int ermediárias comunicarão aos investidores o can celamento  
da Oferta, que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. 
Nesses casos, os valores até então integralizados pelos investidores serão devolvidos sem 
juros ou correção monetária, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data da 
comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta, mediante crédito em conta; 

 
(xix) caso haja des cumprimento, por qualquer das Corretoras Consorciad as, de qualquer das  

obrigações previstas no respectivo Termo de Adesão, abaixo definido, ou em qualquer 
contrato cel ebrado no âmbito da O fert a, ou ainda, de qualquer das norm as de conduta 
previstas na regulam entação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas  
previstas na Instrução CVM 400, e, especifi cament e, na hipótese de manifestação  
indevida na mídia durante o período de silêncio, confo rme previsto no artigo 48 da 
Instrução CVM 400, tal Corretora Consorciada, a critério exclusivo do Coordenador 
Líder e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelo Coordenador Líder, 
deixará de integrar o grupo de instituições respons áveis p ela colocação das Cotas no  
âmbito da Oferta, d evendo cancelar todas as intençõ es de investimento e todos os  
boletins de subscrição que tenha recebido e in formar imediatamente os investidores que 
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com ela t enham realizado intenção de investimento sobre o referido cancelam ento. Se o 
investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integ ralização, o Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção monetári a, no prazo d e 3 (três) dias  
úteis contados da data da comunicação do cancelamento, mediante crédito em conta; e 

 
(xx) O titular de Cotas do Fundo não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e 

empreendimentos integrant es do patrimônio do fundo. 
 

O processo de distribuição das Cotas poderá contar, ainda, com a adesão de outras soci edades  
devidamente autorizad as a op erar no m ercado de capitais n a distribuição de valores mobiliários 
(“Corretoras Consorciad as”, que, quando referidas conjuntamente ao Coorden ador Líder, serão doravante 
denominadas “ Instituições Intermediári as”), hipótese com a qual o Fundo está ciente e desde já con cord a, 
conforme o disposto neste item e no Regulamento. 

 
As Corretoras Consorciadas que não fo rem ligadas, de qualquer form a (inclusive societária), ao 

Coordenador Líder (i) serão contrat adas diret amente pelo Coorden ador Líder, na forma da “ Minuta de 
T ermo de Ades ão” anexa ao presente na forma do  Anexo I (“T ermo de Ad esão”); (ii) receberão  
remuneração equivalente a 1% (um por cento) do valor efetivamente colocado, a ser paga diretamente 
pelo Fundo, na forma prevista no T ermo d e Ad esão, sendo certo que estarão sujeitas às mesmas  
obrigações e responsabilidades do Coord enador Líder p revistas neste Contrato de Distribuição, inclusive 
no que se refere às disposições regulamentares e legislação em vigor. 
 
c. Prazo da Distribuição 

 
O prazo da distribuição será de até 6 (seis) meses contados da dat a de publicação do Anúncio de 

Início de distribuição. 
 

d. Subscrição e Integralização 
 
A presente distribuição de Cotas será pública e se dará com a intermediação do Coordenador Líder e, 

conforme o caso, de outras instituições integrantes do sistema de distribuição de valo res mobiliários, que 
venham integrar o pool de distribuição das Cotas da primeira emissão do FUNDO, através de sua ad esão  
aos termos e condições do Contrato de Distribuição. 

 
A subscrição das Cotas será feita mediante assinatura do boletim de subscrição, que especi fi cará as  

condições da subscrição e integralização e será autenticado pelo Coordenador Líder. 
 
O prazo máximo para a subscrição d a totalidade das Cotas de cada emissão é de até 6 (seis) meses a 

contar da publicação do Anúncio de Início, de acordo com o disposto no artigo 18 da ICVM nº 400/03, 
respeitadas eventuais prorrogaçõ es concedidas pela CVM, mediante apresentação de pedido fundamentado  
pela Administradora e/ou pelo Coordenador Líder. 

 
Quando de seu  ingresso no FUNDO, cada Cotista dev erá assinar o termo de adesão a ser 

disponibilizado pela Administradora, onde indicará um representante responsável pelo recebimento das  
comunicaçõ es a serem enviadas pela Administradora, nos termos do Regulamento, fornecendo os 
competentes dados cad astrais, incluindo endereço completo, inclusive endereço eletrônico (e-mail). 
Caberá a cada Cotista informar à Administradora a alteração de seus dados cadastrais. 

 
As Cotas objeto da Ofert a serão integralizad as à vista, em moeda corrente nacional, no ato de sua 

subscrição, sendo a aplicação inicial mínima de 5 (cinco) Cotas, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) (“ Aplicação Inicial Mínima”), durante o período de distribuição primária, não sendo admitidas Cotas 
fracionárias. 

 
Caso as integralizaçõ es não ocorram nas datas previstas nos respectivos boletins de subscrição, sobre 

o valor não  integralizado incidirá uma multa d e 2% (dois por cento) acrescidos de juros de mo ra d e 1% 
(um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

 
As importâncias recebidas n a integralização das Cotas de cad a emissão, durante o pro cesso de 

distribuição, serão depositadas na conta corrente de titularidade do FUNDO e aplicadas na forma prevista 
no Regulamento. 
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Caso, ao final do período de distribuição, reste um saldo de cotas inferior ao montante necessário para 
se atingir a Aplicação Inicial Mínima, serão, exclusivamente neste caso, autorizadas a subscrição e a 
integralização do referido saldo para que se complete integralmente a distribuição da totalidade das Cotas da 
Emissão.  

 
Somente as Cotas subscritas e integralizadas farão jus aos dividendos relativos ao exercício social em 

que fo rem emitidas, calculados a partir do respectivo mês de sua integralização. 
 
As Cotas do FUNDO não serão passíveis de resgate pelos cotistas do FUNDO. 
 
Não h á limitação à subs crição ou aquisição  de Cotas do FUNDO por qualquer p essoa física ou  

jurídica, brasileira ou estrangeira. 
 
Nos termos da Lei nº 9.779/99, o percentual máximo que o empreendedor, o incorporador, construtor 

ou sócio de empreendimentos imobiliários investidos pelo FUNDO poderá, para fins do referido diploma 
legal, subscrever ou adquirir no mercado, individualmente ou em conjunto com pessoa a eles ligadas, é de 
25% (vinte e cinco por cento). 

 
Procedimento de Integralização e Pagamento das Cotas  
 
A integralização das Cotas deverá ser feita à vista, em reais, pelo Preço de Subscrição, observando-se 

o seguinte procedimento: 
 

(i) até às 9:00 horas da data de liquidação, as Cotas deverão ter sido integralmente depositados  
pelo Fundo junto à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e 
esta deverá emitir uma confi rmação do depósito das Cotas ao Coordenado r Líder. As Cotas 
depositadas pelo Fundo deverão estar livres e desembaraçad as de quaisquer encargos. Após 
o depósito das Cotas, a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
iniciará o processo de liquidação, debitando a conta de custódia do Fundo e emitindo 
mensagens, no Sistema d e T rans ferência de Reserv as do BACEN, informando aos b ancos  
liquidantes das Instituições Intermediárias e dos custodiantes dos Investidores Institucionais 
os valores a serem pagos; 

 
(ii) as Instituições Intermedi árias  deverão, até às 15:00 ho ras d a d ata d e liquidação d a Ofert a, 

trans ferir para a conta de liquidação de titularidade d a Central Depositári a e C âmara de 
Liquidação do segmento BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
junto ao Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (“Conta de Liquidação”) o 
valor bruto da distribuição, isto é, sem dedução de quaisquer comissões, prêmios e 
despesas; 

 
(iii)  os investidores que tiverem optado por efetuar a transferência do Preço d e Subscrição  

diretamente à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercado rias e Futuros, por meio 
de seu custodiante, deverão fazê-lo até às 15:00 horas da data de liquidação; 

 
(iv)  até às 15:15 horas da data de diquidação, a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros deverá in formar ao Coorden ador Líd er e às Instituições  
Intermediárias os v alores totais depositados na Conta d e Liquidação, identi ficando os  
investidores que não efetuaram os depósitos; 

 
(v)  até às 12:30 horas da data de liquidação, o Coordenador Líder d everá informar ao Fundo, às 

Corretoras  Consorciadas e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadori as e 
Futuros acerca dos montantes líquidos a serem transferidos: 

 
(a)  ao Fundo, por conta da integralização das Cotas, deduzidas as comissões, prêmios e o 

valores referentes aos ressarcimentos; e 
 
(b)  a cada uma das Instituições Int ermediárias, por conta das comissões, prêmios e dos valores  

referent es aos ressarcimentos. 
 



29  

(vi)  até às 16:00 ho ras d a data de liquidação, a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros dev erá t rans ferir ao Fundo e às Instituições Intermediárias, nas 
contas por cad a um deles informad as, os respectivos montantes a el a in formados pelo  
Coordenador Líder, nos termos do item (v) acima; 

 
(vii)  mediante o recebimento das quantias informad as conforme p revisto no item (v) acima, cada 

uma das Instituições Intermediárias emitirá recibo em nome do Fundo das importâncias por 
eles recebidas a título de comissões, prêmio e ressarcimento; 

 
(viii)  até às 16:00 ho ras d a data de liquidação, a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros deverá transferir aos investidores o respectivo número de Cotas; e 
 
(ix)  mediante o recebimento das quantias in formadas con forme previsto no item (v) acima, o 

Fundo emitirá recibos em nome das respectivas Instituições Intermediárias correspondentes  
às importâncias por ele recebidas a título de integralização das Cotas. 

 
e. Direito das Cotas 

 
Cada Cota terá as características que lhe fo rem asseguradas no Regulamento do FUNDO, nos termos 

da legislação vigente. As Cotas da Emissão garantem os mesmos direitos a cada Cotista do FUNDO, 
inclusive e especialmente no que se refere ao pagamento de rendimentos das mesmas. 

 
f . Negociação de Cotas 

 
As Cotas, após integralizad as e após o FUNDO estar devid amente constituído e em funcionamento, 

passarão a ser n egociad as exclusivament e no mercado de balcão organizado da BM&FBOVESPA S.A. – 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo que não possuem, neste momento, cotação no referido  
ambiente de negociação.  

 
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros deferiu o pedido de admissão à 

negociação dos valores mobiliários do FUNDO no mercado  de b alcão organi zado, condicion ado à 
autorização de constituição e funcionamento do FUNDO a ser outorgada pela CVM. 

 
g. Altera ção das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

 
A Administradora poderá requ erer à CVM a modi ficação ou revogação d a O ferta, em caso de 

alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias d e fato existentes qu ando da 
apres entação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem, acarretando aumento rel evante 
dos riscos por ela assumidos e inerentes à própria Oferta. 

 
Além disso, a Administradora poderá modificar a Oferta para melhorá-la em favor dos investidores. 
 
Em caso de deferimento do  pedido d e modi ficação da Ofert a, a CVM poderá prorrogar o prazo da 

oferta por até 90 (noventa) dias, contados da data do referido deferimento.  
 
A revogação ou a modifi cação da Oferta serão divulgadas imediatamente por meio de publicação de 

anúncio de retificação, nos mesmos jorn ais utilizados para a divulgação do  Anúncio de Iní cio de 
Distribuição, conforme o disposto no Art. 27 da ICVM nº 400/03. Após a publicação do anún cio de 
reti ficação, somente serão aceitas  ordens dos  investidores qu e estiverem cientes d e que a o ferta original  
foi alterada, nos termos do anúncio de retificação, e de que tem conhecimento das novas condições. 

 
Além da publicação do anúncio de reti fi cação, os Investidores que já tiverem ad erido à Oferta 

deverão ser comunicados di retament e a respeito da modifi cação efetu ada, para que con firm em, no prazo  
de 5 (cinco ) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a decl aração 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 ou direitos 
dados em contrapartida à aquisição das Cotas do FUNDO, na forma e condições previstas neste Prospecto. 
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h. Público Alvo da Oferta 
 
O FUNDO tem como público alvo investidores institucionais e investidores não institucionais, que 

sejam pessoas físicas  e jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil, clubes de investimento, 
fundos de investimento, carteiras administradas, entidades administradoras de recursos de terceiros 
registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, entidades abertas ou 
fechadas de previdência complementar e de capitalização e seguradoras, bem como pessoas físicas e 
jurídicas residentes e domiciliadas no exterior que invistam no País por meio da Resolução nº  2.689, que 
tenham por objetivo realizar investimentos de longo p razo, con form e a Política d e Investimento d escrita 
no Regulamento e neste Prospecto. 

 
i. Inadequação da Oferta a Investidores 

 
O investimento em Cotas do FUNDO representa um investimento de risco, posto que é um 

investimento em renda vari ável e, assim, os investidores que pretendem adquirir as Cotas do FUNDO 
estão sujeitos a perdas pat rimoniais e riscos, dentre outros aqueles relacionados com a volatilidade do  
mercado de capitais, a liquidez d as Cotas e a oscilação  de suas cot ações em bols a, e, portanto, poderão  
perder uma parcela ou a totalidade de seu eventual investimento.  

 
Portanto, os investidores devem ler cuidadosam ente a seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, que 

contém a d escri ção d e certos riscos qu e atualmente podem afetar d e man eira adversa o investimento em  
Cotas do FUNDO, antes da tomada de decisão de investimento. 

 
j. Suspensão e Cancelamento da Oferta 

 
Nos termos do artigo 19 da ICVM nº 400/03, a CVM: (a) poderá suspender ou cancelar, a qu alquer 

tempo, uma oferta que (I) esteja se processando em condições divers as das constantes da ICVM nº 400/03 
ou do registro, ou (II) tenha sido havida po r ilegal, contrária à regul amentação d a CVM, ou fraudulent a, 
ainda que após  obtido o respectivo registro; e (b ) dev erá suspend er qu alquer o ferta quando veri ficar 
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 irregularidad e apontada dev erá ser sanada.  

 
Findo tal prazo  sem qu e tenham sido san ados os ví cios que determinaram a suspensão, a CVM 

deverá ordenar a retirad a da referida o ferta e can celar o respectivo registro. 
 
A suspensão ou o cancelamento da O fert a serão in formados aos investidores que j á tenham aceitado  

a Oferta, sendo -lhes facultado, na hipótes e de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação at é o 5º  
(quinto) dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação, mediante envio d e comunicação  
escrita ao Coord enador Líd er, com cópia para a Administradora. T odos os investidores que já tenham 
aceitado a Oferta, na hipótese de s eu cancel amento, e os investidores qu e tenham revogado a sua 
aceitação, na hipótese de suspensão, con forme p revisto acima, terão direito à restituição integral dos  
valores dados em contrap artida às Cotas, con forme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da ICVM  
nº 400/03, no prazo de 3 (três) dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária, mediante 
crédito em conta. 
 
k. Publicação de Informações da Oferta 
 

T odos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à Oferta serão publicados nos jornais Valor 
Econômico e o Estado de São Paulo, de modo a garantir aos Cotistas acesso às in form açõ es que possam, 
direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas do FUNDO. 

 
l. Aprovação da Oferta 

 
A presente Oferta foi deliberada e autorizada no Regulam ento do FUNDO, anexo ao Instrum ento 

Particular de Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário da Instituição Administradora, datado de 
3 de março de 2010 e devidament e registrado perante o 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos 
da Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, sob o nº 238.414, em 8 de março de 2010. 

 



31  

m. Regime de Colocação 
 
A distribuição das Cotas do FUNDO s erá realizada pelo Coorden ador Líder, sob o regime de 

melhores es forços de colocação. 
 
Nos termos do Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder deverá assegurar, dentre outros: 
 

(i) que o tratamento aos investidores seja justo e equitativo; 
 
(ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes; e  
 
(iii) que seus repres entantes de venda receb am previamente exemplar do Prospecto para 

leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecid as por pessoa designada 
pelo próprio Coordenador Líder.  

 
O FUNDO manterá contrato com Instituição Escrituradora credenciada pel a CVM p ara a prestação  

de servi ços de escrituração d as Cotas, que emitirá extratos de contas de depósito, a fim d e comprovar a 
propriedad e das Cotas e a qualidade de Cotista, conforme artigo 20º, parágrafo 1º, do Regulamento. 

 
n. Novas Emissões 

 
Por proposta da Administradora, o FUNDO poderá realizar novas emissões de Cotas, mediante 

prévia aprovação da Assemblei a Geral  de Cotistas, observados os quóruns d e d eliberações  previstos no  
Regulamento, inclusive com o fim de adquirir novos imóveis, bens e direitos, de acordo com a Política de 
Investimento e observado que: 
 

i) O valor de cada nov a Cota d everá ser fix ado, tendo em vista (i) o valor pat rimonial das 
Cotas, representado pelo quocient e entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do 
FUNDO e o número  de Cotas emitidas, (ii) as  persp ectivas d e rentabilidade do FUNDO ou 
(iii) o valor de mercado das Cotas já emitidas. 

 
ii) Ao(s) Cotista(s) em dia com suas obrigações para com o FUNDO fica assegurado o direito de 

preferên cia na subscrição de nov as Cotas, na proporção do número d e Cotas que possuírem, 
con forme disposto no prospecto e/ou nos demais materiais publicitários da nova emissão. 

 
iii) As Cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das Cotas 

existentes. 
 

o. Custos da Oferta 
 

Os custos de distribuição da Oferta serão arcados pelo FUNDO até o limite previsto no Contrato de 
Distribuição, confo rme abaixo descrito:  

Custos da Of erta 

  Valor (R$)   (% ) 

Montante Total Estimado da Oferta  90.840.000,00  100,0%  
Custos com Comissões  2.592.000,00  2,9% 
Taxa de Registro de Distribuição  82.870,00  0,1% 
Custos de Confecção de Prospecto e Marketing  415.000,00  0,5% 
Assessores Legais  85.000,00  0,1% 
Laudo de Avaliação  60.000,00  0,1% 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros  47.700,00  0,1% 
Outras Despesas  37.000,00  0,0% 
Pagamento dos custos relativos à Of erta  3.319.570,00  3,7%  
Custos com ITBI  800.000,00  0,9% 
Custos de Documentação referente à Aquisição de Fração Ideal do Mais 

Shopping Largo 13 
 

320.430,00  0,4% 

Pagamento dos custos totais  4.440.000,00  4,9% 
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Adicionalmente, os custos relativos à contratação do Auditor Independente do FUNDO somente 
serão incorridos pelo FUNDO a partir do início de suas atividades, de forma que tais custos não estão 
diretamente relacionados com a colocação pública de Cotas. 

p. Cronograma Estimativo 
 

Estima-se que a Oferta seguirá o cronograma abaixo: 
 

Ordem do 
Evento 

Evento Data 

1 Protocolo do Pedido de Registro na CVM  14/junho/2010  
2 Recebimento das Exigências da CVM 12/julho/2010  
3 Disponibilização do Prospecto Preliminar 11/agosto/2010  
4 Publicação do Aviso ao Mercado 11/agosto/2010  
5 Início das apresentações a potenciais investidores 12/agosto/2010  
6 Início do Período de Reserva 12/agosto/2010  
7 Término das apresentações a potenciais investidores 26/agosto/2010  
8  Registro da Oferta na CVM 27/agosto/2010  
9  Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Não Institucionais 30/agosto/2010  
10  Término do Período de Reserva (inclusive para todos os Institucionais) 10/setembro/2010 
11  Data de conclusão e alocação das ordens recebidas 13/setembro/2010 
12  Disponibilização do Prospecto Definitivo 14/setembro/2010 
13  Publicação do Anúncio de Início da Distribuição 15/setembro/2010 
14 Liquidação Financeira da Oferta 16/setembro/2010 
15  Publicação do Anúncio de Encerramento 17/setembro/2010 
16 Data de início de negociação das cotas  20/setembro/2010 
(*) Todas as datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, sem prévio aviso, a critério da Administradora, do 
Coordenador Líder e/ou da CVM. 

 

O prazo máximo para a subscrição da totalidade das Cotas de cada emissão é de até 6 (seis) meses a 
contar da publicação do Anúncio de Início, de acordo com o disposto no artigo 18 da ICVM nº 400/03, 
respeitadas eventuais prorrogações concedidas pela CVM, mediante apresentação de pedido 
fundamentado pela Administradora e/ou pelo Coordenador Líder. 

 
A Administradora poderá requerer à CVM, nas hipóteses previstas na ICM nº 400/03, a modificação 

da Oferta, caso em que, se deferido o pedido, a CVM poderá prorrogar o prazo da Oferta por até 90 
(noventa) dias, contados da data do referido deferimento.  

 
Nos termos do artigo 19 da ICVM nº 400/03, a CVM: (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer 

tempo, uma oferta que (I) esteja se processando em condições diversas das constantes da ICVM nº 400/03 
ou do registro, ou (II) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM, ou fraudulenta, 
ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) 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 prorrogação do prazo da Oferta, em decorrência de pedido fundamentado pela Administradora e/ou 

pelo Coordenador Líder ou de modificação da Oferta, ou a suspensão ou cancelamento da Oferta serão 
informados aos investidores por meio de publicação de anúncio nos mesmos jornais utilizados para a 
divulgação do Anúncio de Início de Distribuição. 

 
Meta de Rentabilidade 
 
A rentabilidade do FUNDO será variável, em função da performance operacional do Mais Shopping 

Largo 13. De acordo com o Estudo de Viabilidade, ao final do 10º ano, espera-se que a rentabilidade 
atinja a taxa interna de retorno de 9,82% a.a., sem considerar eventual acréscimo de inflação e eventual 
potencial ganho de capital com a valorização do empreendimento imobiliário. 
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7. IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA, 
COORDENADOR LÍDER, ASSESSORES LEGAIS,  

AUDITORES E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO 

 
a. Identificação da Administradora do FUNDO e prestadora do serviço de cobrança e 
arrecadação 
 
BANCO BRADESCO S.A. 
“Cidade de Deus”, s/n, Prédio Amarelo, 2º andar 
Vila Yara, Município de Osasco, Estado de São Paulo 
Website: http://www.shopinvest.com.br/br/pf/fundos_bram.asp 
At.: Sr. Fabiano Bottignon Kosaka 
Tel.: (11) 2178-6600 
Fax.: (11) 2178-6700 
E-mail: 4010.kosaka@bradesco.com.br 
 
b. Identificação do Gestor do FUNDO 
 
BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM 
Avenida Paulista, nº 1.450, 6º andar 
Cerqueira César, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
CEP 01310-917 
Website: http://www.shopinvest.com.br/shoppinglargotreze/ 
At.: Sra. Denise Pauli Pavarina de Moura. 
Tel.: (11) 2178-6632 
Fax.: (11) 2178-6800 
E-mail: denise@bram.bradesco.com.br 
 
c. Identificação do Coordenador Líder da Oferta 
 

BANCO BRADESCO BBI S.A. 
Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar 
Cerqueira César, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
CEP 01310-917 
Website: http://www.bradescobbi.com.br/site/shoppinglargotreze/index.html 
At.: Sr. Gustavo Massayuki Miwa 
Telefone: (11) 2178-4800 
Fax.: (11) 2178-4880 
E-mail: gustavo@bradescobbi.com.br 
 
d. Identificação dos Auditores Independentes do FUNDO e do Mais Shopping Largo 13 

 
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, 17º andar 
Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
Website: www.kpmg.com.br 
At.: Sr. Cláudio Rogélio Sertório 
Telefone: (11) 2183-3000 
Fax.: (11) 2183-3001 
E-mail: csertorio@kpmg.com.br 
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e. Identificação da Instituição Escrituradora 
 
BANCO BRADESCO S.A. 
“Cidade de Deus”, s/n, Prédio Amarelo, 2º andar 
Vila Yara, Município de Osasco, Estado de São Paulo 
At.: Sr. Fabiano Kosaka 
T elefon e: (11) 3684-4522 
Fax: (11) 3684-5645 
E-mail: bradescocustodia@bradesco.com.br 
 
f . Identificação dos Assessores Legais 

 
NAVARRO ADVOGA DOS 
Rua Joaquim Floriano, nº 100, 18º andar 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
CEP 04.534-000 
At.: Elvis Mattar 
T elefon e: (11) 3511-9900 
Fax.: (11) 3511-9910 
E-mail: elvis.mattar@navarro.adv.br 
 
PEDRAZA, MAXIMIANO, KAWASAKI, ASSOLINI E ADVOGAD OS ASSOCIADOS 
Avenida Nações Unidas, nº 4.777, 13º andar 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
CEP 05.425-070 
At.: Alexandre Assolini Mota 
T elefon e: (11) 3133-2500 
Fax.: (11) 3133-2505 
E-mail: aam@pmka.com.br 
 
g. Identificação da Empresa Responsável pelo Laudo de Avaliação 

 
CB RICHARD ELLIS LTDA. 
Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Birmann 11, 10º andar 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
CEP 04717-004 
At.: Sr. Eduardo Pereira Guilherme Christiano 
T elefon e: (11) 5185-4688 
Fax.: (11) 5181-9588 
E-mail: eduardo.christiano@cbre.com.br 
 
h. Identificação da Empresa Responsável pela Vistoria da Obra  

 
ENGEBANC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 
Rua Agostinho Cantú, nº 190 
Butantã, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
CEP 05.501-010 
At.: Sr. Paulo Fernando Dória Frascá 
T elefon e: (11) 3039-3500 
Fax.: (11) 3039-3640 
E-mail: paulofrasca@eng eban c.com.br 
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i. Identificação da Empresa Administradora do Mais Shopping Largo 13 e Administradora 

Física do Mais Shopping Largo 13 

REPASE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 
Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Ed. Corporate 
Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
CEP 04.534-002 
At.: Sr. Hélio Adnet Coutinho Filho  
T elefon e: (11) 3041-2700 
Fax.: (11) 3041-2396 
E-mail: helio.adnet@rep.com.br 

 
j. Identificação da Empresa Administradora dos Condôminos 

 
REP Imobiliária Administradora de Imóveis e Créditos Imobiliários Ltda. 
Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, Sala 102, Ed. Corporate Itaim Bibi, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo 
CEP 04.534-002 
At.: Sr. Zildo Borgonovi 
T elefon e: (11) 3041-2700 
Fax.: (11) 3041-2396 
E-mail: zildo.borgonovi@rep.com.br 
 

O Prospecto da Oferta es tará disponível para os Investidores no endereço do Coordenador Líder, 
bem como poderá ser consultado por meio da Internet nos websites (i ) http://www.bradescobbi. 
com.br/site/shoppinglargotreze/index.html 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, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 
Telefon e:  55-21 32554-8686 
 
São Paulo 
Endereço   Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza 

CEP: 01333-010, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
Telefon e:  55-11 2146-2000 
 

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
 
São Paulo 
Endereço:   Rua XV de Novembro, nº 275 

CEP 01013-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
Caixa Postal: 3456 

Telefon e:  55-11 3233-2000 
Fac-símile: 55-11 3242-3550 

 
 
 



36

8. DESCRIÇÃO DA ADMI NISTRADORA DO FUNDO E DO 
COORDENADOR LÍDER 

 
a. Breve Histórico da Instituição Administradora do FUNDO 
 

O Banco Bradesco foi fundado em 1943 como um banco comercial sob o nome de “Banco Brasileiro 
de Descontos S.A.”. Em 1948, iniciou um período de intensa expansão, que fez com que se tornasse o 
maior banco comerci al do setor privado no Brasil no final da décad a de 60. Expandiu suas atividades em  
todo o país durante a décad a de 70, conquistando mercados brasileiros urbanos e rurais. Em 1988, 
incorporou suas subsidiári as de fin anci amento imobiliário, banco de inv estimento e financiadora, 
tornando-se um banco múltiplo, e mudando sua denominação para Banco Bradesco S.A. 

 
O Banco Brad esco é um dos maiores b ancos do setor privado (n ão control ado pelo Gov erno) no  

Brasil, em termos de total de ativos. Fornece uma ampla gama de produtos e serviços ban cários e 
fin ancei ros no Brasil e no  exterior para pessoas físicas, pequenas  e médi as empresas no Brasil, e 
importantes sociedad es e instituições nacionais e intern acionais. Possui a mais ampla rede de agênci as e 
serviços do setor privado no Brasil, o que p ermite ab rang er uma base de clientes diversificada. Seus 
serviços e produtos compreendem operaçõ es bancárias, tais como: operaçõ es de crédito e captação de 
depósitos, emissão de cartões de crédito, consórcio, seguros, arrend amento mercantil, cobrança e 
processam ento de pag amentos, planos de previdência complement ar, gestão de ativos e serviços de 
intermediação e corretagem de valores mobiliários.  

 
Segundo informações publicad as pela Superintendência d e Seguros Privados, conhecida como 

“SUSEP” e pela Ag ência Nacional de Saúde Suplementar, conh ecida como “ ANS”, é a maior operado ra 
de seguros, previdênci a complementar e títulos de capitalização, em termos de prêmios de seguros, 
contribuições de previdên cia complementar e receitas de títulos de capitalização, em bases consolidadas.  

 
Instituição financeira brasileira com a melhor colocação no ranking da revista Fortune, alcançando o  

204º lugar na classi ficação geral das 500 maiores empresas do mundo; o Banco brasileiro com melhor 
colocação no ranking das  2 mil maiores emp resas do mundo em 2007, ocupando  o 85º lugar, segundo a 
Forbes, uma das mais respeitadas revistas internacion ais de economia, finanças e negócios;a Melhor 
Instituição Financeira do mercado e Líder entre as companhias que compõ em o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial – ISE da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadori as e 
Futuros, no ranking Agência Estado Empresas 2007. O Bradesco foi o ven cedor da pesquisa “As 100 
Empresas Mais Ligadas do Brasil”, edição 2007, promovida pela revista Info Exame. A pesquisa av aliou 
as companhias que estão na vanguard a Tecnologia da Informação. 

 
Algumas de suas subsidiárias classifi cam-se entre as maiores empres as no Brasil em seus respectivos 

mercados, segundo as info rmações disponibilizadas pelas entidad es citad as em parênteses ab aixo, 
incluindo: 

• Bradesco Seguros S.A., subsidiária de seguros, chamad a de “Bradesco Seguros”, em 
conjunto com suas subsidiárias, em termos de p rêmios de seguros, pat rimônio líquido e 
provisões técnicas (“ SUSEP”/ “ ANS”);  

• Bradesco Vida e Previd ência S.A., subsidiária de previdên cia complementar e de s eguro de 
vida, chamada d e “ Bradesco Vida e Previdên cia”, é a maior empresa do mercado em 23 
termos de contribuições a planos de p revidên cia complementar, prêmios de s eguros de vida 
e acidentes pessoais, carteira de investimentos e provisões técnicas (“SUSEP”);  

• Bradesco Capitalização S.A., subsidiária chamada de “ Bradesco Capitalização” e que 
oferece ao público  títulos de capitalização, em termos de receitas com a vend a de títulos e 
do valor de provisões técnicas (“SUSEP”); 

• Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, chamada d e “ Bradesco Leasing”, em 
termos de valor pres ente da carteira de arrend amento mercantil (Associação  Brasileira das  
Empresas de Leasing, conhecida como “ABEL”); 
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• Bradesco Consórcios Ltda., chamada d e “ Bradesco Consórcios”, em termos de cotas 
comerci alizadas (“BACEN”); e  

• Banco Finasa S.A., chamada de “ Banco Finasa” em termos de financi amento ao consumidor 
para aquisição de veí culos (“BACEN”).  

 
O Banco Bradesco é também um dos líderes, dentre as instituições financeiras privadas, em gestão de 

recursos de terceiros e em subscrição de valores mobiliários de dívida, con forme in formações  
disponibilizadas pela ANBIMA. 

 
Ao final do exercício de 2008, o saldo das Contas de Poupan ça da Organi zação Brad esco somou R$ 

37,8 bilhões, crescimento de 15,1% em relação ao saldo d e dezemb ro de 2007, representando  18,0% de 
participação no mercado do SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos e a liderança entre os 
bancos privados do Sistema Financeiro Nacional. 

 
No segmento d e s eguros, confo rme informações divulgad as pela Susep e p ela ANS, a Bradesco  

Seguros e Previdência arrecadou, até novembro de 2008, R$ 17,1 bilhões em prêmios e manteve a 
liderança do ranking com 24,0% de participação no mercado. No mesmo período, R$ 71,2 bilhões em 
prêmios foram arrecadados pelo setor de seguros.  

 
Além dos pontos levantados acima, o Banco Bradesco é: 
 

• um dos maiores administradores priv ados de fundos e carteiras do Brasil, com R$ 147,1 
bilhões no total de ativos de terceiros sob administração, representando  14,9% do mercado  
brasileiro total (Anbid); 

• um dos maiores emissores d e cartões d e crédito no Brasil, com 13,0 milhões de cartões  
emitidos entre as b andeiras Visa, American Express e MasterCard e 4,9 milhões de cartões  
private label e com faturamento em cartões de crédito de R$ 23,2 bilhões e R$ 1,2 bilhão em 
cartões private label; 

• um dos maiores  emissores d e cartões de débito no  Brasil, com 48,0 milhões de cartõ es de 
débito emitidos e com faturam ento em cartões de débito de R$ 14,2 bilhões (VISA); 

• o um dos líderes em processamento de pag amentos e cobrança no Brasil, com uma 
participação de mercado de 31% (Câmara de Compensação do Banco Central); 

• o líder em com erci alização de cotas de consórcio no segmento d e imóveis com 108.617 
cotas e no segmento de automóveis com 157.284 cotas (Banco Central); e 

• um dos líderes em finan ciamento ao consumidor para aquisição de veículos, com 
participação de mercado de 25,79 % (Banco Central). 

 

b. Breve Histórico do Coordenador Líder 
 
O Bradesco BBI opera n as áreas de banco d e investimento, destacando op erações d e mercado de 

capitais, fusões e aquisições, financi amento de p rojetos e operações estrutu radas, al ém de contar com  
corretora de valores mobiliários, private banking e asset management. Além do mercado local, o 
Bradesco BBI também atua no mercado internacional, originando e estruturando operações com  
investidores estrangeiros. 

 
O desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento tem os seguintes destaques: 
 

• Líder em operações de reestruturações societ árias/OPAs em valores de operaçõ es realizadas  
no ano de 2009, segundo o ranking de Anúncio da ANBIMA. 

• Líder na p restação d e servi ços envolvendo op erações d e fusões e aquisições em número de 
operações realizadas no ano de 2009 e no primeiro trimestre de 2010, segundo o ranking de 
Fechamento da ANBIMA. 
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• Quarta posição  em operações  de rend a variável  por v alor (distribuição) segundo o  ranking 
ANBIMA publicado  em  maio de 2010 (considerando o período dos últimos 12 meses). 
Considerando as 13 op eraçõ es registradas na CVM, o BBI participou como Coordenador e 
Joint Bookrunner de 7, que somadas  rep resent am um volume d e R$ 8,0 bilhões. Em 2009  
participamos como coorden ador líder e Joint Bookrunner da maior o ferta pública inicial de 
ações da história do Brasil: o IPO da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – 
Visanet, que totalizou R$8,4 bilhões e fomos Joint Bookrunner de mais 9 ofert as públicas de 
ações em 2009 que totalizaram, em conjunto com Visan et, aproximadam ente R$ 15,7 
bilhões.  

• Líder em operações de renda fix a no mercado doméstico de acordo com o ranking de 
Originação  ANBIMA publicado em maio de 2010, no ranking por número de operações  
com participação de mercado de 19,1% e volume de R$4,1 bilhões; e 

• O Brad esco BBI atuou como  assessor e estruturador financeiro da Santo  Antônio Energia, 
usina hidrelétrica do Complexo M adeira, com capacidade instal ada p revista d e 3.150 MW, 
operação vencedora na categoria “ Infrastructure and Project Finance”, pela revista The 
Banker, edição esp ecial “ Deals o f the Year 2010”. Em junho de 2010, o Bradesco  BBI, na 
condição de assessor finan ceiro d a LLX Logística S.A. (“ LLX”), obteve êxito na 
viabilização junto ao BNDES de Financiamento de Longo Prazo no montante total de R$ 
1,2 bilhão, para a implantação do Superporto Sudeste, terminal portuário de uso privativo 
misto, localizado no município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro. 

 
Ademais, o Bradesco, cont rolador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores ban cos múltiplos 

privados do país e está presente em praticamente todos os municípios do Brasil. O Bradesco mantém uma 
rede de atendimento alicerçada em modernos padrões de efici ência e tecnologia, que possibilita oferecer a 
seus 21,2 milhões de correntistas comodidad e e s egurança. Clientes e usu ários têm a disposição uma 
extensa Red e de Atendimento, com 6.106 agên cias conv encionais e 6.110 unidad es do Banco Postal. No 
primeiro trimestre de 2010, o lucro líquido foi de R$2,147 bilhões, o patrimônio líquido foi de R$43,087 
bilhões e os ativos totalizaram R$532,626 bilhões. 
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9. RELACIO NAMENTO ENTRE ADMINISTRADORA, 
COORDENADOR LÍDER, AUDITORES E DEMAIS 

PRESTADORES DE SERVIÇO 

Além do relacionamento referente à Oferta, as instituições envolvidas na presente operação (ou sociedades de 
seu conglomerado econômico) mantêm relacionamento comercial entre si, de acordo com as práticas usuais do 
mercado financeiro, podendo, no futuro, ser contratadas umas pelas outras para assessoramento, inclusive na 
realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 

 
Relacio na mento  do Coordenador Líd er co m a Instituição Admi nistradora do FUNDO, prestadora do 
serviço de cobrança e arrecadação e Escrituradora e co m o Gestor do Fundo 
 

A Administradora contratou o Coordenador Líder para a estruturação, coordenação e colocação da 
Ofert a. Além disso, a Administradora, que também é a instituição contratada para realizar o serviço de 
cobran ça e arrecadação e escrituração das Cotas, e o Coordenado r Líder s ão instituições integrantes e 
controladas  pelo mesmo  grupo econômico, o  Banco  Brad esco  S.A. O Gestor do FUND O também é 
integrante do mesmo grupo econômico. 

 
Apesar d e pertencerem ao mesmo grupo econômico, o Coordenado r Líder com a Instituição  

Administradora do FUNDO, prestadora do serviço de cob rança e arrecadação e Escrituradora e com o 
Gestor do FUNDO mantêm suas atividades d e maneira independente e seg regada umas das outras, de 
fo rma a garantir transparência, independên cia e seguran ça a seus resp ectivos clientes. 
 
Relacio na mento  do Coordenador Líd er, da  Instituição  Ad mi nistradora do FUND O e do Gestor do  
FUND O co m os Auditores Independentes 
 

Os Auditores Independ entes prestam s erviços d e auditoria para o  conglomerado econômico ao qu al 
fazem parte o Coordenador Líder, a Instituição Administradora do FUNDO e do Gestor do FUNDO. 
 
Relacio na mento  do Coordenador Líd er co m a empr esa ad ministradora do Mais Shopping Largo 13 
 

Exceto pel a presente op eração, o Coorden ador Líd er não  possui relacionamento com erci al com a 
empresa administradora do Shopping. 
 
Relacionamento da Instituição Administradora do FUNDO com a empresa administradora do Mais 
Shopping Largo 13 

 
A REPASE e a REP mantém relacionamento comercial com o Banco Bradesco S.A. restrito à 

contratação de serviços bancários, tais como arrecadação e cobran ça, pag amento de fo rnecedores e 
tributos e cartões de crédito empresariais. 
 
Relacionamento da empresa responsável pelo laudo de avaliação com a Instituição Administradora do 
FUNDO, com o Gestor do FUNDO e com a empresa administradora do Mais Shopping Largo 13 
 

Exceto pela presente operação, a Instituição Administradora do FUNDO, bem como o Gestor do FUNDO, e 
a empresa Administradora do Shopping, não possuem relacionamento comercial com a. empresa responsável pela 
elaboração do laudo de avaliação. A BEM DT VM Ltda., empresa conglomerado Bradesco, na qualidade de 
administradora de outros fundos imobiliários, pode ter contratado a empresa responsável pelo laudo de avaliação 
para realizar o mesmo tipo de serviço em outros fundos imobiliários sob sua administração. 
 
Relacionamento da empresa responsável pela vistoria de obra com a empresa administradora do Mais 
Shopping Largo 13 e com a Instituição Administradora do FUNDO 
 

Exceto pela presente operação, a empresa responsáv el pela vistoria de obra não possui 
relacion amento comercial com a empresa administradora do Mais Shopping Largo 13. 

 
A empres a respons ável pel a vistoria de obra mantém relacionamento comercial com a Instituição  

Administradora do FUNDO, realizando s erviços d e monitoramento de ob ras em processos de solicitação  
de liberação de crédito imobiliário junto ao segmento imobiliário do Banco Bradesco S.A. 
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10. FATORES DE RISCO 

 
Antes de tomar uma d ecisão d e investimento, os potenciais investidores do FUNDO devem 

considerar cuidadosament e os riscos e incertezas descritos abaixo, bem como outras inform ações contidas  
neste Prospecto, à luz de suas próprias situações econômicas e financeiras, avaliar, cuidados amente, todas 
as informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento do FUNDO e, em particular, aquelas 
relativas à política de investimento e composição d a carteira do FUNDO. Os riscos d escritos abaixo não  
são os únicos aos quais estão sujeitos os investimentos no FUNDO e no Brasil em geral. Os negócios, 
situação financeira ou resultados do FUNDO podem ser adv ersos e materialmente afetados por quaisquer 
desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam, atualmente, de conh ecimento da 
Administradora ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento. 

 
a. Riscos Relacionados a Fatores Macro econômicos 
 
O Governo Federal ex erceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia 

brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, poderá vir a 
causar um efeito adverso relevante que resulte em perdas para os Cotistas. 

 
O Governo  Federal frequ entemente intervém n a economia do País e o casionalmente realiza 

modificações signifi cativas em su as políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para 
controlar a infl ação, além de outras políticas e normas, frequ entemente implicaram aumento das taxas de 
juros, mudança das políticas fis cais, controle de preços, desvalorização cambial, controle d e capital e 
limitação às importações, entre outras medidas, poderão resultar em perdas para os Cotistas. As atividades 
do FUNDO, situação financeira, resultados operacionais e o preço de mercado das Cotas de nossa 
emissão podem vir a ser prejudicados de maneira relev ante por modi ficações nas políticas ou normas que 
envolvam ou afetem certos fatores, tais como: 

 
• política monetária, cambial e taxas de juros; 
 
• políticas governamentais aplicáv eis às nossas atividades e ao nosso setor; 
 
• greve de portos, alfândegas e receita federal; 
 
• inflação; 
 
• instabilidade social; 
 
• liquidez dos mercados finan ceiros e de capitais domésticos; 
 
• política fiscal e regime fiscal estadual e municipal;  
 
• racionam ento de energia elét rica; e 
 
• outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 
 
As políticas futuras do Governo Federal podem contribuir para uma maior volatilidade no mercado de 

títulos e valores mobiliários brasileiro e dos títulos e valores mobiliários emitidos no exterior por empresas 
brasileiras. Adicionalmente, eventuais crises políticas podem afetar a confiança dos investidores e do público 
consumidor em geral, resultando na desaceleração da economia e prejudicando o mercado de capitais. 

 
A inflação e as medidas governamentais para combatê-la podem contribuir para a incerteza 

econômica no Brasil e ter efeitos adversos sobre a economia brasileira, sobre o mercado de capitais 
brasileiro e os Cotistas do FUNDO. 

 
Ao longo de sua história, o  Brasil registrou tax as de in flação  extremamente altas. Det erminadas  

medidas adotad as no passado pelo Governo Federal no cont exto da política antiinflacionári a tiveram um 
fo rte impacto negativo sobre a economia brasileira. Desde a introdução do Real, em julho de 1994, no 
entanto, a inflação brasileira t em sido substancialmente menor do qu e em anos anterio res. Não obstant e, 
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pressões in flacionári as persistem, como a manuten ção de altas tax as de juros. Medidas adotadas para 
combater a inflação e especulação sobre as medidas futuras que possam vir a ser adot adas pelo Gov erno  
Federal têm gerado ao longo dos últimos anos um clima de incerteza econômica no Brasil e aumentado a 
volatilidade do mercado de capitais brasileiro. A in flação apurad a pelo IGP-M foi 25,3% em 2002, 8,7% 
em 2003, 12,4% em 2004, 1,2% em 2005, 3,8% em 2006, 7,7% em 2007, 9,8% em 2008 e 1,7% negativo 
em 2009. Os preços, por sua vez, quando apurados pelo IPCA, aumentaram em 12,5% em 2002, 9,3% em 
2003, 7,6% em 2004, 5,7% em 2005, 3,1% em 2006, 4,5% em 2007, 5,9% em 2008 e 4,3% em 2009. 

 
O Brasil pode p assar por aumentos relevantes da taxa d e in flação no futuro. Pressões inflacionárias  

podem levar à interv enção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas 
governamentais que podem ter um efeito adverso para os Cotistas do FUNDO. 

 
Ademais, se o Brasil exp erimentar altas taxas de in flação, a administração do Mais Shopping Largo  

13 pode não ser capaz de reajustar os preços das locaçõ es de maneira sufici ente para compensar os efeitos 
da inflação em nossa estrutura de custos. 

 
A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nas 

economias emergentes, pode afetar negativamente a economia, o mercado de capitais brasileiro e os 
Cotistas do FUNDO. 

 
A economia brasileira, o mercado de capitais brasileiro e as companhias brasileiras são, em diferentes  

intensidades, impactadas pelas condições econômicas e de mercado do Brasil e de outros países, 
incluindo os Estados Unidos e países emergentes, bem como pelas reaçõ es dos investidores com relação a 
essas condições. A o ferta de crédito a emp resas brasileiras é in fluenciada pelas condi ções econômicas e 
de mercado no Brasil e, em graus variáveis, pelas condiçõ es de mercado de outros países emerg entes, 
principalmente países d a América Latina. Adicionalmente, acontecimentos ou condiçõ es de outros países  
emergent es já afetaram signi ficativamente a disponibilidade de crédito na economia brasileira e 
resultaram  em consideráveis saíd as de recursos e qu eda no volume de inv estimentos estrang eiros no  
Brasil. Não há como garantir que futuros acontecimentos em países emergent es, bem como as medidas a 
serem adot adas pelos governos dess es países, não afetarão a oferta d e crédito no mercado local e 
internacional d e modo adverso caus ando efeitos negativos na economia brasileira, nos negócios e nos  
resultados do Mais Shopping Largo 13. 

 
A flutuação da taxa de juros pode causar um efeito adverso para o Mais Shopping Largo 13 e para 

o valor das Cotas do FUNDO. 
 
As empresas do setor de shopping centers, assim como grande parte da indústria nacional, dependem 

do controle exercido pelo Governo Federal sobre as taxas de juros. Nesse sentido, um repentino aumento 
nas taxas básicas de juros poderá levar a um desaquecimento do mercado de varejo e à redu ção dos gastos 
do consumidor, o que pode causar um efeito adverso para as receitas do Mais Shopping Largo 13. 
 

b. Riscos Relacionados aos Setores de Shopping Centers e Imobiliário 
 
Os contratos de locação no setor de shopping centers possuem características peculiares e podem gerar 

riscos à condução dos negócios e impactar de forma adversa os resultados operacionais do FUNDO. 
 
Os contratos de locação do Mais Shopping Largo 13 serão regidos pela Lei de Locação, que geram 

determinados direitos ao locatário no caso de serem preenchidos determinados requisitos previstos em lei. 
Nesse sentido, no caso das Lojas Âncoras, Lojas Satélites e algumas lojas modulares que preen cherem os 
requisitos da lei, uma eventual renovação compulsória do contrato de locação  pode apresentar dois riscos 
principais que, caso efetivamente materializados, podem causar efeito adverso para o FUNDO, são eles: (i) 
caso se d eseje desocup ar o  espaço ocupado por determinado locatário, visando renovar e/ou adaptar o  
Tenant Mix de lojas do Mais Shopping Largo 13, esta ação ficará prejudicada, uma vez que o locatário 
poderá ter obtido ordem judicial que lhe permita permanecer no Mais Shopping Largo 13 por um novo 
período contratual; e (ii) caso se deseje, além da desocupação do espaço, a revisão do aluguel para valor 
maior, esta revisão deverá ocorrer no curso da ação judicial de renovação do contrato de locação, hipótese 
em que a definição do valor final do aluguel ficará a cargo de sentença judicial. Dessa forma, o Mais 
Shopping Largo 13 fica sujeito à interpretação a ser adotada e à decisão a ser pro ferida pelo Poder 
Judiciário, podendo ocorrer, inclusive, a definição de um aluguel inferior ao pago anteriormente pelo lojista. 
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A renovação compulsória d e contratos de locação e/ou a revisão  judicial do aluguel pago  por Lojas  
Âncoras, Lojas  Satélites e algumas lojas modulares qu e preen cham os requisitos da lei, se decididos 
contrari amente aos interesses do Mais Shopping Largo 13, podem afet ar a condução dos negócios do 
Mais Shopping Largo 13 e impactar de forma adversa em seus resultados operacionais. 

 
As atividades das empresas dos s etores de shopping centers e imobiliário estão sujeitas a extensa 

regulamentação, o que poderá implicar maiores despesas ou obstrução do desenvolvimento de 
determinados empreendimentos, de modo a afetar negativamente os resultados do FUNDO. 

 
As atividades do M ais Shopping Largo 13 estão sujeitas às leis federais, estaduais e municipais, 

assim como a regulamentos, autorizaçõ es e licenças exigidas no que di z respeito à construção, 
zoneam ento, uso do solo, proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, locação, condomínio, 
proteção ao consumidor, dentre outros, que afetam as atividades e cert as negociações com clientes. Os 
shopping centers são obrigados a obter licenças e auto rizações de divers as autoridades governamentais 
para serem desenvolvidos e operados. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, 
regulamentos, licenças e autorizaçõ es, o Mais Shopping Largo 13 poderá vir a sofrer sanções  
administrativas, tais como imposição de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação  
de autorizações, além de outras penalidades civis e criminais. 

 
A natureza dos negócios do Mais Shopping Largo 13 é sensível a fortes interv ençõ es governamentais 

ou legislativas que podem restringir as atividades comerciais de um shopping center, tais como: proibição 
de cobran ça de estacionamento, aumento excessivo das alíquotas do IPT U e edição de novas normas e de 
legislação proibitiva de determinadas cláusulas contratuais acord adas com os lojistas locatários. 

 
Adicionalmente, o poder público pode editar novas normas mais rigorosas, adotar ou buscar 

interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, o que pode obrigar as empresas do setor, 
inclusive o Mais Shopping Largo 13, a gastar recursos adicionais para se adequar a estas novas regras ou  
interpretações. Qualquer ação nesse sentido por part e do poder público poderá afetar d e maneira negativa 
os negócios do setor e ter um efeito adverso sobre os resultados do Mais Shopping Largo 13. 

 
O setor imobiliário está sujeito a diversos riscos, tais como  riscos normalmente associados (i) ao  

desenvolvimento de empreendimentos, (ii) à escassez de recursos, (iii) à diminuição nas demandas por 
imóveis, e (iv) ao êxito na conclusão das obras. 

 
Os riscos associ ados às atividades de desenvolvimento de empreendimentos exercidas por empresas  

do setor imobiliário, incluem, mas não se limitam aos seguintes: (i) longo período compreendido entre o  
início da realização de um empreendimento e a sua con clusão; (ii) custos operacionais, que podem 
exced er a estimativa original; (iii) o nível de interesse do locatário por um empreendimento recentemente 
lançado; (iv) o valor do aluguel ou custo de o cupação das lojas pode não ser su fi ciente para torn ar o  
projeto lucrativo; (v) a possibilidade de interrup ção de fornecimento de materiais de construção e 
equipamentos; (vi) construçõ es e locações podem não ser fin alizadas de aco rdo com o cronog rama 
estipulado; (vii) eventual dificuldade na aquisição de terrenos; e (viii) indisponibilidade de mão-de-obra. 

 
O prazo de cumprimento dos contratos e a qualidade dos empreendimentos imobiliários dependem de 

certos fatores que estão  fora de controle completo dos empreendedo res, incluindo a qualidade e a 
tempestividade na entreg a do material fo rnecido para obras e a capacitação técnica dos profissionais e 
colaborado res terceirizados (empreiteiros). A ocorrência de um ou mais eventos envolvendo problemas 
no Mais Shopping Largo 13 pode afetar adv ersamente os resultado do Mais Shopping Largo 13. 

 
Condições econômicas adversas no local  onde está localizado o Mais Shopping Largo 13 podem 

afetar negativamente os níveis de ocupação e locação dos espaços, e, consequentemente, causar um 
efeito adverso para o Mais Shopping Largo 13. 

 
Os resultados operacionais do  Mais Shopping Largo 13 d epend em substancialmente d a sua 

capacidade em locar seus espaços disponíveis. Condições adversas n a região em que opera o Mais 
Shopping Largo 13 podem reduzir os níveis de locação, restringir a possibilidade de aumentar o preço de 
suas locações, bem como diminuir as receitas d e locação. Caso o Mais Shopping Largo 13 não gere 
receita su ficient e para qu e possa cump rir com as suas obrigações, a sua condição fin ancei ra e resultados  
operacionais podem ser afetados, assim como a distribuição de dividendos aos Cotistas do FUNDO. Os  
fatores a seguir, entre outros, podem causar um efeito adverso para o Mais Shopping Largo 13: 
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•  períodos de recessão e aumento dos níveis de vacância no Mais Shopping Largo 13, ou 
aumento das taxas de juros podem resultar na queda dos preços das locações ou no aumento da 
inadimplência pelos locatários, bem como diminuir as receitas de locação e/ou administração; 

 
• percepçõ es negativas dos  locatários acerca da segurança, conv eniênci a e atratividade da área 

onde está instalado o Mais Shopping Largo 13; 
 
• incapacidade de atrair e manter locatários; 
 
• inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais pelos locatários; 
 
• aumento dos custos operacionais, incluindo a necessidade para incremento do capital; 
 
• aumento de tributos incidentes sobre as atividades; e 
 
• mudanças regulató rias no setor de shopping centers, inclusive nas leis de zoneamento. 
 

O setor de shopping centers no Brasil é altamente competitivo, o que poderá ocasionar uma 
redução do volume de operações do Mais Shopping Largo 13. 

 
O setor de shopping  cent ers no Brasil é altamente competitivo e fragmentado. O produto  shopping 

center requer constantes pesquisas para definir novos fo rmatos e estratégias d e atuação. As mudanças na 
preferência do  consumidor, o ap arecimento de sistemas alternativos d e varejo e a construção d e um  
número cres cente de shopping centers têm levado a modi ficações nos shopping centers existentes para 
en frentar a con corrênci a. A disputa pelo consumidor e a busca de diferen ciação estão estreitamente 
ligadas às medidas tomadas para revitalizações e red efinição do perfil dos shopping centers. Esses 
projetos abrang em gastos crescentes de mark eting, seleção e/ou modificação do Tenant Mix, Lojas  
Âncoras, promoção de eventos, vagas de estacionam ento, projeto arquitetônico, ampliação do número de 
centros de lazer e serviços, treinamento e modernização e in formatização de operações. 

 
Companhias especializadas no ramo de shopping centers, inclusive estrang eiras, em alian ças com 

parceiros locais, ou companhias  capitalizadas  após a realização de o fertas públicas de ações p assaram e 
passarão a atuar ainda m ais ativament e no  segmento d e shopping cent ers no Brasil nos próximos anos, 
aumentando a concorrência no setor. Na medida em que um ou mais concorrentes iniciem uma campanha 
de marketing ou venda bem sucedida e, em d ecorrência disso, suas vend as aumentem d e man eira 
significativa, as atividades do Mais Shopping Largo 13 podem vir a ser afetadas adversamente de man eira 
relevant e. Se a administração do  Mais Shopping Largo 13 n ão fo r capaz de responder a tais pressõ es de 
modo tão imediato e adequado quanto os conco rrent es, a situação fin ancei ra e os resultados operacionais 
podem vir a ser prejudicados de maneira rel evante.  

 
A construção de novos shopping centers ou revitalização de centros comerciais próximos ao Mais 

Shopping Largo 13 poderá requerer investimentos não programados e/ou dificultar a capacidade do 
Mais Shopping Largo 13 em renovar locações ou locar espaços para novos lojistas, causando um efeito 
adverso. 

 
A construção de shopping centers competitivos ou revitalização de centros comerciais em áreas  

próximas àquela em que se situa o Mais Shopping Largo 13 poderá impactar na capacidade em locar 
nossos espaços em condições favoráveis. O ingresso de novos conco rrent es nas regiões em que operará o  
Mais Shopping Largo 13  poderá demandar um aumento não  planejado nos investimentos, o que poderá 
causar um efeito adverso. 

 
Adicionalmente, poderá se en frentar dificuldad es para renovar a locação das lojas ou locá-las para 

novos lojistas, o que poderá gerar uma redu ção do fluxo d e caixa e lucro operacional. Além disso, a 
proximidade de concorrentes pod erá resultar na mudan ça dos lojistas do Mais Shopping Largo 13 ou  
novos lojistas para os shopping centers concorrent es, resultando em uma maior possibilidade de haver 
vacân cia de espaços no Mais Shopping Largo 13. 
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c. Riscos Relacionados ao Mais Shopping Largo 13 
 
Eventos de risco de engenharia, construção e regulatórios do Mais Shopping Largo 13 podem 

afetar negativamente o custo de construção e o prazo de conclusão da obra. 
 
A construção do Mais Shopping Largo 13 será realizad a de aco rdo com todos os rigores e exigências  

das autoridades públicas, exigindo-se todo o cuidado qu e toda empresa ativa e proba costuma empreg ar 
no setor da construção civil. Entretanto, os riscos de engenharia não podem prever casos fortuitos, tais 
como vendavais, furacões, ciclon es, tornados, granizos, impacto de veículos terrestres e aéreos, incêndio, 
etc. 

 
Mesmo que a construção do Mais Shopping Largo 13 siga todas exigên cias legais e regulamentares, 

pode ser que fatos alheios à vont ade d as p artes  envolvidas caus em atrasos, interdição  (total/parcial), ou  
outros fatos qu e possam, direta ou indiretamente, impactar n a área explo rável  do Mais  Shopping Largo  
13, e, consequentemente, em sua rentabilidade.  

 
Exigências leg ais deco rrentes de l eis ambientais, de trânsito e et c. podem acarretar atrasos na 

inauguração do Mais Shopping Largo 13, inclusive por falta de exp edição do “ habite-se” por parte da 
municipalidade, além de fazer com qu e se incorra em custos signi ficativos para cumpri-las, assim como  
podem proibir ou restringir severamente a atividade de exploração comerci al em regiões ou  áreas  
ambientalmente sensíveis. As leis que regem o setor imobiliário brasileiro, assim como as leis ambientais, 
tendem a se tornar mais restritivas e qualquer aumento de restriçõ es pode afetar advers amente e de 
maneira rel evante os resultados operacionais do Mais Shopping Largo 13. 

 
Cronograma de execução de construção pode não ser concluído conforme planejado devido a  

diversos fatores impactando negativamente a taxa de retorno do investimento.  
 
A obrigação dos  lojistas de p agar a locação começa a p artir do  momento em qu e o Mais Shopping 

Largo 13 fo r inaugurado. Por conseguinte, eventual atraso na inauguração do Mais Shopping Largo 13 irá 
retard ar a percep ção de renda por part e do Mais Shopping Largo 13, o que impacta negativamente na taxa 
de retorno do FUNDO. 

 
Os Projetos C e/ou D podem não ser aprovados pela Prefeitura do Município de São Paulo 

conforme o planejado para a expansão do Mais Shopping Largo 13 devido a diversos fatores 
impactando negativamente a taxa de retorno do investimento.  

 
Entre os planos de expansão do Mais Shopping Largo 13, estão àqu eles que comp reend em o Projeto 

C e o Projeto D. Por conseguinte, ev entual n ão aprovação dos Projetos C e/ou D pela Prefeitura do  
Município de São Paulo irá p rejudicar os planos d e expansão e a percep ção d e renda do Mais Shopping 
Largo 13, o que impacta negativamente na taxa de retorno do FUNDO. 

 
Pode-se não conseguir executar integralmente nossa estratégia de comercialização e composição  

inicial do Tenant Mix .  
 
Considerando que o Mais Shopping Largo 13 é fundado em um con ceito de lojas modulares, n ão é 

possível garantir que os objetivos e estrat égias do Mais Shopping Largo 13 serão integ ralmente 
realizados. Em consequênci a, o Mais Shopping Largo 13 pode não ser cap az d e expandir suas atividades  
e sua estrat égia de crescimento d e forma a atender às demandas do mercado. Caso o desenvolvimento do 
Mais Shopping Largo 13 não seja bem sucedido, a condição fin ancei ra, resultados operacionais e o preço  
de negociação das Cotas do FUNDO podem ser adversamente afetados. 

 
Adicionalmente, o desempenho futuro do Mais Shopping Largo 13 irá depender de capacidade da 

Administradora do Mais Shopping Largo  13 de g eren ciar o crescimento rápido e signi ficativo de sua 
operações. Não se pode assegurar que a cap acidad e de gerenciamento da Administradora do Mais 
Shopping Largo 13 será bem sucedid a ou qu e n ão interferirá adversamente na sua estrutura. Caso a 
Administradora do Mais Shopping Largo 13 não seja capaz de geren ciar o crescimento do Mais Shopping 
Largo 13 d e forma satis fatória, poderá haver a perda de posição no mercado, o que poderá ter  um efeito 
adverso rel evante sobre a condição financeira do FUNDO. 
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Os resultados operacionais do FUNDO dep endem da capacidade de locar os espaços disponíveis 
no Mais Shopping Largo 13. Condições adversas na região do Mais Shopping Largo 13 podem, depois 
de instalado e em pleno funcionamento o Mais Shopping Largo 13, reduzir os níveis de locação, assim 
como restringir a possibilidade de aumento do preço de suas locações. 

 
Se o Mais Shopping Largo 13 não gerar receita su fi ciente p ara cumprir com su as obrigações, 

diversos fatores podem ser afetados, dentre eles a distribuição aos Cotistas. Os fatores a seguir, entre 
outros, podem afetar adv ers amente a perfo rmance operacional do Mais Shopping Largo 13: 

 
• períodos d e recess ão, aumento das taxas de juros ou  aumento do nível d e vacân cia podem resultar 

na queda dos preços das locações ou no aumento da in adimplência p elos locatários, bem como diminuir 
as receitas de locação e/ou administração que estão atreladas às receitas dos lojistas; 

 
• percepções negativas  dos locat ários acerca da segurança, conveniên cia e atratividade das áreas do  

Mais Shopping Largo 13; 
 
• inadimplência e/ou não cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos locatários; 
 
• incapacidade de se atrai r e/ou manter locatários; 
 
• aumento dos custos operacionais, incluindo a necessidade para incremento de capital, entre outros; 
 
• aumento de tributos e encargos que incidem sobre as atividades do Mais Shopping Largo 13; e 
 
• mudanças regulató rias no setor de shopping centers, inclusive nas leis de zoneamento. 
 
Os resultados operacionais do Mais Shopping Largo 13 dependem das vendas geradas pelas lojas 

neles instaladas, que são vulneráveis a períodos de recessão econômica.  
 
Historicamente, o setor varejista é suscetível a períodos d e des aquecimento econômico geral que 

levam à queda nos gastos do consumidor. O sucesso das operaçõ es do Mais Shopping Largo 13 depende, 
entre outros, de vários fatores relacionados aos gastos do consumidor e/ou que afetam a renda do  
consumidor, inclusive a situação  geral dos negócios, taxas  de juros, inflação, disponibilidade de crédito 
ao consumidor, tributação, con fiança do consumidor nas condições econômicas futu ras, níveis de 
emprego e salários. 

 
O desempenho do Mais Shopping Largo 13 d epende, em grande p arte, do volume de v endas das  

lojas, assim como da capacidade dos lojistas em gerar movimento de consumidores. Os resultados  
operacionais e o volume de vend as do M ais Shopping Largo 13  podem s er n egativament e afet ados por 
fatores  externos, tais como, ent re outros, d eclínio econômico, ab ertura de novos shopping centers  
competitivos em relação ao Mais Shopping Largo 13 e o fechamento ou qu eda de atratividade das lojas  
do Mais Shopping Largo 13. 

 
Uma redução no movimento do Mais Shopping Largo 13 como resultado de quaisquer desses fatores  

ou de qualquer outro pod e resultar em um declínio no número d e clientes que visitam as lojas  do Mais 
Shopping Largo 13 e, cons equentemente, no volume de suas  vendas, o qu e pode afet ar advers amente os  
negócios do Mais Shopping Largo 13, situação fin anceira e resultado operacion al, tendo em vista que 
grande part e das suas receitas prov êem de pagamento de aluguel pelos lojistas e merchandising.  

 
Parcela do aum ento das receitas e lucros operacion ais dependem do constante crescimento da 

demanda po r produtos o ferecidos pel as lojas do Mais Shopping Largo 13. Uma qu eda na dem anda, seja 
em fun ção de mudanças nas preferên cias do consumidor, redução do poder aquisitivo ou enfraquecimento  
das economias brasileira e global pode resultar em uma redu ção das receitas dos lojistas, e, 
consequentemente, causar um efeito adverso para o Mais Shopping Largo 13. 
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Possíveis vacâncias de espaços d estinados a certas Lojas Âncoras e/ou Lojas Satélites do Mais 
Shopping Largo 13 poderão impactar adversamente o Tenant Mix do Mais Shopping Largo 13, à sua 
atratividade e seus resultados operacionais. 

 
Eventual vacância nas Lojas Ânco ras e/ou Lojas Satélites implicará em n ão recebimento d e receitas  

por parte do FUNDO, uma vez que tais lojas têm um impacto considerável não só nas receitas diretas do  
Mais Shopping Largo 13 como no fluxo de pessoas que transitarão no empreendimento. 

 
No caso d e ocorrer a rescisão dos  contratos de locação das  Lojas Ân coras e/ou Lojas  Satélites ou a 

expiração de seu prazo de vigência sem renovação pelo locatário, o Mais Shopping Largo 13 pode não ser 
capaz de ocup ar novamente esse esp aço com facilidad e, com a mesma catego ria de loja e/ou nas mesmas  
condições do contrato de locação anterior, o que pode causar um efeito adverso ao Tenant Mix de lojas do 
Mais Shopping Largo 13, à sua atratividade e seus resultados operacionais.  

 
O Mais Shopping Largo 13 localizado-se em um grande centro urbano e pode estar sujeito a 

fatores relacionados à violência urbana. 
 
O Mais Shopping Largo 13  se localiza em um grand e centro  urbano  sujeito a um alto nível de 

criminalidade e violência urban a. No caso da oco rrência d e eventos de violênci a generalizada, o Mais 
Shopping Largo 13 pode ser obrigado a fech ar por determinado período, o que poderá afetar 
advers amente seus negócios e resultados.  

 
O Mais Shopping Largo 13, por ser um espaço  de uso público, está sujeito a uma séri e de acidentes  

em suas dep endências, que podem fugir do controle d a administração do  Mais Shopping Largo 13, e de 
suas políticas de preven ção, e qu e, consequentemente podem vir a causar danos aos s eus consumidores e 
frequ entadores. No caso da ocorrência de tais incidentes, o Mais Shopping Largo 13 pode enfrentar sérios 
danos de imagem e m ateriais, tendo  em vista que o movimento dos  consumidores pode cai r em  
decorrênci a da desconfiança e insegurança geradas. Além disso, a ocorrência de acidentes pode sujeitar o  
Mais Shopping Largo 13 à imposição d e responsabilidade civil e/ou à obrigação do  ressarcimento a 
vitimas, inclusive por meio do pagamento de indenizações, o que pode ter um efeito adverso para o Mais 
Shopping Largo 13.  

 
O Mais Shopping Largo 13 depende fundamentalmente de serviços públicos, em especial os de 

água e energia elétrica. Qualquer diminuição ou interrupção desses serviços poderá causar 
dificuldades na operação do Mais Shopping Largo 13 e, consequentemente, nos resultados de seus 
negócios. 

 
Os serviços públicos, em especial os d e águ a e energi a elétrica, são fund amentais p ara a boa 

condução da operação do Mais Shopping Largo 13. A interrupção desses servi ços pode gerar como  
consequên cia n atural o  aumento  dos custos e det erminadas  falh as na prestação de serviços. Em caso de 
interrupção, para que se consiga manter tais serviços em funcion amento, como por exemplo, en ergia 
elétrica, é necessária a contratação d e empresas terceirizad as e especializad as, o que representará um  
gasto excessivo p ara o M ais Shopping Largo 13 e um aumento signifi cativo em suas despesas  
operacionais.  

 
Desse modo, qualqu er interrup ção n a p restação dos serviços públicos essenci ais à condução dos  

negócios do Mais Shopping Largo 13 poderá gerar efeitos adversos nos seus resultados.  
 

Risco de desapropriação dos imóveis que compõe o Mais Shopping Largo 13 
 
Há a possibilidade de qu e ocorra a desap ropriação, parcial ou total, dos imóveis que compõe o Mais 

Shopping Largo 13, por decisão  unilateral do Poder Público, a fim de atend er finalidades  de utilidade e 
interesse público. Em ocorrendo referida desapropri ação, não há como g arantir, de antemão, que o preço  
que vier a ser p ago pelo Poder Público será justo, de mercado, ou que, efetivament e, remunerará os  
valores investidos de maneira adequad a, podendo causar substancial perda ao FUNDO. 
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Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos, o que poderá causar 
efeitos adversos 

 

Serão contratados seguros, dentro das práticas usuais de mercado, que protegem o Mais Shopping 
Largo 13. Não se pode garantir que o valor d e seguro s erá su ficiente p ara proteger o Mais Shopping 
Largo 13 de perdas relev antes. Há, inclusive, determinados tipos de perdas que não estarão cob ertas pelas  
apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e revoluções civis. Se qualquer dos ev entos não cobertos 
nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o investimento no Mais Shopping Largo 13  pode ser 
advers amente afetado, obrigando-se a inco rrer em custos adicionais e resultando em prejuízos no 
desempenho operacional. 

 
Adicionalmente, o Mais Shopping Largo 13 poderá ser responsabilizado judicialment e pelo 

pagamento de indenização a eventuais vítimas geradas p elo sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar 
efeitos adversos sobre seus negócios, condição finan ceira e resultados operacionais. 

 
Compartilhamento do controle Mais Shopping Largo 13 

 
A titularidade do M ais Shopping Largo 13 será dividida com terceiros, que pod em ter interesses  

divergentes  do FUNDO. Dessa form a, depend e-se da anu ência desses  investidores p ara a tomada de 
decisões signifi cativas que afetem o Mais Shopping Largo 13. Mencionados terceiros, co-propriet ários do 
Mais Shopping Largo 13, podem ter interess es econômicos diversos, podendo agir  de form a contrária à 
política estratégica e aos objetivos do FUNDO. Disputas com os co-proprietários podem ocasionar litígios 
judiciais ou arbitrais, o que pode aumentar as despesas do FUNDO. 

 
d. Riscos Relativos ao FUNDO 
 
Ausência de receitas até a inauguração do Mais Shopping Largo 13 

 
O Mais Shopping L argo 13  tem data estimada d e in auguração  para o  mês de outubro  de 2010. 

Mesmo com esta estimativa, existe ainda a possibilidade de adiam ento da inauguração, sendo que o  
FUNDO não receberá qualquer tipo de receita até a inaugu ração. Além disso, as estimativas de 
rentabilidade p revistas no laudo de avaliação elaborado pela CBRE assumem a p remissa fund amental de 
que a inauguração do Mais Shopping Largo 13 ocorrerá em outubro de 2010. 

 
Portanto, além do FUNDO não receber qualqu er tipo d e receita at é a inauguração, o que acarreta o  

não pagam ento de qualqu er tipo de provento ao cotista do FUNDO, qualquer atraso n a data in auguração  
impactará de fo rma negativa a rent abilidade estimada pelo laudo de avaliação da CBRE.  

 

Risco de o FUNDO não ser constituído 

 
De aco rdo com o Regulamento do FUNDO, existe a possibilidade de o FUNDO não vir a ser 

constituído, caso não sejam subscritas todas as Cotas da Emissão, ou caso a CVM não autorize a sua 
constituição e funcionam ento. Na ocorrência d essa hipótese, em que pes e o fato de que a Administradora 
responsável pel a subscrição irá ratear, entre os subscritores que tiverem integralizado suas Cotas, e na 
proporção das Cotas subscritas e integralizadas, os recursos finan ceiros captados pelo FUNDO e os 
rendimentos líquidos au feridos pelas  aplicações em renda fixa realizadas no  período, os Cotistas que 
tiverem subscrito e integralizado as Cotas arcarão com ev entuais desp esas, também de fo rma ratead a, 
incorridas p ela Administradora, quando d a e p ara a constituição do  FUNDO, e com eventuais despesas  
incorridas pelo próprio FUNDO. 

 

Caso não seja atingido o Montante Mínimo estab elecido no  Regulamento, a Administradora deverá 
liquidar as aplicações realizadas  e ratear os recursos financeiros entre os subscritores, na p roporção dos  
valores que tiverem integ ralizado  e proced er à liquidação do FUNDO, podendo acarretar em substancial  
perda ao valor da Cota,.  
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Risco de o FUNDO não captar a totalidade dos recursos 

 
Existe a possibilidade de que, ao final do prazo de distribuição, não seja subscrito o montante mínimo 

de Cotas objeto da O ferta, fazendo com que o FUNDO não seja constituído, com a respectiva d evolução  
dos valores integralizados d eduzidos d e ev entuais desp esas inco rridas p ela Administradora, quando da e 
para a constituição do FUN DO, e com eventuais d espesas  incorridas pelo p róprio FUND O, acarretando  
em perdas em relação aos valores investidos nas Cotas. 

 
Risco de liquidez 

Os FII encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Por conta dessa característica e do fato de os 
FII sempre serem constituídos na forma de condomínios fech ados, ou seja, sem admitir a possibilidade de 
resgate de suas cotas, os titulares de cotas de FII podem ter dificuldad e em realizar a venda de suas cotas  
no mercado secundário, mesmo sendo estas objeto de nego ciação no mercado de bolsa. Não h á nenhuma 
garantia d e que existirá no futuro um mercado líquido para negociação d as Cotas que permita aos  
investidores sua pronta alienação caso decidam pelo desinvestimento. Desse modo, o investidor que 
adquirir as  Cotas do FUND O deverá estar ci ente de que o investimento em Cotas do FUNDO  pode 
acarret ar perdas caso procure realizar a alienação de suas Cotas no mercado secund ário. 

 
Riscos tributários 

Lei nº 9.779/99, estabelece que os FII são isentos de tributação sobre a sua receita operacion al, desde 
que (i) distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o 
regime de caixa, com base em balanço ou b alancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de 
dezembro d e cada ano; e (ii) apliquem recu rsos em empreendimentos imobiliários que não tenham como  
construtor, incorporador ou  sócio, Cotista que detenha, isoladam ente ou em conjunto com pessoas a ele 
ligadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do FUNDO. 

 
Ainda de acordo com a mesma Lei, os dividendos distribuídos aos Cotistas, quando distribuídos, 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, de 21 de dezembro de 2004 (“Lei nº 
11.033/04”), alterada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 (“Lei nº 11.196/05”), ficam isentos do 
imposto de renda retido 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 (i) será concedido somente nos casos em que o FUNDO possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas e 
que (ii) 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 as regras tributárias dos fundos estejam vigentes d esde a edição do mencion ado diploma 

legal, 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 d a atual sobre a incid ência de quaisquer tributos ou a revogação de isen ções  
vigentes, sujeitando o FUNDO ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. 

 
Risco Relativo à Concentração e Pulverização 
 
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão 

ou mesmo a totalidade das Cotas do FUNDO, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente 
concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários. 

 
Nesta hipótes e, há possibilidade de que deliberações sej am tomadas pelo Cotista majo ritário em 

fun ção de seus interesses ex clusivos em detrimento do FUNDO e/ou dos Cotistas minoritários. 
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Risco Relativo à Rentabilidade do Investimento no Mais Shopping Largo 13 
 
O investimento em cotas de FII é uma aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que significa 

que a rentabilidade a ser paga ao Cotista dependerá do resultado da administração do empreendimento objeto 
do FUNDO. No presente caso, os valores a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, diretamente, das 
receitas provenientes das locações e arrendamentos das lojas do Mais Shopping Largo 13, assim como cessões 
de uso e demais formas de exploração comercial do Mais Shopping Largo 13. 

 
Risco de Crédito / Rentabilidade 
 
Os Cotistas do FUNDO farão jus ao recebimento de rendimentos que lhes serão pagos a partir da 

percepção, pelo FUNDO, dos valores que lhe forem pagos p elos lojistas. Assim, por todo tempo em que 
os imóveis estiverem locados, o FUNDO estará exposto aos riscos de crédito dos lojistas.  

 
Risco de Concentração da Carteira do FUNDO 
 
O FUNDO tem por objeto exclusivo a aquisição de fração ideal do Mais Shopping Largo 13, que 

integrará o seu patrimônio de acordo com a sua política de investimento. 
 
Independentemente d a eventu al aquisição de outros imóveis no futuro pelo FUNDO, há e continuará 

a haver, necessariamente, uma concentração da sua carteira, estando o FUNDO, portanto, exposto aos 
riscos inerentes à demanda existente pela locação ou arrendamento das lojas do Mais Shopping Largo 13, 
considerando-se, ainda, que não há garantia d e que todas as su as unidades estarão s empre locadas ou  
arrendadas. Em caso de v acância de qualquer d as unidades, as d espesas condominiais e tributos deverão  
ser parcialmente suport ados p elo FUNDO, o  que poderá comprometer o  fluxo d e caixa previsto d ada a 
diminuição dos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas do FUNDO. 

 
Riscos Jurídicos 
 
T oda a arquitetura do modelo fin anceiro, econômico e jurídico deste FUNDO considera um conjunto 

de rigores e obrigações d e p arte a p arte estipuladas através de contratos públicos ou  privados t endo por 
diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidad e e da falta de tradi ção e 
jurisprudência no m ercado de capitais brasileiro, no que tang e a este tipo de op eração financeira, em  
situações atípicas ou con flitantes poderá haver perd as por parte dos investidores em razão do dispêndio de 
tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

 
Risco decorrente da ausência de garantia do capital investido 
 
As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da Administradora, do Escriturador ou 

do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, podendo ocorrer perda total do capital investido pelos Cotistas. 
 
Risco de despesas extraordinárias 
 
O FUNDO, na qualidade de proprietário do Mais Shopping Largo 13, 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 do Mais Shopping Largo 13. O pagamento de tais despesas ensejaria uma 
redução na rentabilidade das Cotas do FUNDO. Não obstante, o FUNDO estará sujeito a despesas e custos 
decorrentes de ações judiciais necessárias para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ações judiciais (despejo, 
renovatória, revisional, entre outras), bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos lojistas, tais 
como tributos, despesas condominiais, custos para reforma ou recuperação de lojas. 

 
Risco de derivativos 
 
Existe o risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da 

volatilidade do FUNDO, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos 
pretendidos, bem como provocar perdas aos Cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos para 
proteção, existe o risco da posição não representar um “hedge” perfeito ou suficiente para evitar perdas ao 
FUNDO. Para os fundos que utilizam derivativos para alavancagem existe a possibilidade de ocorrência de 
patrimônio líquido negativo gerando a eventual necessidade de aporte por parte dos cotistas. 
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Risco de mercado 
 
O valor dos ativos que integ ram as carteiras dos fundos de investimento pode aumentar ou diminuir 

de aco rdo com as flutuações de preços e cotaçõ es de mercado. Essas flutu ações tenderão ser m aiores em  
virtude do FUNDO pod er aplicar seus recursos em títulos de longo prazo. Além disso, poderá hav er 
oscilação negativa nas cotas pelo fato do FUNDO poder adquirir títulos que, além da remuneração por um 
índice de preços, são remunerados por uma tax a de juros (Comitê de Política Monetária - COPOM), que 
sofrerão alteraçõ es de acordo com o patamar das taxas d e juros praticadas pelo mercado para as datas de 
vencimento desses títulos. Adicionalmente, o FUNDO poderá so frer oscilações neg ativas em períodos de 
inflação  neg ativa (d eflação). Em caso de queda do valo r dos ativos, o patrimônio do  FUNDO  pode ser 
afetado n egativamente. A queda nos preços dos ativos integrant es da carteira do FUNDO pod e ser 
temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou 
indeterminados. 

 
e. Riscos Relativos à Oferta e às Cotas 
 
Risco de não Materialização das Perspectivas Contidas neste Prospecto, no Laudo de Avaliação e 

no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira 
 
Este Prospecto contém inform ações acerca do FUNDO, do Mais Shopping Largo 13 e do mercado de 

shopping centers, bem como perspectivas acerca do  desemp enho futuro  do FUNDO, do Mais Shopping 
Largo 13 e do mercado de shopping centers, que envolvem riscos e incertezas. 

 
Embora as in form açõ es constantes deste Prospecto tenh am sido obtidas de fontes idôn eas e 

confiáveis e as p erspectivas acerca do des empenho futuro do FUNDO do  Mais Shopping Largo 13  e do  
mercado d e shopping centers sej am basead as em convicções e expectativas razoáv eis, não há garantia de 
que o des empenho futuro seja consistente com essas p erspectivas. Os eventos futuros poderão di ferir  
sensivelmente das tendências aqui indicadas. 

 
Igualmente o L audo de Avaliação e o Estudo de Viabilidad e Econômico -Financeira utilizaram-se de 

perspectivas acerca do des empenho futuro, que podem não se con cretizar ou ser tomadas como  
parâmet ros objetivos. Nada previsto no Prospecto constitui, ou deve ser entendido como sendo, promessa 
ou garantia sobre resultados ou eventos futuros. 

 
O FUNDO pode vir a precisar de capital adicional no futuro, através da emissão de novas Cotas, o 

que poderá resultar em uma diluição da participação do Cotista 
 
O FUNDO pode vir a t er qu e captar recu rsos adicion ais no futuro através de nov as emissões de 

Cotas. Na eventualidade de ocorrer novas emissões, os Cotistas que n ão ex ercerem o s eu respectivo 
direito de p referência na subs crição, nos termos constantes do Regulamento, terão as suas participações  
no FUNDO diluídas. 

 
O regime de coloca ção das Cotas – melhores esfor ços – não garante a colocação total das Cotas, 

podendo impactar negativamente a constituição do FUNDO, ou sua perspectiva de rentabilidade em 
caso de colocação parcial 

 
O regime de colocação das Cotas estab elecido no Contrato de Distribuição, firmado entre o FUNDO  

e o Coordenador Líd er, prev ê a colo cação das Cotas em regime de melhores esforços. Nenhuma garantia 
pode ser d ada de qu e as Cotas serão efetivamente colocadas e, consequent emente, de que o volume total  
da Oferta será efetivamente captado. 

 
Assim, a destinação dos recursos pretendid a pelo FUNDO com a colocação d as Cotas poderá não ser 

totalmente atingida, de modo que o FUNDO ou a Largo XIII poderão não encontrar outras fontes de 
captação de recursos disponíveis, fazendo com que a viabilidad e do Mais Shopping Largo 13 seja afetada 
negativamente. 
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11. DES TI NAÇÃO DOS RECURSOS 

 
Os recursos líquidos captados com a presente distribuição de Cotas permitirão que o FUNDO adquira 

a fração id eal de 20 % (vinte por cento) a até 40 % (quarenta por cento) dos Imóveis Projeto A e dos  
Imóveis Projeto C, bem como de 20% (vinte por cento) a até 40% (qu arent a por cento) da fração ideal do 
Mais Shopping Largo 13 concluído, nos termos dos Projetos A e C. 

 
Segue abaixo tabela demonstrativa da destinação dos recursos da Oferta:  
 

Destinação dos Recursos 

Tipo de Desembolso  Valor (R$)  Custo unitário da 
emissão (R$) 

 % em Relação ao 
Valor da Of erta 

Aquisição de fração ideal do Empreendimento  86.400.000,00  86.400.000,00  95,1% 

Despesas, Comissões e outros custos da Oferta 
e de aquisição do Empreendimento  4.440.000,00  4.440.000,00  4,9% 

Total  90.840.000,00  90.840.000,00   100,0%  
(*): Assumindo valor obtido no Laudo de Avaliação.  

 
 



52

12. CAPI TALI ZAÇÃO 

 
As tabelas a seguir apres entam o impacto do cronograma de desembolso dos recu rsos captados sobre 

a evolução da capitalização esp erada pelo FUND O, tendo em vista a captação de recursos relativos à 
O fert a e a expectativa de cronograma de desembolsos dos recursos do FUNDO para com a Largo XIII. 

 
As info rmações des critas ab aixo na coluna “Atual” têm como base a situação do FUNDO ant erior à 

O fert a. A colun a “ Após Oferta” repres enta um a estimativa d e distribuição dos  pag amentos dos recursos  
captados com a Ofert a para com a Largo XIII, de acordo com os eventos abaixo apontados.  

 
 

M ont ante  
em  R$  m il %

M ont ante  
em  R$  m il %

M ont ante  
em  R$  m il %

58.891        76,75% 9.147           94,60% 68.038       78,75%

5.179          6,75% 151              1,57% 5.331         6,17%

5.179          6,75% 151              1,57% 5.331         6,17%

5.179          6,75% 151              1,57% 5.331         6,17%

2.302          3,00% 67                0,70% 2.369         2,74%

76 .7 31       10 0,00 % 9 .6 69         10 0,00 % 8 6 .4 00      1 00 ,0 0%

-              -         -              -         4.440         5,14%

-             -         -              -         9 0 .8 40      1 05 ,1 4%

Após  Colocação  e Funcionamento dos 3 Chillers

Eve ntos De scri ção
Parcela à Vista Refer ente ao Estágio da Obra do Empreendimen to

Tota l dos Recursos

D e finição do Cronogra ma  de  D ese mbolso

Projet o A
D if er ença  e nt re  
Projet o A  e  C* Tot al

Parcela Final
Após validação do recolhimento e comprovação de 
proto colo de CN D emitida pelo INSS relacionada à 

Obr a e ao Empreediment o

Subtot al Tot al 
dos Recursos 

Custos e Despesas da 
Of erta

Cus tos e Despesas incorridos na Est ruturação da 
O ferta e do FUNDO

P ar cela 1 Após Montagem das Escadas Ro lantes

P ar cela 2 Após Conclusão das Lojas Modulares

P ar cela 3   

*  As parcelas 1 a 3  da Diferença entre Projeto  A e C poderão ser pagas antecipadamente (ou não) à medida em que os respectivos terrenos 
tenham suas respectivas escrituras registradas. 

 

Desti na çã o dos Re cursos

Va lores e m R$ mil

P arc ela à vist a, 
cust os e despesas da 

Ofe rt a Parcela 1 P arc ela 2 Parcela 3 Pa rce la  Final

Projeto A 58.891                  5.179             5.179             5.179               2.302            
Diferença  e nt re Proje tos A e  C 9.147                    151                151                151                  67                 
Cust os e Despesa s da Oferta 4.440                    -                 -                 -                   -               

Fluxo de De se mbolso 72.478                  5.331             5.331             5.331               2.369            

Após a Ofert a

 

 

Va lores e m R$ mil
P agament o Inicial Parcela 2 P arc ela 3 Parcela 4 Pa rce la  Final

Pa ssivo
  Cot as 90.840                  90.840           90.840           90.840             90.840          
Pa ssivo Tota l 9 0.84 0                 9 0.8 40          90 .840          9 0.8 40           9 0.8 40        

A tiv o
  Obrigações Contratuais 18.362                  13.031           7.700             2.369               0                   
  Imobilizado 72.478                  77.809           83.140           88.471             90.840          
Ativ o Tot al 9 0.84 0                 9 0.8 40          90 .840          9 0.8 40           9 0.8 40        

Após  a O fe rta

Composi ção da  Capit al izaçã o do FUNDO
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13. VISÃO GERAL DO SETOR DE FUNDOS DE INVESTI MENTO 
IMOBILIÁRIO E ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 

a. Visão Geral 
 
Os FII são veículos de investimento coletivo, formados a partir d a captação de recursos por meio do 

sistema de distribuição de v alores mobiliários, nos termos da Lei nº 8.668/93, da Lei nº 9.779/99, da 
ICVM nº 472/08 e regras posteriores. 

 
Os recursos de um FII podem ser aplicados no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, na 

construção de imóveis, na aquisição de imóveis prontos, ou no investimento em projetos que viabilizem o 
acesso à habitação e serviços, para posterior alienação, locação ou arrendamento. 

 
Os FII são fundos fechados, ou seja, n ão permitem resgate das cotas. O reto rno do capital investido 

se dá através d a distribuição de resultados, da venda das cotas ou, quando for o  caso, na dissolução do  
fundo com a venda dos seus ativos e distribuição proporcional do patrimônio aos Cotistas.  

 
No Brasil, os FII surgiram em junho de 1993 pela L ei nº 8.668/93 e fo ram regulamentados, pela 

CVM, em janeiro do ano seguinte, através das ICVM nº 205/94, revogada pelas ICVM nº 472/08 e ICVM 
nº 206/94. Atualmente, a indústria de FII no Brasil é composta por cerca de 75 (setenta e cinco) fundos, 
totalizando um patrimônio de R$ 4,2 bilhões, correspondente a ativos em valo r aproximado  de R$ 6  
bilhões. 

 
O segmento de shopping centers recebe investimentos de 11 (on ze) dos 75 (s etenta e cinco) FII 

existentes, represent ando 15% do mercado brasileiro. Atualmente, dentre os 31 FII listados na 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadori as e Futuros, 10 (dez) fundos investem  
especi fi camente no segmento de shopping centers. 

 
Diferentemente de outros fundos fin anceiros, em que a rentabilidade pod e ser cal culada apenas pela 

variação do valor da cot a, a rent abilidade dos FII é cal culada a partir da det erminação da taxa intern a de 
retorno (“ T IR”), que toma como bas e tanto a variação p atrimonial como os rendimentos e amortizações  
pagos aos cotistas. 

 
Taxa Interna de Retorno - Novembro de 2009 

 

21,95%

22,65%

25,30%

26,64%

31,67%

35,65%

35,54%

37,10%

37,80%

42,68%

44,14%

47,51%

49,32%

51,42%

52,93%

55,79%

-3,04%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SCP

Vila Parque Shopping

Água Branca

ABC Plaza Shopping

Ed.Ourinvest

Ho tel Maxinvest

Hospital da Criança

Torre Norte

Shopping Hig ienópolis

Europar

HG Shopping

Ed . Almirante  Barroso

Hosp ital Nossa Sra. de  Lourdes

Square Faria Lima

Rio Bravo Renda Corporativa

Torre Almiran te

BB Progressivo

 

1  Rentabilidade calculada com base na taxa in terna de retorno (TIR), calculada como percentual correspondente ao  fluxo de caixa pago 
aos investidores (rendimentos ou amortizações), acrescido da variação do valor da cota no mercado. 
Fonte: BM&FBOVESPA S.A. –  Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
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b. Regras de Tributação  
 
Com base na legislação brasileira em vigor, o tratam ento tributário aplicável aos FII pod e ser 

resumido da seguinte forma: 
 
i. T ributação do Fundo 
 
Regra geral, os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo não so frem tributação pelo Imposto de 

Renda, nem por qualquer outro tributo fed eral, havendo apen as incidência por ocasião da distribuição aos  
investidores, na forma detalhad a no item (ii), adiante. A exceção é para rendimentos originados de 
aplicações finan ceiras de renda fixa, que fi cam sujeitos às  mesmas regras de t ributação  aplicáveis às  
pessoas jurídicas. T odavia, as aplicações de renda fix a, efetuadas pelos  FIIs em Letras Hipotecárias, 
Letras de Crédito Imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, continuam sob o regime da regra 
geral, por força da p revisão contida no Artigo 16 – A da Lei nº 8.668/93, com a redação que lh e foi dada 
pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009. 

 
O imposto pago pela carteira do fundo poderá ser compensado com o Imposto de Renda a s er retido 

na font e pelo Fundo, quando da distribuição dos rendimentos e ganhos de capital. De acordo com a Lei nº 
12.024, de 27 de agosto de 2009, a compensação mencionada dev erá ser efetuada proporcionalmente à 
participação do cotista pessoa jurídica ou pessoa física não sujeita à isen ção prevista no inciso III, do art. 
3º, da Lei nº 11.033/04. A parcela do imposto não  compens ada relativa à pessoa física sujeita à isenção  
será considerada ex clusiva de font e. 

 
A Lei nº 9.779/99 estabelece que os FIIs são isentos de tributação sobre a sua receita operacional, 

desde que apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, 
incorporado r ou só cio, cotista que detenh a, isoladamente ou em conjunto com  pessoas  a ele ligadas, 
percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do fundo.  

 
Caso tal limite seja ultrapassado e enquanto perdu rar tal situação, o fundo est ará sujeito à incid ência 

de todos os impostos e contribuições aplicáveis às pessoas jurídicas.  
 
ii. T ributação de Investidores 
 
Os rendimentos e g anhos de capital au feridos, apurados semestralmente 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). A mesma tributação aplica-s e no resgate das cotas, em caso de 
liquidação do fundo. 

 
De acordo com o inciso II, do Parágrafo Único, do Artigo 3º da Lei nº 11.033/04, não haverá 

incidência do Imposto de Renda retido na fonte, e tampouco na declaração de ajuste anu al das pessoas 
físicas, com rel ação aos rendimentos distribuídos pelo fundo ao cotista pessoa físi ca titular de cot as que 
representem menos de 10% (dez por cento) das cot as emitidas pelo fundo e qu e dêem direito ao  
recebimento de rendimento in ferio r a 10% (dez por cento) do total de rendimentos au feridos p elo fundo, 
desde que as cotas sejam admitidas à nego ciação ex clusivamente em bolsas de valo res ou no mercado de 
balcão organi zado e o fundo conte com, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas. T ais condições são 
cumulativas e devem ser atendidas simultaneamente para fruição de tal benefício de isenção. 

 
Havendo alien ação de Cotas no mercado s ecundário não hav erá reten ção de imposto na fonte, 

devendo o tributo ser apurado pela aplicação da alíquota de 20 % (vinte por cento) (IN SRF nº 25/01, 
artigos 10 e 11): (I) se o ben eficiário for p essoa física: na fo rma de ganho d e capital quando a alienação  
fo r realizad a fora da bolsa de valo res ou na fo rma de renda variável quando a alien ação ocorrer na bolsa;  
e (II)  se o  ben eficiário fo r pesso a jurídica: na form a de renda vari ável qu ando a alien ação fo r realizada 
dentro ou fora da bolsa de valores. 

 
O Imposto de Renda pago será considerado: (i) definitivo no caso de Inv estidores pessoas físicas que 

não sejam consideradas isentas, e (ii) ant ecipação do IRPJ para os Inv estidores pessoa jurídica. Ademais, 
no caso de pessoa jurídica, o ganho será incluído nas bases de cálculo do Imposto de Renda sobre Pessoa 
Jurídica -  IRPJ, da Contribuição  Social sob re o  Lucro Líquido - CSLL, bem como do Prog rama de 
Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridad e Social – COFINS, 
ressalvado o caso de pessoa jurídica sujeita à sistemática não-cumulativa de apuração d a contribuição ao  
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PIS e da COFINS, à qual, nos termos do Decreto nº 5.442/2005, aplica-se a alíquota zero para fins de 
cálculo das referidas contribuiçõ es. 

 
iii. T ributação do IOF/T ítulos 
 
Poderá h aver a in cidênci a de Imposto sobre Operações d e T ítulos e Valores Mobiliários -  

IOF/T ítulos, à alíquota de 1% (um por cento) ao di a sobre o valor d a operação, limitado a um percentual  
do rendimento, previsto em tabela própri a, em caso de resgate, cessão ou rep actu ação d as cotas do fundo  
em prazo in ferio r ao 29º (vigésimo nono) dia d a aplicação no fundo, con forme a t abela regressiva anexa 
ao Decreto nº 6.306, de 14 d e dezembro d e 2007, observando-se qu e a alíquota poderá ser majorad a por 
ato do poder executivo, até a alíquota máxima de 1,5% (um vírgula cinco décimos por cento) ao dia. 
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14. VISÃO GERAL DO SETOR DE SHOPPING CENTERS 

a. Indústria Mundial de Shopping Centers 
 
Os shopping centers surgiram nos Estados Unidos após a segunda guerra mundial para atender ao crescente 

número de consumidores nos subúrbios das grandes cidades. Os principais fatores que impulsionaram o 
surgimento desta nova indústria foram o aumento do poder aquisitivo da população americana, o 
desenvolvimento da indústria e a descentralização para as zonas periféricas das grandes metrópoles. 

 
Na década de 1980, o setor de shopping centers americano cresceu de forma significativa, em especial com o 

surgimento dos super-regional centers, que são shopping centers com mais de 80.000 m² de ABL.  
 
Em 1993, uma importante mudança na estrutura de prop riedade dos shopping centers marcou o setor 

americano, uma vez que várias companhias d e controle familiar se trans formaram em REIT . A partir do  
acesso ao mercado de capitais, esses novos investidores iniciaram o processo de consolidação da indústria 
nos Estados Unidos, que foi liderado po r Simon Property, General Growth Prop erties, Kimco Realty, 
Developers Diversi fied, Taubman, T he Inland Real State Group o f Cos., Westfield Group, CBL & 
Associates Properties, T he Macerich Company e T he Mills Corp. 

 
Atualmente, o surgimento de novas e alternativas fo rmas de com ércio (como lojas de fábrica, clubes  

de compra, venda por catálogos e internet) têm aumentado a concorrência no varejo ameri cano. No 
entanto, os shopping centers ainda representam parcela significativa do comércio pelo fato de fornecerem  
ao consumidor uma combinação entre consumo, con forto, segurança e entretenimento.  

 
Segundo dados da International Council of Shopping Centers (ICSC), em 2006 o mercado americano  

de shopping centers era composto por mais d e 90 mil empreendimentos, que somavam mais d e 634  
milhões de m² de área construída e faturav am cerca de US$ 2,25 trilhões. Os estados que mais se 
destacavam eram a Cali fórni a, T exas, Flórida, Nova Iorque e Illinois, que, juntos, eram responsáveis por 
38% das vend as totais e 37 % da ABL dos shopping cent ers norte americanos. Esse setor represent a, 
ainda, um fort e gerador de emp regos para economia american a, somando mais de 12,8 milhões de 
empregos. Em 2006, o número médio de visitas aos shopping centers ao mês caiu para 2,9 visitas ao mês, 
comparado  com 3,1 em 2005, enquanto qu e o ticket médio de gastos cresceu no mesmo período, 
atingindo US$ 99,90 em 2006 (US$ 90,90 em 2005). 

 
b. Indústria Brasileira de Shopping Centers 
 
Até o início da década d e 1960, o varejo de rua era predominant e, sendo con centrado no centro das  

cidades. Em meados dessa décad a, surgiram os primeiros shopping centers do país, como o Shopping 
Center do Méier, no Rio de Janeiro, que apresentava um Tenant Mix bastante diversificado e anco rado  
por nomes de prestígio, como Sears Roebu ck, Lojas Brasileiras, Cássio Muniz e Cas a Masson. Em São  
Paulo, o Shopping Center Iguatemi, foi inaugurado com 70 lojas e estacionamento para mil carros, 
surgindo como o maior shopping center da América do Sul, seguido, quatro anos mais tarde, pelo 
Conjunto Nacional de Brasília. Na d écada de 1970, alguns novos  empreendimentos foram iniciados, 
porém somente a partir da década de 1980 o mercado brasileiro de shopping centers apresentou  
crescimento mais acentuado, tendo praticament e dobrado a cada 5 anos até o final da década de 1990. 
Entre os principais lançamentos da época podemos citar o Morumbi Shopping, em São Paulo, o Barra 
Shopping, no Rio de Janeiro, o Shopping Center Iguatemi em Porto Alegre, o ParkShopping em Brasília e 
o Shopping Barra em Salvador.  

 
Os shopping centers no Brasil surgiram como uma forma de comercialização inovadora, reunindo em 

um mesmo espaço grifes diversas sob uma mesma marca promocional. Esses novos modelos de 
comerci alização passaram a atrair  grandes lojas d e dep artam entos que, ao inv és de abrirem novas filiais 
em endereços p róprios, preferiam ser ânco ras dos modernos centros d e compras da época. Até o final da 
décad a de 1970, shopping center no Brasil era sinônimo de varejo de luxo e a concorrência oco rria entre 
esses centros de compras e o varejo tradicional de rua. 
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A partir de 1980, observou-se um grande número de inaugurações. Entre 1980 e 1989, 44 novos 
shopping centers foram inaugurados, considerando-se os empreendimentos filiados à Associação  
Brasileira d e Shopping Centers  - Abras ce. Entretanto, a g rand e maiori a das  inauguraçõ es ocorreu na 
décad a de 1990, quando 99 shopping centers fo ram inaugurados, considerando-se a amostra de 151 
empreendimentos em operação filiados a Abras ce. 

 
Os principais fatores que impulsionaram o desenvolvimento do setor durante a década de 1990 foram 

(i) o crescimento urbano, (ii) a estabilidade econômica com a implementação do Plano Real, (iii) o 
desenvolvimento da estrutura de transportes, facilitando o fluxo de mercadorias e pesso as, (iv) a 
necessidad e de maior s eguran ça e con forto, (v) o crescimento d as vend as no varejo e (vi ) o aumento da 
renda b ruta disponível. Além desses fatores, o sucesso d e alguns empreendimentos realizados na d écada 
de 1980 e o  aumento d e investimentos no setor com recursos provenientes, princip almente, da exp ansão  
das carteiras dos fundos de pens ão, impulsionaram o des envolvimento de shopping centers no Brasil 
durante a década de 1990. Esse período foi marcado t ambém pela maturação e ampliação dos  
empreendimentos existentes. 

 
c. Evolução do Número de Shopping Centers no Brasil (Unidades) 
 
Desde a inauguração  do primeiro shopping center no Brasil, o número de empreendimentos vem 

crescendo de fo rma acentuada, como evidenciado na figu ra a seguir. Segundo dados da Abrasce, a 
indústria brasileira de shopping centers conta atualmente com 378 empreendimentos. O gráfico abaixo  
apres enta a evolução recente do s etor brasileiro de shopping centers em termos d e número de 
empreendimentos em operação. 
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1  - CAGR - Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composto) 
Fonte: Abrasce 

 
d. Evolução da ABL no Brasil (milhares de m²) 
 
A indústria brasileira de shopping centers ainda é relativamente nov a, visto que apen as 27 unidades  

fun cionam há mais de 20 anos. Nesse período, os shopping centers contribuíram para intensificar a 
concorrênci a no setor varejista, anteriormente dominado pelo comércio de rua, em virtude de várias 
facilidades que estes centros comerciais proporcionam, como maior segurança, estacionamento próprio, 
diversidade de tipos de lojas, lazer, alimentação e serviços. Além disso, os shopping centers p assaram a 
representar mais que um varejo de luxo. As inauguraçõ es de novos empreendimentos, que tinham como  
objetivo atender às div ersas camadas sociais contribuíram para uma maior popularização desses  
estabelecimentos no país. A figura abaixo mostra a evolução da ABL no Brasil. 
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O aumento da concorrência refletiu-se também na oferta de maiores opções de lazer, cultura e 
serviços como estratégia para atrair o consumidor. Parques de diversões, cinemas, academias de ginástica, 
bares, e, mais recentemente, instituições de ensino, além dos diversos serviços ofertados atualmente 
nesses empreendimentos (como agências bancárias, correios, entre outros), transformaram os shopping 
centers em centros de convivência, lazer e conveniência para diversas faixas de renda e idade.  

 
e. Desempenho e Diagnóstico do Setor no Brasil 
 
A proposta dos shopping centers de oferecer segurança e a facilidade de se encontrar produtos e 

serviços variados em um mesmo lugar, aliada à ideia de modernidade e progresso, foram os maiores 
atrativos para os brasileiros elegerem esses empreendimentos como lugar privilegiado para compras e 
lazer. Atualmente, o setor de shopping centers responde por cerca de 18,3% das vendas do setor varejista 
no Brasil, excluindo-se os segmentos automotivo e de derivados de petróleo. O potencial de crescimento 
do setor fica evidenciado pelo fato de que, nos Estados Unidos, os shopping centers respondem por cerca 
de 70% das vendas do varejo, enquanto que na Europa são responsáveis por cerca de 40%. 

 
f. Evolução do Faturamento e do Tráfego 
 
Em plena expansão, os números do setor são expressivos. Dados da Abrasce apontam que os 401 

centros de compras (incluindo 23 novos ao longo de 2009) no país representam mais de 9 milhões de 
metros quadrados de ABL e apresentam fluxo de cerca de 305 milhões de visitantes ao mês. Vale notar 
que o setor de shopping centers no Brasil tem evoluído sistematicamente desde sua criação, mesmo em 
períodos adversos da economia, conforme mostrado no gráfico abaixo. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Abrasce  

 
Segundo levantamento anual realizado pela Abrasce, a indústria brasileira de shopping centers 

fechou o ano de 2008 com faturamento total de R$ 64,6 bilhões, o que representa um crescimento de 
11,4% em relação ao ano anterior. Nos últimos 5 anos, o setor apresentou uma taxa de crescimento anual 
composto de 11,6% ao ano, evidenciando seu potencial. O cenário macroeconômico positivo associado à 
profissionalização do setor são os fatores que contribuíram para impulsionar o resultado nos últimos anos.  

 
O aumento do faturamento do setor também pode ser explicado pelas inaugurações de novos 

empreendimentos. Em 2008, treze shopping centers iniciaram suas operações, representando um 
acréscimo de mais de 864.700 m² de ABL.  

 
g. Evolução do Faturamento - Comércio Varejista e Shopping Centers 
 
As vendas dos lojistas de shopping centers estão diretamente ligadas ao desempenho do setor 

varejista como um todo. No entanto, as vendas do setor têm sistematicamente apresentado taxas de 
crescimento superiores àquelas do varejo, evidenciando a tendência de expansão de suas atividades, como 
mostrado no gráfico a seguir: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abrasce e IBGE 
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h. Evolução do Faturamento do Setor de Shopping Centers e do PIB Brasileiros 
 
De acordo  com d ados da Abrasce, em 2008 as vendas totais realizadas em shopping centers 

apres entaram um crescimento nominal de 11,4%. Esse d esempenho foi superior ao crescimento nominal 
das vendas no comércio varejista em geral, que atingiu 9% no período, de acordo com dados do IBGE. O 
crescimento do consumo acima d a taxa de in fl ação  e do  crescimento real do PIB (5,08% em 2007) teve 
um impacto positivo nas vendas dos shopping centers brasileiros. O gráfi co a seguir mostra uma análise 
comparativa do cres cimento real do faturamento do setor de shopping centers em relação ao crescimento  
real do PIB brasileiro nos últimos cinco anos. 
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Fonte: Abrasce e IBGE 
 
i. Cresci mento da Renda Bruta Disponível 
 
Adicionalmente, um dos fatores  econômicos  diretamente responsáv eis pelas  vendas  no varejo no  

Brasil é o nível de renda brut a disponível do País, que também apresentou uma tendên cia ascendente nos  
últimos anos, conforme mostrado a seguir. 
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Fonte: Ipeadata 

 
j. Motivos para Visitar um Shopping Center 
 
O gráfi co a segui r apresenta o resultado de pesquisa d a Abrasce realizada em 2006 indicando os  

principais motivos que levaram os consumidores a visitarem os shopping centers brasileiros. 
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Fonte: Abrasce (2006) 
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k. Distribuição Regional dos Shopping Centers por ABL 
 
A distribuição do estoque p elo território nacional é bastante heterogênea, como pode s er observado  

no gráfico abaixo. 
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Fonte: Abrasce 

 
A região Sudeste, pioneira no lançamento de shopping centers no país, continua sendo a principal 

região em termos d e número d e empreendimentos em operação e estoqu e de ABL, devido à sua 
concentração de riqueza e alta densidade populacion al. Segundo dados do IBGE, a regi ão sudeste 
representa o maior mercado consumidor do país com 33 milhões de consumidores, sendo responsável por 
cerca de 57% do PIB do país.  

 
Em termos de número de empreendimentos, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

representam 54% do total de shopping centers no Brasil, sendo que o estado de São Paulo concentra, 
aproximadament e, 34% desses empreendimentos. A figura a seguir mostra a dispersão da ABL e da renda 
per capita nas cinco regiões brasileiras. 
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Podemos notar que a região Sul, segunda em termos d e renda p er capita, responde hoje por apenas  
15,1% do estoque brasileiro de ABL. O estado de Santa Catarina possui 17 empreendimentos em  
operação, respondendo por 3,7% do estoque total da ABL nacional. A tabela a seguir analisa a 
compatibilidade entre a o ferta total d e shopping centers e o poten cial de consumo das principais cidades  
brasileiras.  

 
 

Mercados Nº de Shopping 
Centers

% do Total 
Brasil

ABL 2007 (m²) % do Total 
Brasil

Renda per 
capita

ABL / Renda 
per capita

São Paulo (capital) 48 13,6% 1.198.698         22,3% R$ 17.445 68,7                  

Rio de Janeiro (capital) 30 8,7% 786.580            9,9% R$ 16.876 46,6                  

Belo Horizonte 15 4,3% 290.266            3,9% R$ 15.417 18,8                  

Salvador 7 2,0% 237.755            4,4% R$ 8.623 27,6                  

Flor ianópolis 4 1,1% 86.100              1,6% R$ 18.095 4,8                    

Análise Comparativa dos Principais Mercados de Shopping Center

 

Fonte: Abrasce, Gazeta Mercantil e IBGE 

 
l. Tendências da Indústria Brasileira de Shopping Centers 
 
A exp ansão d as atividades dos shopping  cent ers tende a continuar fo rte, tendo em vista o  atu al 

cenário macroeconômico positivo no Brasil, bem como a relativa baix a penetração  da indústria 
comparad a a padrõ es intern acionais. Essa tend ênci a de crescimento fica evidenciad a pel a previs ão de 
inauguração d e 23 novos empreendimentos em 2009, que elevaria o estoque brasileiro  de ABL para 
aproximadament e 9,3 milhões de m², con forme d etalhado na tabela ab aixo, sendo que desta previsão  
fo ram de fato inaugurados 16 shopping centers no Brasil em 2009, segundo dados da Abrasce. 

  

Estabelecimento Cidade UF
ABL Estimada 

(m²)
Previsão de 
Inauguração

Royal  Plaza Shopping Santa Maria RS 12,500                  Março-09
Shopping Center Paralela Salvador BA 40,000                  Março-09
Manauara Shopping Manaus AM 43,000                  Março-09

Shopping Difusora Caruaru PE 6,609                    Abri l-09
Shopping Praça da Moça Diadema SP 30,000                  Abri l-09

Shopping União de Osasco Osasco SP 97,000                  Abri l-09
Porto  Shopping Pelotas Pelo tas RS 26,000                  Abri l-09

Anchie ta  Garden Plaza Belo Horizonte MG 17,859                  Abri l-09
Shopping Pátio  Dom Luís Fortaleza CE 5,642                    Abri l-09

Shopping Vi la Ol impia São Paulo SP 31,313                  Maio-09
Itapecerica  Shopping Itapecerica SP 12,000                  Maio-09

Vi llaggio Shopping Sorocaba SP 7,500                    Setembro-09
Shopping Gran ja Vianna Cotia SP 27,000                  Junho-09
Boulevard Shopping Center Belém PA 35,000                  Julho-09

Shopping Mogi Mirim Mogi Mirim SP 21,943                  Outubro-09
Shopping Iguatemi Brasília Brasília DF 32,700                  Outubro-09

Capim Dourado Shopping Palmas TO 31,690                  Outubro-09
Via Verde Park Shopping Rio Branco AC 18,000                  Outubro-09

Catuaí Shopping Maringá Maringá PR 37,500                  Outubro-09
Boulevard Shopping Center Belo Horizonte MG 40,000                  Novembro-09

Shopping Center Norte Sul Campo Grande MT n.d. Novembro-09
Shopping Baurú Baurú SP 28,000                  2° Semestre  2009
Shopping Cabo Frio Cabo Frio RJ 25,000                  2° Semestre  2009

Total 626,256                

Inaugurações Previstas para 2009

 

Fonte: Abrasce 
 
 
Nos últimos anos o setor apresentou uma tendênci a a buscar mercados de nicho com 

empreendimentos de menor tamanho, concentrados e em formato de vizinhança, principalmente, nas 
cidades de médio porte, consolidando uma tendência de interiorização. Segundo a Abrasce, a participação  
de unidades localizadas no interior s altou de 13% em 1976 para 45% em 2007, evidenciando a tend ência 
ao equilíbrio entre a quantidade de unidades nas capitais e no interior do país. 

 
Outra importante caract erística do m ercado brasileiro de shopping centers é a pulverização da 

propriedad e, tanto em número como em ABL. O gráfico a seguir mostra que o mercado norte americano  
de shopping centers tem um comport amento inverso ao brasileiro, apresentando m aior con centração nas  
três maiores empresas do mercado. 
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m. Concentração do Mercado de Shopping Centers - Brasil e EUA 
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Fonte: SNL e Valor Econômico 

 
No entanto, essa característica vem se alterando nos últimos dois anos, em função de um rápido e 

significativo pro cesso de concentração do setor. A partir de seguidas ofertas públicas de ações e a 
fo rmação de blocos que aliam administradores e empreendedores de shopping centers com grupos  
gestores d e capital de risco nacionais e intern acionais, fo rmaram capitalizad as companhi as de capital  
aberto que partiram para uma agressiva política de aquisições. 

 
Desde novembro de 2006, os investimentos realizados pela empres a BR Malls (GP Investimentos, 

Sam Zell e ECISA), já ultrapass aram os US$ 550 milhões. Entre 2006 e 2007 a BR Malls mais que 
quadruplicou sua ABL, dado que em 2006 controlava 200 mil m², contra 896 mil m² ao final de 2007. 

 
Depois dos supermercados, os shopping centers s e transfo rmam no segmento do varejo que mais 

atraiu investimentos estrang eiros no Brasil. Representa esta tendên cia o acordo fech ado entre a Sonae 
Sierra Brasil, empresa do grupo po rtuguês Sonae SGPS que administra nov e shoppings no Brasil e a 
Developers Diversi fied, que control a e g ere mais d e 500 empreendimentos nos Estados Unidos  e Porto 
Rico. 

 
Nesta mesma direção d estaca-se a Multiplan, que vendeu 46% de suas açõ es ao fundo canadense 

Cadillac Fairview, em junho 2006. Ancar vend eu parte de sua administrado ra ao fundo canad ense 
Ivanhoe Cambridge. 

 
Pelo lado do financiamento, os indicadores também são favoráveis e indicam um mercado com 

relativa liquidez: o volume de empréstimos do BNDES para shoppings centers e lojas de dep artamento  
nos seis primeiros mes es de 2007 ch egou a R$ 163,5 milhões, mais que a metad e da soma do total  
fin anciado em todo ano de 2006, que foi de R$ 241 milhões. 

 
n. Classificação dos Shopping Centers 
 
Os critérios utilizados pela Abrasce para classi ficação de um centro comercial como shopping centers 

são (i) manuten ção d a prop riedad e da maior parte das lojas que são  locad as aos lojistas; (ii) a existência 
de vagas d e estacion amento compatível com o movimento efetivo; e (iii) utilização de Lojas Ân coras  
como form a de atrair o público consumidor.  

 
i. Tipos de shopping centers 
 
Segundo a metodologia aplicada pela Abrasce, os shopping centers são classificados nas seguintes 

categori as: 

• Shopping Center de Vizinhança. Tipo de shopping center projetado para forn ecer conveni ência 
na compra de n ecessidad es do dia-a-dia dos consumidores. Geralmente, tem um supermercado  
como loja âncora e conta com o apoio de lojas oferecendo outros artigos de conveniênci a. 

• Shopping Center Comunitário. O shopping center comunitário geralment e oferece uma variedade 
mais ampla d e vestuário e outras mercadorias. Entre as  lojas âncoras mais  comumente 
encontradas neste tipo de empreendimento estão os supermercados e as lojas de departam entos de 
desconto. Entre os lojistas do shopping center comunitário algumas vezes encontram -se varejistas 
do tipo off-price, vendendo itens como roupas, objetos e móveis para casa, brinquedos, artigos 
eletrônicos ou para esporte. 
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• Shopping Center Regional. T ipo de shopping center que oferece mercadori as em geral e serviços  
completos e variados. Suas atrações p rincipais são  lojas âncoras tradicionais, lojas de 
departamento de desconto ou hipermercados. Um shopping center regional típico é fech ado, com 
as lojas voltadas para um mall interno. 

• Shopping Center Temático ou  Especializado. É  o shopping cent er voltado p ara um Tenant  Mix  
especí fi co de um determinado grupo de atividades, tais como moda, móveis e decoração, náutica, 
esportes, automóveis, entre outras atividades. 

• Outlet Center. Consiste, em sua maior p arte, em lojas de fab ricant es vend endo suas próprias  
marcas com desconto, além de varejistas do gênero off-price. Comumente, apresentam lojas mais 
simples com aluguéis mais baixos e custo de construção mais reduzido. 

• Festival Mall. Represent a um shopping center voltado  para o  lazer, cultura e turismo. Esse tipo 
de empreendimento é o m enos en contrado  no Brasil, estando qu ase sempre localizado em áreas  
turísticas e basicamente voltado para atividades de lazer e alimentação, tais como restaurantes, 
fast-food, cinemas e outras diversões. 

 
No Brasil, a maioria dos empreendimentos s ão enquadrados n a modalidad e d e shopping centers 

regionais, apres entando o mais v ariado po rt fólio de lojas, serviços ou outras opções de lazer. T em-se 
verificado também o crescimento dos shopping cent ers temáticos como automotivo, centro têxtil e de 
decoração, e tem-se observado, igualmente, o surgimento de projetos de construção de festival malls. 

 
ii. Lojas Âncoras 
 
As Lojas Âncoras são aqu elas mais conhecidas pelos consumidores e que, dadas as suas  

características mercadológicas, têm a função de atrair consumidores para o shopping center. Sua 
existência é resultado da necessidad e de atração  de público para shopping center mais afastados dos  
grandes cent ros. Em empreendimentos melhor localizados, sua importância é menor.  

 
As Lojas Ânco ras d esempenham um papel important e para um shopping center no início d e sua 

operação, por serem responsáveis p ela criação de fluxo de público. Depois que o empreendimento se 
torna viável ou, ainda, quando deseja selecionar seu público, o proprietário pode fazer um movimento 
contrário às Lojas Âncoras, dado que ocupam grandes áreas locáveis a preços inferiores àqueles pagos  
por outros locatários. 

 
Uma nova t endência, altern ativa a an corag em, vem aum entando no s etor. Os emp reendedores estão  

optando por promover pólos de atratividade de público, tais como operaçõ es de lazer e cinema, praças de 
alimentação, hotéis, centros médicos e empresariais, acad emias de ginástica, entre outros.  

 
iii. Lojas Satélites 
 
Lojas satélites são lojas que “ gravitam” em torno das lojas âncoras e Mega Lojas, complementando e 

diversi ficando o tenant mix de produtos que compõem o shopping center. Podem utilizar áreas de até 500  
m² e utilizam ramos de atividades especí ficas como vestuário, artigos do lar, artigos diversos, alimentação 
do tipo fast food, restaurantes, conveniências e serviços. 

 
iv. Funcionamento 
 
O fun cionamento de um shopping center está normalmente sob a responsabilidade de empresas  

administradoras, frequ entemente associadas aos empreend edores ou aos sócios-propriet ários. A 
propriedad e das lojas con fere aos administradores/empreendedo res maio r poder de decisão e control e na 
gestão das estratégias estabelecidas em rel ação aos lojistas individualmente. 

 
Outras empresas envolvidas com a operacionalização dos shopping centers s ão fo rnecedores e 

prestadores de serviços ligados às áreas de computação, paisagismo, decoração, equipamentos de 
seguran ça, estacionamento e lazer. 
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v. Receitas e Despesas 
 
A principal receita para os proprietários de shopping centers corresponde ao aluguel cobrado dos lojistas 

(aluguel mínimo ou aluguel percentual, o que for maior) através dos contratos de locação que, em geral, têm 
prazo de cinco anos. O valor do aluguel mínimo é definido por referências de mercado em função  da área, 
enquanto o aluguel percentual é definido por um valor calculado em função das vendas mensais, individuais ou 
globais, podendo variar também conforme o ano da locação e o tipo de loja em questão. 

 
Outras receitas podem ser obtidas com a utilização de áreas comuns, destinando-as a merchandising, 

através  de quiosqu es ou similares, qu e são  alugados temporariamente, além do faturamento proveniente 
da cobran ça de estacion amento dos consumidores. 

 
vi. Formas de Financiamento 
 
Ao decorrer do t empo o perfil de investidores foi se alterando. Primeiramente, ap enas b ancos, 

empresas de p articipações, construtoras e investidores  privados inv estiam nesse setor. Na décad a de 80, 
empresas d e previdência privad a (fundos de pens ão) com eçaram a investir nesse setor, sendo hoje os  
principais detentores de participações entre os atuais investidores em shopping centers. 

 
De modo geral, os recursos para a estrutu ração dos empreendimentos provêm de capitais próprios e 

de valores p rovidos por investidores, e também de valores  oriundos de contratos de abertu ra de crédito 
com instituições financeiras fomentadoras, como BNDES e Caixa Econômica Federal.  

 
Os fatores-chav e a serem observ ados para a particip ação e apoio financeiro a proj etos dessa natureza 

são, principalmente: a localização; a exp eriência e o nív el de comprometimento e de recursos do  
empreend edor, do incorporador e do administrador envolvidos e o estudo de viabilidade do projeto. 

 
o. Regulamentação Relativa aos Shopping Centers 
 
Os shopping centers podem  ser constituídos por m eio de (i)  incorpo ração imobiliária, com a 

instituição de um condomínio edilício, conforme p revisto no Código Civil e na Lei de Condomínio e 
Incorporação, hipótese em que h ajam unidades autônomas cujas relações entre os condôminos, são 
regidas pela conven ção de condomínio e pelo regimento interno; ou (ii) condomínio civil ou condomínio 
pro indiviso, também regulado pelo Código Civil, caso em que o empreendimento constitui um único 
imóvel e as relações entre os co-prop rietários são regidas pelo aco rdo de co-proprietários. 

 
O Instrumento Declaratório de Norm as Gerais Regedo ras de Lo cações, a conv enção de condomínio, 

o regimento interno e o acordo de co -propri etários, quando houver, constituem os principais instrumentos 
a regulam entar o funcionamento dos shopping centers, os direitos e deveres dos empreendedo res e 
lojistas, bem como a forma de contratação e remun eração da instituição administradora. 

 
A organização e a regulamentação da relação entre emp reend edor, lojistas e administradora são 

também regidas por meio de contratos de locação com lojistas, instrumentos declaratórios d e Normas  
Gerais Regedoras de locaçõ es e estatutos das associações de lojistas. 

 
i. Condomínio 
 
No Brasil, os shopping centers de maior relev ância no mercado são geralmente constituídos através  

de condomínios edilícios. 
 
A diferença essen cial entre condomínios civis, também conhecidos como pro indiviso, e os 

condomínios edilícios reside no fato de qu e apenas nos condomínios edilícios as edificações, construídas  
sob a forma de unidades isoladas entre si, podem ser alienad as pelo emp reend edor, no todo ou em part e, 
sem qualquer anuência dos proprietários das demais unidades autônomas. 

 
As modalidades de condomínio edilício e condomínio pro indiviso podem coexistir. Ou seja, é 

bastante comum um shopping center constituído sob a forma de condomínio edilício, em  que cad a loja 
consiste em um imóvel independente, cada uma dessas lojas possuírem dois ou mais prop rietários 
(condomínio pro indiviso). 
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ii. Condomínio Pro Indiviso  
 
Os condomínios pro indiviso ou civis são regulamentados pelos artigos 1.314 e seguintes do Código 

Civil. Nessa modalidade de condomínio, dois ou mais co-proprietários do imóvel exercem a p ropriedade 
por meio de uma fração ideal de que são titulares, não existindo área p rivativa de ap enas um dos co-
proprietários. T odos são titulares do imóvel, de forma proporcional à participação de cad a um. 

 
Dentre os dispositivos aplicáveis a esta modalidade de condomínio, destacam-se os seguintes: 
 
• cada condômino poderá alienar a sua parte, resp eitado o direito de preferên cia dos demais; 
• independentemente da anuênci a dos demais, poderá o condômino dar em hipoteca sua parte ideal; 
• o condômino poderá, a qualquer tempo, exigir a divisão da propriedade. No entanto, os condôminos 

poderão acordar que o bem fique indiviso por até cinco anos, podendo ser prorrogado; contudo, por 
razões graves, poderá o interessado requerer judicialmente a divisão antes do prazo; 

• cada condômino tem o direito de receb er os frutos e rendimentos au feridos pelo b em comum na 
proporção de sua participação; e 

• cada condômino tem o dever de participar das despesas do bem comum na proporção d e sua 
participação, ainda qu e tais desp esas s ejam contraídas por apen as um dos condôminos. Se feitas  
em proveito do bem comum, todos dela deverão participar. 

 
Assim, nos shopping centers constituídos sob a fo rma de condomínio pro indiviso, todo o 

empreendimento consiste em um único imóvel, com uma única matrícula imobiliária, hipótese em que os 
titulares de participação no imóvel são proprietários de uma fração ideal do empreendimento. 

 
iii. Condomínio Edilício 
 
Os condomínios edilícios, por sua vez, são disciplinados p elos artigos 1.331 e seguintes do Código 

Civil. Nessa modalidade de condomínio, há a co-existência de áreas privativas (unidades autônomas ), que 
podem ser d e propri edad e de um único titular, e áreas comuns, que são d e propriedad e comum de todos 
os proprietários das áreas privativas. 

 
iv. Convenção de Condomínio 
 
No condomínio edilício, prevê o Código Civil que o relacionamento entre os prop rietários das  

unidades autônomas é regido pelas disposições leg ais e pel a conven ção d e condomínio, que pode dispor, 
entre outros aspectos, sobre o quorum para as deliberações da assembleia dos condôminos. Caso a 
convenção de condomínio não determine quorum especial, as deliberações condominiais dos shopping 
centers são aprovad as pelo voto da maioria absoluta dos condôminos, sendo que o valor do voto de cada 
condômino é calculado proporcion almente à fração ideal da resp ectiva loja/unidade autônoma. 

 
T odavia, sem prejuízo das disposições condominiais, o Código Civil especi fica expressamente os  

seguintes quoruns para aprovação de deliberaçõ es: 
• maioria dos condôminos para a realização de obras úteis; 
• dois terços dos condôminos para a realização de obras voluptuárias, a realização de obras em  

partes comuns em acréscimo às já existentes e a alteração da conv enção ou do regimento interno  
do condomínio; e 

• unanimidade dos condôminos para a realização d e construção de outro p avimento ou, no solo 
comum, de outro edifício e a mudança da destinação do edi fício ou da unidade imobiliária. 

 
v. Associação Civil 
 
No setor de shopping centers, as Associaçõ es Civis são utilizadas enquanto não é possível constituir 

o condomínio edilício, em razão d e diversos fatores, como por exemplo, a impossibilidade de uni ficação  
das matrículas sobre as quais está sendo desenvolvido determinado empreendimento. 

 
Na forma do artigo 53 do Código Civil, associações são entidades de direito privado, sem fins 

lucrativos, constituídas na forma de pessoa jurídica, o rganizadas pela uni ão d e pesso as com objetivos e 
ideais comuns, sendo qu e entre os associ ados não  há di reitos e obrigações recíprocos, pois cada um  
constitui uma individualidade. 
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As associações nascem de n egócios jurídicos  de vont ades convergentes quanto a sua criação e suas  
fin alidades, nelas não há qu alquer previsão d e prov eito econômico, tampouco d e partilha d e resultados, 
mas obrigações que podem ser atribuídas aos seus participantes, inclusive obrigações pecuniárias. 

 
Desde que as diretrizes sejam previstas pelo estatuto social, as asso ciaçõ es dispõem de liberdad e de 

autoorganização. O estatuto social pod e prever, ainda, a instituição de divers as categorias d e associados, 
geralmente cabendo  à uma diretoria as atribuições de pod er executivo da entidade, podendo s er criados  
outros órgãos auxiliares. Assim, eventual má gestão dos recursos deverá recair sempre sobre a diretoria, e 
não sobre seus associados. 

 
A Diretoria da Associação Civil pode contratar uma empres a prestadora d e serviços p ara atuar como 

gestora/administradora das atribuiçõ es da asso ciação, com poderes para subcontrat ar serviços, 
fun cionários e bens. Neste formato, a g estora/administradora cont ratad a será responsável po r todas as  
fun ções d elegadas que lhe couberem, mantendo sempre indene a diretori a da associ ação, nos termos do  
respectivo contrato de prestação de serviço. 

 
A exclusão de associado só é admitida havendo justa causa, sendo que os critérios para a ex clusão do 

quadro social d evem ser expressament e previstos pelo estatuto, que também deverá conter procedimento  
que assegure direito de recu rso, garantindo, desta form a, ao associado excluído direito de ampla defesa e 
visando a impedir exclusão arbitrária de associ ado, confo rme artigo 57 do Código Civil. 

 
As assembleias gerais são órgãos necessários para as associações, vez que têm função legislativa. Há 

matérias que, obrigatori amente, devem ser analisadas em assembleia, quais sejam: destituição de 
administradores e alteração  de estatuto. Nestes  casos, a ass embleia d everá s er especialmente convocada 
para esse fim, com quorum previamente estabel ecido pelo estatuto que também deverá estab elecer os  
critérios de eleição dos novos administradores. 

 
Caso a associ ação estab eleça outros órg ãos deliberativos, o estatuto dev erá prev er a forma de 

convocação desses órgãos, sendo que 1/5 (um quinto) dos associados poderá promover tal convocação. 
 
Os dirigentes da associação n ão são remun erados p elo desempenho de su as funçõ es. E se porventura 

tais dirigentes praticarem desvio da finalidade ou confus ão patrimonial, ou seja, caso apliquem os bens ou 
créditos da entidade em prov eito próprio ou  de terceiros, estarão sujeitos a responder com s eus bens  
particulares pelas obrigações contraídas em nome da entidade.  

 
vii. Estatuto da Associação dos Lojistas  
 
Dentre as obrigaçõ es assumidas pelo lojista ao contratar com os empreendedores, está a de se 

associar à associação de lojistas. A associação de lojistas é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos 
fo rmada p elos lojistas de um mesmo shopping center, cujas finalidad es são, dentre outras, amp arar e 
representar os interess es de s eus associados  perante terceiros, cultivar as relações entre os associados  
locatários, estabelecer normas éticas e regulamentos disciplinadores das atividades de seus associados, 
além de realizar, por si ou por terceiros, estudos e serviços de utilidade para os seus associados e, 
principalmente, promover a divulgação do shopping center. 

 
Ao se tornar locatário, o lojista é obrigado a contribuir mensalmente com o respectivo fundo promocional 

para custear os gastos com propaganda e marketing. Também o empreendedor é membro da associação de 
lojistas, exercendo papel fundamental na definição de diretrizes e estratégias para campanhas publicitárias 
necessárias ao desenvolvimento e à integração do empreendimento junto à comunidade local. 

 
O Estatuto da associação dos lojistas é o instrumento que regula as relaçõ es entre os lojistas e os 

empreend edores do shopping center, com as finalidades gerais de: 
 
a)  Cultivar as relações entre todos os lojistas, promovendo o intercâmbio de experi ências e 

inform açõ es, num clima de sadia convivência e harmonia, em benefício comum; 
b) Amparar os legítimos interesses dos  associados  perante os pod eres públicos e qu aisquer órgãos  

ou entidades de direito público ou privado; 
c)  Realizar, contrat ar ou patrocinar estudos e serviços de utilidade para seus associados; 
d) Cooperar com os órgãos de classe e entidades afins;  
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e)  praticar, enfim, todos os atos de direito no legítimo interesse de seus associados e da coletividade 
que repres enta. 

 
viii. Contrato de Administração 
 
O contrato de administração é o instrumento pelo qual o empreendedor contrat a uma empres a 

administradora para que esta v enha a exercer a plena administração do  shopping cent er, devendo atuar 
dentro dos estritos limites dos poderes que lhe forem con feridos, competindo-lhe, as atribuições 
inerentes ao perfeito fun cionamento do empreendimento, tais como, entre outras, as seguintes: 

(i)  planejar, orçar e administrar os recu rsos e as desp esas comuns, inclusive elaborar o o rçamento 
anual do empreendimento para cada exercício financei ro vincendo;  

(ii)  receber p agamentos e d ar quitação, contratar, distratar e estabel ecer cláusul as e condiçõ es de 
contratos; e 

(iii)  zelar p elo cumprimento rigoroso por parte dos lojistas da convenção de condomínio edilício, do 
regulamento interno do condomínio edilício, das normas gerais declaratórias, do regimento 
interno do shopping center, do estatuto da associação  de lojistas, do contrato de locação  e d as 
demais regras que vierem a ser estabelecidas para o bom funcionamento do empreendimento. 

A empres a administradora do empreendimento costuma fazer jus a perceb er uma remun eração  
mensal e p ercentual sobre toda a receita brut a do emp reendimento, pelos s erviços de gest ão e 
administração que p restar, inclusive sobre as desp esas comuns e as  verb as arrecadad as para o fundo de 
promoção. 

ix. Regimento Interno 
 
O instrumento de regimento interno obriga a todos os usuários e pessoas qu e fazem uso do edi fício 

do shopping center, ou qu e nele permanecem, principalmente os locatários, funcionários, prepostos e 
fo rnecedores, fix ando as normas d e utilização e fun cionamento, sobretudo com relação aos seus horários 
de funcionamento, à circulação de funcionários e de p essoal, às fo rmas de utilização das áreas d e uso 
comum e privativo, bem como das áreas d e estacionamento, aos procedimento para carga e descarg a de 
mercadorias, ao transporte e depósito do lixo e dos detritos, aos serviços de vigilância e manutenção.  

 
x. Escritura de Normas Gerais 
  
A escritura de normas gerais regula o completo funcionam ento do empreendimento, bem como as 

relaçõ es, os direitos e os deveres  dos empreendedores, da administradora e dos lojistas do  shopping 
center, estabelecendo as reg ras gerais de operação e de funcionamento do empreendimento, inclusive com 
relação à form a de cobrança, de pagamento e de fiscalização do aluguel, dos encargos locatícios, bem 
como quanto às garantias locatícias a serem prestadas pelos lojistas, à marca e o logotipo do shopping 
center, à associação de lojistas e ao fundo de promoção, às multas, às resoluções contratuais, e à eventual  
desapropri ação, total ou parcial, do imóvel destinado ao empreendimento. 

 
O objeto da escritura de normas gerais é traçar as diretri zes para o relacionam ento entre os 

empreend edores e os  lojistas, inclusive definindo seus direitos e dev eres no funcionamento do  shopping 
center, bem como definir as regras g erais a todos qu e p articipam, direta ou indiretamente, do  
empreendimento, incluindo os lojistas, empreend edor e terceiros contrat ados. Os lojistas aderem à 
escritura de normas gerais no momento da assinatura do contrato de locação, assumindo desde então o 
compromisso de cumprir com os seus termos e condições. 

 
 xi. Características Gerais das Locações Comerci ais 
 
Os contratos de locação em shopping cent ers possuem peculiaridades próprias, geralmente não  

encontrad as em locações  comerciais em geral. Devido ao fato de que a locação  em shopping center  
envolve relaçõ es comerciais em proporções qu e extrapolam a simples utilização de um espaço  mediante 
uma remuneração, a Lei de Locação con fere express amente aos empreendedores e lojistas uma maior 
liberdade contratual no que se refere à d efinição dos direitos e obrigaçõ es das  partes durante a locação, 
determinando que prevalecem as condições pactuad as entre locadores e locatários. 
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Dentre algumas características específicas da locação em shopping center estão (i) a fixação de aluguel em 
percentual do faturamento do locatário; (ii) a cobrança de aluguel em dobro em determinado mês do ano, de 
acordo com o ramo de atividade; (iii) a fiscalização das atividades dos lojistas para apuração do faturamento; 
(iv) a contribuição para fundos de promoções; (v) a vedação  à mudança de ramo de atividade; (vi) as limitações 
à sublocação, cessão e empréstimo do espaço; (vii) a estipulação de cláusula de raio ou de não-concorrência; 
(viii) a necessidade de aprovação do projeto das lojas pelo locador; (ix) a estipulação de cláusula “degrau” 
(através da previsão contratual do aumento no valor dos aluguéis); entre outras. 

 
O aluguel a ser pago pelo lojista é usualmente estipulado entre o maior dos seguintes (i) um valor 

fixo, calculado com bas e na localização e no tamanho da loja o cupada p elo locatário, denominado 
“ aluguel mínimo”; e (ii) um valor v ariáv el, correspondente a um p ercentual do faturamento bruto do  
lojista, denominado “aluguel percentual”.  

 
Outra característica das locações em shopping centers refere-se ao direito d e co -particip ação. Ao  

desenvolver suas atividades no shopping center, o lojista se b enefi cia do Mix de lojas e da estrutura 
planejada, construída e implementad a pelo empreendedor, o que constitui um fundo de comércio  
diferen ciado em comparação com lojas localizad as fora de shopping centers. 

 
Nos termos da lei, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não pode o locador reaver o 

imóvel locado. O locatário, contudo, pode devolvê-lo, pagando a multa pactuada em contrato, 
proporcionalmente ao prazo descump rido.  

 
 Em caso de sublocação, a mesma deve ser autorizad a contratualmente pelo locador, sendo que o  

sublocatário responde subsidiariamente pel a importância d e vier a dever ao sublocado r, quando e s e este 
fo r demandado. 

 
Salvo disposição contratual em contrário, as ben feitorias necessárias introduzidas pelo locatário, 

ainda que não autorizadas p elo locado r, bem como as úteis, desd e que autori zadas, serão indenizáv eis e 
permitem o direito de retenção pelo locatário/lojista, ao final da locação. 

 
xii. Renovação Compulsória da Locação  
 
Nas locações para fins com erci ais e/ou não residenciais, inclusive para aquelas contratadas em 

shopping centers, o locatário/lojista tem direito à renov ação compulsória do contrato, por igual prazo, de 
acordo com o artigo 51 da Lei nº 8.245/91, desde que, cumulativamente: 

 
(a)  o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; 
 
(b)  o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos cont ratos escritos 

seja de 5 (cinco) anos; e 
 
(c)  o locatário/lojista esteja explorando seu comércio/loja, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e 

ininterrupto de 3 (três) anos. 
  
O direito à renovação compulsória d a locação comercial pode ser exercido pelos cessionários ou 

sucessores da lo cação, sendo que: (i) no caso d e sublocação total do imóvel, o respectivo direito somente 
cabe ao sublocatário; e (ii) quando o contrato auto rizar que o locatário/lojista utilize o imóvel para as 
atividades de socied ade de que faça parte e que a esta passe a p ertencer ao fundo de comércio, o direito à 
renovação pode ser exercido pelo locatário ou pela sociedade.  

 
A competente ação judicial de renov ação da locação tem que ser ajuizada p elo locatário/lojista 

interessado no interregno de 1 (um) ano, no máximo, até 6 (seis) meses, no mínimo, anteriores à d ata de 
fin alização do prazo do contrato em vigor, sob pena de decadência do direito. 

 
O locador de espaço/lojas em shopping centers não é obrigado a renovar o contrato se, por determinação 

do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importem sua radical transformação ou modificação 
de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Nesta hipótese, o locatário/lojista tem 
direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a 
mudança, perda do lugar e desvalorização do seu fundo de comércio, desde que a renovação  não ocorra em 
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razão de proposta de terceiros em melhores condições ou se o locador, no prazo de 3 (três) meses da entrega do 
imóvel, não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou aquelas que declarou pretender realizar. 

 
 O Locador de esp aço/lojas em shopping centers n ão pode recusar a renovação da locação para fins  

de utilizar ele próprio o imóvel locado ou para trans ferênci a de fundo de comércio. 
 
xiii. Revisão do Aluguel 
 
Nas locaçõ es para fins residenciais ou não, inclusive para aqu elas contrat adas em shopping centers, a 

cada 3 (três) anos d e vigên cia do  Contrato de Locação de imóvel urbano, ou a contar do  último acordo  
anteriormente realizado pel as partes p ara fins de atualização do aluguel a valor de mercado, o locatário e 
o locador possuem o direito legal, independ ente e autônomo de pleitearem a revisão judicial do valor 
aluguel, a fim d e ajustá-lo ao  preço d e mercado, em virtude de eventuais  circunst âncias que poss am ter 
causado a valorização ou a depreci ação do aluguel, nos termos previstos nos artigos 19, 68, 69 e 70 da Lei 
nº 8.245/91. 

 
Nesta hipótese, o valor do novo aluguel é fixado mediante sentença judicial, o qual retroage à data da 

citação processual, sendo descabido tal pedido se já estiver pendente prazo para desocupação do imóvel locado.  
 
xiv. Direito de Preferên cia 
 
No caso de venda, promessa de venda, cess ão ou promessa de cessão de direitos ou dação em 

pagamento, o locatário/lojista tem preferên cia para adquirir o imóvel locado, em igualdad e de condições  
com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notifi cação judicial, 
extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. 

 
O direito de preferência do locatário caduca se não manifestada, de maneira inequívoca, sua 

aceitação integral à propost a, no prazo de 30 (trinta) di as. Ocorrendo aceitação da proposta, pelo  
locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta, a este, responsabilidade pelos prejuízos  
ocasionados, inclusive lucros cessantes. 

 
Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incide sobre 

a totalidade dos bens objeto da alienação. 
 
O direito de preferência n ão alcança os casos de p erda d a propriedade ou vend a por decisão judicial, 

permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorpo ração. 
 
O locatário pret erido no seu direito de preferência pode reclamar do locador alienante as perdas e 

danos eventuais so fridas, ou, depositando o preço e demais despesas do ato de trans ferênci a, haver para si 
o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 (seis) meses, a contar da dat a de registro do ato de alienação  
do imóvel locado perante o O ficial de Registro de Imóveis competent e e, desde que o contrato de locação  
esteja averb ado pelo menos 30 (trinta) dias antes da data de alienação junto à matrícula do imóvel. 

 
Havendo condomínio no imóvel/loja locado, a preferência do condômino tem prioridade sobre a do locatário. 
 
p. Aspectos Ambientais  
 
i. Licenças e Autorizaçõ es Ambientais 

 
As atividades relacion adas ao  segmento de shopping cent er estão sujeitas a regulamentos e 

exigências de controle ambiental nas esferas federal, estaduais e municipais.  
 
O mais importante desses instrumentos de controle é o licenciam ento ambiental. A legislação fed eral 

estabelece basicamente que o órgão licen ciador é o poder público estadual. Contudo, nas atividades de 
impacto ambiental local, a competência para licenciar pode ser deleg ada ao órg ão ambiental municipal.  

 
O procedimento de obtenção d e licen ciamento ambiental faz-s e necessário tanto para as fases de 

instalação inicial do empreendimento, como nas ampliaçõ es nele procedidas, sendo que as licenças  
concedidas precisam ser periodicamente renovadas.  
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No caso de estabelecimentos comerciais, tais como o segmento de shopping centers, os diferentes  
órgãos ambient ais estaduais e municip ais têm adotado posicionamentos diversos, exigindo em  
determinados casos o licenciamento ambiental.  

 
A fiscalização ambiental é realizada por órgãos e agências governamentais que podem impor sanções 

administrativas por eventual inobservância da legislação. Para os empreendimentos que podem gerar impacto 
ambiental regional ou que sejam realizados em áreas de interesse ou domínio da União Federal, a competência 
para licenciar é do IBAMA. Nos demais casos, a competência é dos órgãos ambientais estaduais. 

 
O processo de licen ciamento ambient al compreende, basicamente, a emissão d e três  licenças: (i)  

licença prévia, (ii) licen ça d e instalação, e (iii) licença d e op eração. Cad a uma d estas licen ças é emitida 
conforme a fase em qu e se encont ra a implantação do empreendimento e a m anutenção de sua validade 
depende do cumprimento das condicionantes que forem estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador. A 
ausência de licença ambient al, independentem ente da atividade estar ou n ão causando danos efetivos ao  
meio ambiente, caracteriza a p rática de crime ambiental, além de sujeitar o infrator a pen alidades  
administrativas, tais como multas e interdição de suas atividades. 

 
Eventuais demoras ou indeferimentos, por parte dos órg ãos ambientais licenciadores, na emissão ou  

renovação dess as licenças, assim como a eventual impossibilidade de atender às exigênci as estabel ecidas  
por órgãos  ambientais no  cu rso do pro cesso d e licenciamento ambiental, poderão  prejudicar, ou m esmo 
impedir, conforme o caso, a instalação e manutenção regular desses empreendimentos. 

 
ii. Resíduos Sólidos e Tratamento de Efluentes 

 
T endo em vista o ramo de atividade, os principais focos de controle ambiental estão na disposição final dos 

resíduos e no tratamento de efluentes. Para tanto, há contratos com empresas privadas e públicas que, após a coleta 
seletiva de lixo se responsabilizam pela disposição final dos resíduos sólidos gerados pelos empreendimentos em 
áreas indicadas pelo poder público. No caso dos efluentes líquidos, o tratamento pode ser feito em estações de 
tratamento de efluentes próprias ou pela concessionária pública local. A legislação ambiental brasileira estabelece 
regras para a disposição adequada de resíduos, incluindo aqueles oriundos da construção civil. A disposição 
inadequada dos resíduos ou a falta de tratamento dos efluentes líquidos que venham a causar quaisquer danos ao 
meio ambiente sujeita o infrator às penalidades mencionadas no subitem “Responsabilização Ambiental” abaixo. 

 
iii. Responsabilização Ambiental 
 
A legislação ambiental brasileira prevê a imposição  de san ções penais e administrativas às  pessoas  

físicas e jurídicas  que praticarem condutas  caracteri zadas  como crime ou in fração ambiental, 
independentem ente da obrigação  de rep arar os eventuais  danos ambientais causados. As sanções que 
podem vir a ser aplicadas pela prática de ev entuais crimes e infrações ambientais incluem, dentre outras: 

 
•  imposição de multas que, no âmbito administrativo, podem alcançar até R$50 milhões de 

acordo com a capacid ade econômica e os ant eced entes d a pessoa infratora, bem como com a 
gravidade dos fatos e ant ecedentes, as quais podem ser aplicadas em dobro ou no triplo em 
caso de reincidên cia; 

•  suspensão ou interdição das atividades do respectivo empreendimento; e 
•  perda de ben efícios e incentivos fiscais. 
 
De acordo com a política nacional do meio ambiente, os danos ambientais envolvem responsabilidade civil 

solidária e objetiva, direta e indireta. Isso significa que a obrigação de reparação poderá afetar a todos aqueles que 
direta ou indiretamente derem causa ao dano, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Dessa 
forma, as atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente desenvolvidas por terceiros contratados para 
realizar qualquer serviço nos empreendimentos (incluindo, por exemplo, a supressão de vegetação e a realização 
de terraplanagens) não isenta as incorporadoras de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados, 
caso estes não desempenhem suas atividades em conformidade com as normas ambientais. 

 
Adicionalmente, a legislação ambiental prevê a desconsideração da personalidade jurídica, relativamente ao 

controlador, sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 
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15. VISÃO GERAL DO MAIS SHOPPING LARGO 13 

a. Conceito 
 
O Mais Shopping Largo 13 é um centro completo de lazer, entretenimento e compras, com mais de 300 lojas, 

entre Lojas Âncoras e Lojas Satélites, piso de estacionamento coberto e 8 (oito) salas de cinema, distribuídos em 
uma área total de 2.800m² (dois mil e oitocentos metros quadrados) de ABL. O Empreendimento localiza-se no 
bairro de Santo Amaro, no Largo 13 de Maio, o maior pólo comercial de São Paulo. 

 
O Mais Shopping Largo 13 é associado à Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e 

baseia-se nas melhores práticas de mercado para oferecer soluções criativas, vez que possui um inovador 
conceito de lojas modulares, que consiste em pequenas lojas entregues já acabadas para os lojistas, 
possibilitando o início imediato da operação sem grandes investimentos por parte dos lojistas. 

 
Assim, entre as principais vantagens do Mais Shopping Largo 13, destacamos as seguintes: (i) 

agilidade, já que as lojas serão entregues prontas, com vitrine, piso, ar condicionado e iluminação, assim, 
os lojistas não necessitam realizar obras adicionais quando da ocupação, necessitam apenas colocar 
mobiliário e mercadoria; (ii) economia devido ao uso comum de ar condicionado e iluminação; e (iii) 
centralização dos custos e divisão entre os lojistas. Tudo isso somado à praticidade, conforto e segurança 
de um shopping center. 

 
Com o seu modelo diferenciado, as bases do Empreendimento – lojista e cliente – possuem uma 

operação completa feita sob medida para cada local, que se adapta às necessidades com total 
flexibilidade. Um novo conceito que traz muito mais para os lojistas interessados. 

 
Quanto à locação, o Mais Shopping Largo 13 firmará contrato com as lojas convencionais com 

prazos superiores a 60 meses, estas que terão direito a renovação compulsória de locação. Já as lojas 
modulares, que representam mais de dois terços do total de lojas, são comercializadas na modalidade por 
prazo indeterminado de locação e, assim, não possuem direito a renovação compulsória, o que permite 
maior flexibilidade ao ajuste constante do mix de loja, ficando também preservada a possibilidade de 
rápida substituição do lojista caso sua performance/desempenho esteja abaixo do padrão. 

 
O Mais Shopping Largo 13 possuirá um diversificado mix de lojas, dentre elas estarão presente as 

seguintes marcas: O Boticário; McDonald´s; American Shoes; Lojas Americanas; Giraffas; Magazine 
Luiza; Marisa; Casa do Pão de Queijo; Drogaria São Paulo; CVC; Spoleto; TNG; Cinépolis Brasil; 
Bob´s; e Hering. 
 

b. Localização e Público Alvo do Mais Shopping Largo 13 
 

O Mais Shopping Largo 13 destaca-se por sua localização, vez que está situado entre o Poupatempo, 
que atende, diariamente, cerca de 12.000 (doze mil) pessoas, o terminal de ônibus e a estação de metrô 
Largo Treze por onde passam, diariamente cerca de 120.000 (cento e vinte mil) pessoas. Além disso, 
ficará ao lado do novo campus da Universidade Nove de Julho (Uninove) e próximo às futuras instalações 
do SESC de Santo Amaro e de outros colégios contando, com cerca de 15.000 (quinze mil) estudantes. 

 
A população flutuante da área é estimada em 1.000.000 (um milhão) de transeuntes por dia, com 

predominância de fluxo das pessoas pertencentes às classes “B”, “C” e “D”. O fluxo de pedestres 
justifica-se, principalmente, pelos 77 (setenta e sete) pontos de ônibus e pelos terminais de 16 (dezesseis) 
linhas intermunicipais, que geram um total de 3.200.000 (três milhões e duzentas mil) viagens diárias, o 
equivalente a 11% (onze por cento) de todo o movimento da região metropolitana de São Paulo.  

 
O acesso ao Mais Shopping Largo 13 é fácil para quem está de carro, a pé ou de transporte público, 

garantindo a diversidade de público. 
 

  Ademais, outros fatores privilegiam a região onde se localiza o Mais Shopping Largo 13, quais sejam:  
(i)  será construído em um dos mais importantes e conhecidos pólos comerciais do Município de São Paulo;  
(ii)  existe uma grande demanda por vagas de estacionamento na região; e  
(iii)  a quantidade de grandes empresas na vizinhança que geram mais de 20 mil empregos na área de 

influência do Mais Shopping Largo 13.  
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Mapa de Localização  
 

 

 
c. Visão Geral do Projeto 

 
O Mais Shopping Largo 13 será construído sobre os Imóveis Projeto A definidos neste Prospecto, 

com área total de terreno de 17.182,52m2, nos termos do Projeto A. 
 
Atualmente, 96% (noventa e seis por cento) dos imóveis objeto das matrículas nºs 283.916, 319.774, 

319.746 e 358.399 são de regular, plena, única e exclusiva propriedad e da Largo XIII, estando tais 
imóveis devidamente registrados em nome da L argo XIII perante o 11º O ficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo, sendo ainda que, na data deste Prospecto, a Largo XIII é l egítima possuidora e titular dos 
direitos aquisitivos, em caráter irrevogáv el e irretratável, de 96% (noventa e seis por cento) do imóvel 
objeto da transcrição nº 166.941 e dos imóveis objeto das transcrições nºs. 232.374 e 231.432. 

 
A FHB, por sua vez, é a legítima possuidora e titular dos direitos aquisitivos da fração  ideal d e 4% 

(quatro por cento) de todos os Imóveis, em caráter irrevogável e irretratáv el, conforme “Escritura Pública 
de Permuta”, l avrad a em  06/07/2009, no 12º Tabelião de Notas d e São Paulo, no livro 2623, às fls. 
099/108, não levada, todavia, a registro n as citadas matrícul as nºs 283.916, 319.774, 319.746 e 358.399, 
bem como nas transcrições nºs 232.374, 231.432 e 166.941. 

O Mais Shopping Largo 13 tem previsão p ara inauguração em 29 de outubro d e 2010 e será 
desenvolvido inicialmente sobre os imóveis objeto do Projeto A. Nos termos do Projeto A, o Mais 
Shopping Largo 13 será constituído por 2 (dois) pavimentos destinados à instalação de espaços  
comerci ais e 2 (dois) pavimentos de estacionamento com 711 (setecentas e onze) vag as, não incluídas 
neste número as vagas p ara deficientes físicos, motocicletas, taxis, caminhões e utilitários, já incluídas no 
Projeto, que conta, ainda, com a ABL de 12.386,54m², área computável total de 24.880,71 m², a área total 
construída de 47.985,21m² e a área total de terreno de 17.182,52m², estando previstos, na ABL acima, 
231 (duzentos e trinta e um) espaços para lojas do mall, 130 (cento e trinta) espaços comerciais para lojas 
periféricas, sendo que 3 (três) dev erão ser destinados a lojas-ânco ra, 11 (onze) para mega-lojas, 21 (vinte 
e uma) para op erações d e alimentação e o restante destinado à lojas-satélite, além d a operação de 08  
(oito) salas de cinema e 25 (vinte e cinco) quiosques distribuídos pelo Mais Shopping Largo 13. 

 
Sem prejuízo do Projeto A, o FUNDO já se comprometeu com a Largo XIII mediante a assinatura do 

Compromisso de Venda Compra Projeto C, a adquiri r, desde que atendidas algumas condições  
precedentes, a fração de 40% (quarenta por cento), dos Imóveis Projeto C, bem como de 40% (quarenta por 
cento) de fração ideal do Mais Shopping Largo 13  con cluído, nos termos do Projeto C. O Projeto C tem  
por objetivo incluir os imóveis nele previstos, que, uma vez unificados, comporão o novo terreno do Mais 
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Shopping Largo 13, sendo que o respectivo projeto encontra-se em fas e de análise pela Municipalidade de 
São Paulo e, uma vez aprovado, sob a exclusiva responsabilidad e da Largo XIII, passará a contar 
aproximadament e com a ABL de 13.511,10m², a área computável  total de 26.074,21m², a área total  
construída de 49.732,09m² e uma área total de terreno de 17.875,92m².  

 
Planta 2º Piso de Estacionamento: 
 

 

 
Planta 1º Piso de Estacionamento: 
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Planta Piso Térreo: 
 

 

 
Planta Piso Superior: 
 
 
 

 

 
O Mais Shopping Largo 13 será, inicialmente, construído conforme o previsto no Projeto A, sobre os 

Imóveis Projeto A, contempladas pelo Compromisso de Venda e Compra do Projeto A, nos termos do 
Alvará de Aprovação e Edi ficação d e Obra Nova nº 2009/14893-00, já obtido pela Largo XIII junto à 
Prefeitura Municip al de São Paulo, em 24 de abril de 2009, estando constituído, nesta primeira etapa, por 
2 (dois) pavimentos destinados a instalação de espaços comerciais e 2 (dois) pavimentos de 
estacionamento com 711 vagas, não incluídas nest e número as vagas p ara d efici entes físicos, 
motocicletas, taxis, caminhões e utilitários, já incluídas no projeto, que conta, ainda, com ABL de 
12.386,54m², a área computável total de 24.880,71m², a área total construída d e 47.985,21m² e a área 
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total de terreno  de 17.182,52m², estando previstos, na ABL  acima, 231  espaços p ara lojas do  mall, 130 
espaços comerci ais para lojas periféri cas, sendo que 03 dev erão ser destinados a lojas-âncora, 11 para 
mega-lojas, 21 para operações d e alimentação e o restante destinado a lojas-s atélite, além da operação de 
08 salas de cinema e 25 quiosques distribuídos pelo Mais Shopping Largo 13. 

 
Oportunamente, nos termos do Compromisso de Venda e Compra do Projeto C, os referidos imóveis 

serão integ rados ao Proj eto, para o fim exclusivo de acréscimo de área de terreno ao Mais Shopping 
Largo 13, sendo que no momento da venda e compra tais imóveis estarão livres e desimpedidos. Com 
isso, o Mais Shopping Largo 13 passará a contar com a ABL de 13.511,10m² (treze mil, quinhentos e 
onze mil metros e dez centímetros quadrados) e área total de terreno de 17.875,92m². 

 
Os Imóveis Projeto D, os qu ais poderão ser, posteriorment e, incorporados ao  Mais Shopping Largo  

13, tão logo concluído o  pro cesso d e des afetação e aquisição da via de acesso (353m²) aos mesmos, na 
fo rma de ampliação do Mais Shopping Largo 13, que passará a cont ar com uma área de 1.508,47m2 (mil, 
quinhentos e oito metros quadrados e quarenta e sete centímetros quadrados) e ABL de 2.315,79m² (dois 
mil, trezentos e quinze metros quadrados e setenta e nove centímetros quadrados). 

 
Adicionalmente, para facilitar a logística do Empreendimento, a Largo XII, alugou em 1º de abril de 

2010, pelo prazo de 20 (vinte) anos, um terreno adjacente ao Mais Shopping Largo 13, localizado na 
Ladeira Aurora, nºs 162 e 180, com o intuito de utilizá-lo como doca, estacionamento, pátio de manobras  
ou assemelhados entre outras eventuais atividades administrativas. 

 
Quando da aprovação do p rojeto de reforma e ampliação, Projeto D, com a inclusão d e todos os 

Imóveis, o Mais Shopping Largo 13 passará a contar com cerca de 52.840,66m² (cinquenta e dois mil, 
oitocentos e qu arenta m etros qu adrados e sessenta e seis centímetros qu adrados) de área construída; 96  
(noventa e seis)  novas v agas de estacionamento; ABL de cerca de 15.390,62m² (quinze mil, trezentos e 
noventa metros quadrados e sessenta e dois centímetros quad rados). O incremento de ABL acarretará em  
um aumento de aproximadamente 74 (setenta e quatro) espaços  para lojas; 06 (seis) espaços comerciais 
destinados às lojas periféricas e 02 (dois) novos quiosques. 

 
Por fim, tendo em vista a exp ansão do Empreendimento, desde que respeitando o  limite máximo de 

área computáv el a ser acrescida em relação à situação final pretendida p elo Projeto D, num total de até 
3.000,00m² (três mil metros quadrados), novo(s) imóvel(is) confrontante(s ) e/ou próximos ao 
Empreendimento poderão ser adquiridos, sendo que, em tal caso, os Condôminos participarão, de acordo  
com suas respectivas Partes  Ideais do T erreno, do custeio dos recursos n ecessários à viabilização  da 
aquisição dos novos  terrenos. Caso não  o faça, estarão sujeitas  à diminuição de su a p articipação, de 
maneira proporcional à variação da área computáv el do Empreendimento.  

 
d. Estrutura Societária 

 
Na data deste Prospecto, a composição do Mais Shopping Largo 13 conta com a participação de 96% 

(noventa e seis por cento) da Largo XIII e de 4% (quatro por cento) da FHB, sendo que a p rópria L argo  
XIII tem seu qu adro de sócios composto pela REP, com 99% (noventa e nov e por cento) de p articipação  
do capital social, e pela REPASE, com 1% (um por cento) de participação do capital social. 

 
Este Empreendimento en contra-se em fase de uni ficação das  matrículas  dos imóveis sobre os quais 

será d esenvolvido o Mais Shopping Largo  13. Até a unificação de todas as  matrículas, o Shopping será 
administrado societariam ente por meio de uma Associ ação Civil, sendo que tão logo sejam unificadas  
todas as matrículas, poderá ser constituído o Condomínio Edilício. 
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(A)  FUNDO indica REP Imobiliária para representá-lo na Associação Civil; 
(B) e (F) Largo XIII, FHB e FUNDO participam do Comitê do Condomínio  Pro Indiviso ; 
(C) e (G) Convocação periódica do Comitê para deliberar sobre assuntos correntes e operacionais; 
(D)  e (H)  Associação e o  condomínio  edilício  são os veículos para gestão  operacional do Empreendimento , ou  seja, para administração das 

despesas comuns e arrecadação das contribuições para o FPP do Mais Shopping Largo 13; e 
(E)  FUNDO participa d iretamente do Comitê do Condomínio Pro Indiviso, sem a necessidade de representação por meio  da REP Imobiliária. 
 
i) Associação Civil 
 
Será constituída uma Associação Civil, que vai contratar a Administradora Física, para gerir as  

despesas comuns do Mais Shopping Largo 13  e arrecadar as  contribuições para o  FPP, sendo que a 
Administradora dos Condôminos ficará responsável  pela rep resentação dos interesses do FUNDO e dos  
eventuais outros futuros condôminos do Mais Shopping Largo 13, nos termos da cláusula mandato 
constante da Convenção de Condomínio Pro Indiviso. Todos os associados à Associação Civil deverão 
aderir aos termos e condições do Estatuto Social, até que seja extinta a Associação Civil. 

 
Caso ocorra a extinção da Associ ação Civil, suas atribuições serão repassad as ao Condomínio 

Edilício a ser instituído, em tal situação não será mais necessária a repres entação do FUNDO por meio da 
Administradora dos Condôminos.  

 
A Associação Civil irá: 

(A) representar os Condôminos, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, bem como p erant e 
quaisquer órg ãos do Sistema de Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, tais 
como Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Federais ou 
Estaduais, sempre que necessário;  

(B) contratar a Administradora Física do Mais Shopping Largo 13, e aplicar as p enalidad es 
devidas, quando for o caso;  

(C) administrar o FPP, visando à tomada de decisões estratégicas sobre melhor aplicação d e 
verbas arrecadadas, para obter a melhor promoção do Mais Shopping Largo 13;  

(D) aprovar, posteriormente, o orçamento anu al para o exercício financeiro vincendo, que tenh a 
sido elaborado pela Administradora Física do Mais Shopping Largo 13  e aprovado pelo 
Comitê tudo a ser ratificado por aprovação da Assembleia Geral Ordinári a do Condomínio;  

(E) contratar as empresas responsáveis pela limpeza, s egurança e manutenção do  Mais 
Shopping Largo 13, e aplicar as penalidades devidas, quando fo r o caso; e  

(F) contratar, destituir e aplicar penas disciplinares aos empregados da Associação Civil. 
 
Poderá, futuram ente, ser instituído Condomínio Edilício, por unidades autônomas  (inicialmente 

definidas como: a “ garagem ” e o “edifício”), arcando cada um com os custos, despesas e emolumentos 
cartorários envolvidos proporcionais as suas respectivas particip ações no Mais Shopping Largo 13. 
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Os termos e condições da Convenção do Condomínio Pro Indiviso a ser celebrada para regular a relação 
entre os co-proprietários do Mais Shopping Largo 13 foram definidos com participação do FUNDO, assim 
como o FUNDO também exercerá monitoramento das Normas Gerais de Locação, Administração, 
Funcionamento e Fiscalização do Mais Shopping Largo 13, que contém as normas gerais disciplinadoras das 
locações, uso e funcionamento das lojas de uso comercial do Mais Shopping Largo 13. 

 
ii) Comitê 
 
Visando representar os interesses dos Condôminos, no que tange à operação, administração, celebração 

dos negócios, contratos e demais aspectos da condução diária da atividade do Mais Shopping Largo 13, será 
formado um Comitê constituído por 7 (sete) membros, dos quais 5 (cinco) membros serão escolhidos e 
indicados livremente pelos Condôminos reunidos em Assembleia Geral Ordinária, especialmente convocada 
para este fim no prazo de até 30 (trinta) dias após a Data de Inauguração do Mais Shopping Largo 13, sendo 
que a cada 20% (vinte por cento) de titularidade do Mais Shopping Largo 13 corresponderá ao direito de 
indicação de um desses 5 (cinco) integrantes do Comitê, sendo eleitos, conjuntamente, 1 (um) membro 
suplente para cada membro titular, que atuará apenas nos casos de ausência e/ou impedimento do titular; e 2 
(dois) membros, com seus respectivos suplentes para os casos de ausência e/ou impedimento dos titulares, a 
serem escolhidos e indicados, livre, única e exclusivamente, pela Largo XIII e/ou sua sucessora, na qualidade 
de desenvolvedora do Empreendimento, desde que mantenha em sua titularidade, no mínimo, 0,5% (meio por 
cento) dos Imóveis, no prazo de 30 (trinta) dias após inauguração do Shopping. 

 
iii) Assembleia 
 
Os Condôminos se reunirão anualmente, até o último dia do primeiro quadrimestre civil de cada ano, em 

Assembleia Geral Ordinária, que deliberará sobre as seguintes matérias: apreciação das contas prestadas pela 
Associação Civil ou pelo Condomínio Edilício, conforme o caso, relativos ao exercício vencido; apreciação do 
orçamento proposto pela Associação Civil ou pelo Condomínio Edilício, conforme o caso, para o exercício 
seguinte; eleição dos 5 (cinco) membros eletivos do Comitê e de seus respectivos suplentes, quando for o  caso; 
e outros assuntos de interesse geral, que tenham constado do edital de convocação. 

 
A qualquer momento, no entanto, poderá ser convocada Assembleia Geral Extraordinária para tratar 

sobre assuntos de grande relevân cia e urgên cia, a pedido da Administradora dos Condôminos, do Comitê, 
da Administradora do Mais Shopping Largo 13, da Associação Civil e/ou de qualquer Condômino(s) que 
detenha(m ) partes ideais que representem ao menos 20% (vinte por cento) do Mais Shopping Largo 13. 

 
As deliberações do Comitê serão tomadas por aprovação de, no mínimo, 5 (cinco) de seus componentes, 

computando-se os votos por cabeça, no momento da deliberação, ressalvados outros quoruns especiais exigidos 
na Convenção de Condomínio Pro Indiviso, sendo os casos de eventuais impasses submetidos à aprovação da 
Assembleia Geral especialmente convocada para este fim pelo Comitê. 

 
Para a deliberação  das  seguintes matérias, será necessária a aprovação de membros do  Comitê que 

representem, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do Mais Shopping Largo 13: 
 
i)  realização de ben feitorias voluptuárias no Mais Shopping Largo 13; 

ii)  substituição da empresa contratada para a operação de estacionamento do Mais Shopping 
Largo 13; e 

iii)  contratação ou substituição da empresa de auditoria do Condomínio Pro Indiviso. 
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e. Administração Imobiliária do Mais Shopping Largo 13 
 

Largo XIII e  FHB FII

Administradora  dos 
Condôminos 

(REP Im obiliária)
Largo XIII e FHB

Associação Civil

Administradora  
Física  do Mais 

Shopping Largo 13 
(REPASE)

Administradora  do 
Mais Shopping Largo 

13 (REPASE)

 

 
O Condomínio Pro Indiviso irá contratar a Administradora dos Condôminos que, atuará em nome 

dos Condôminos do Mais Shopping 13, recebendo, para tanto, procuração com plenos poderes para 
representá-los p erant e os lojistas e terceiros. Nos termos do Instrumento Particul ar d e Contrato de 
Prestação d e Serviços de Assesso ria, Consultoria e Administração das Condôminas do Mais Shopping 
Largo 13a Administradora dos Condôminos fará jus a p erceber remuneração  mensal equivalente até, no  
máximo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 
A comercialização d a locação e/ou arrend amento d as lojas e d emais esp aços  do Mais  Shopping 13 

são efetuad as, atualmente, pela REP Imobiliária, na figura de Administradora dos Condôminos, cabendo a 
ela a responsabilidade de:  
 

(A)  representar os Condôminos, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, bem como perante 
quaisquer órgãos do Sistema de Administração Diret a ou Indireta do Poder Executivo, tais como 
Autarquias, Sociedad es d e Economia Mista, Empresas  Públicas, Federais ou Estaduais, sempre 
que necessário; 

(B)  contratar empresa responsáv el pela administração com erci al do Mais Shopping Largo 13, e 
aplicar as penalidad es devidas, quando for o caso;  

(C) contratar a locação dos espaços comerciais do  Mais Shopping Largo 13 junto aos lojistas, e 
aplicar as penalidad es devidas, quando for o caso, nos termos do contrato de locação;  

(D)  contratar a empresa responsáv el pela operação do estacionam ento do Mais Shopping Largo 13, e 
aplicar as penalidad es devidas, quando for o caso;  

(E)  contratar empresa responsável pela auditoria do Condomínio Pro Indiviso, e aplicar as 
penalidades devidas, quando for o caso; e  

(F) representar os Condôminos na Associação Civil. 
 
A administração comercial do Mais Shopping Largo 13, , consiste na cobrança de aluguéis, 

administração dos contratos de locação e de cessões de esp aço, com seus reajustes, aluguéis mínimos, 
cessão de direitos de uso e renov açõ es, bem como arrecad ação de verbas p ara promoção e propagand a, 
geren ciamento de inadimplências, negoci açõ es e cobranças judiciais ou extrajudici ais; elaboração de 
contratos, aditamentos, resilições contratuais, transações e outros instrumentos de contratação; emissão de 
relatórios financei ros parciais e/ou consolidados; contabilização  de tod as as contas e recolhimento de 
impostos devidos. Pela administração comercial do Mais Shopping Largo 13, a Administradora do Mais 
Shopping Largo 13 fará jus a p erceber remuneração mensal equivalente a 5% (cinco por cento) sobre 
todas as receitas brutas decorrentes da exploração econômica do Mais Shopping Largo 13, incluindo, mas 
não se limitando, aos valores arrecadados a título de locação, res sp erata (cessão d e direito de uso), taxa 
de ades ão para lojas modulares (quando e se fo r cabível) e deco rrent es da exploração do est acionamento  
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do Mais Shopping Largo 13, nos termos do Instrumento Particular de Contrato d e Prestação d e Serviços  
de Assessoria, Consultoria e Administração do Mais Shopping Largo 13. 

A Administradora Física do Mais Shopping Largo 13 será contratad a pela Associ ação Civil, pelos 
serviços que p restar fará jus a p erceber remuneração equivalent e a 5% (cinco po r cento), paga 
mensalmente, sobre todos os valores por ela g eridos referentes a en cargos e verb a destinad a ao FPP, nos 
termos do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e 
Administração Física do Mais Shopping Largo 13, para, entre outras atribuições:  

 
(A)  planejar, orçar e administrar os recursos e as despesas, inclusive elaborar o orçamento anual  

do Mais Shopping Largo 13 para cada exercício financeiro vincendo;  
(B) administrar os recu rsos necessários para os serviços de manut enção do Mais Shopping 

Largo 13, tais como, entre outros, limpeza e segurança;  
(C) estabelecer cláusulas e condições de contratos de prestação de serviço de manutenção do  

Mais Shopping Largo 13;  
(D)  zelar pelo  cumprimento rigoroso po r parte dos lojistas do estatuto da Associação  Civil, as 

Normas Gerais declaratória, o Regimento Interno, o Estatuto da Associação de lojistas e 
demais regras que vierem a s er estabelecidas para o bom fun cionamento do Mais Shopping 
Largo 13; e  

(E)  arrecad ar as contribuições dos lojistas para o FPP. 
 

Nas locaçõ es ou arrendamento do Mais Shopping Largo 13, caberá aos locatários ou aos 
arrendatários arcar com as desp esas relativas a todos os tributos e despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre os  imóveis locados ou arrend ados, tais como d espesas o rdinári as de condomínio, consumo 
de água, esgoto, energia elét rica, gás, entre outras, bem como o prêmio de seguro contra in cêndio, raio e 
explosão, importâncias que deverão ser pagas n as épocas própri as e às repartições ou emp resas  
competentes, além das demais despesas previstas ao locatário nas Normas Gerais de Locação, 
Administração, Funcionamento e Fiscalização do Mais Shopping Largo 13, obrigando-s e, ainda, os 
locatários ou os arrendatários a atend er a todas as exigênci as dos poderes públicos correspondentes à 
respectiva loja ou espaço comercial locado, bem como em relação às ben feitorias ou acessões que 
realizarem, respondendo em qualquer caso pelas sançõ es impostas. 

 
Adicionalmente, para arcar com despesas extraordinárias divers as daquelas referidas acima, poderá 

ser formad a uma reserv a extrao rdinária (“ Reserva Extraordin ária”), pela Administradora, con forme 
deliberado pelos Condôminos do Mais Shopping Largo 13, em Assembleia, por meio da retenção do  
montante que se fizer necessário, observ ada a limitação l egal, con forme o artigo 30º, parágrafo 5º, do 
Regulamento.  
 

f . Fundo de Promoção 

Será instituído um FPP, para a utilização nas promo ções e publicidade do Mais Shopping Largo 13. 
A contribuição dos locat ários, no caso de lojas satélites, corresponde a 20% (vinte por cento) sobre o  
valor de aluguel mínimo, pagos juntamente com este; para as lojas ân cora o v alor do fundo de p romoção  
estará estabelecido em seus respectivos contratos e para as lojas modulares o v alor do FPP estará incluso 
no custo de ocupação das lojas. 

 
 A gestão do FPP fica a cargo da Associação Civil do Shopping que, anualmente, deve discutir os 

projetos de sua utilização com a Associação de Lojistas. 
 
g. Cobrança de Aluguel 
 
(A) A administração dos contratos de locação é feito pela Administradora do Mais Shopping Largo 

13 e obed ece aos critérios explicitados nas  normas gerais d e locação e aos contratos de locação  
individuais. Em geral, os critérios de cobrança são como segue:  

 
i)  Lojas Satélites (convencionais) – aluguel mínimo no 1º (primeiro)di a útil após o fechamento 

do mês de competência, junto com rateio de despesas condominiais e FPP, aluguel 
percentual, se houver, no dia 10 (dez) de cada mês;  

 
ii) Lojas Modulares – total do custo de ocupação pagos no 1º (primeiro) dia do mês de competência;  
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iii)  Cinema: aluguel mínimo pago no 1º (primeiro) dia útil após o m ês de competênci a, aluguel 
percentual pago semestralmente no dia 10 de agosto e 10 de janeiro; 

 
iv)  Estacionamento – resultado da op eração é pag a mensalment e até o di a 10 do mês seguinte à 

competênci a. 
 

(B) A Administradora do Mais Shopping Largo 13 irá emitir nota de débito para cada um dos 
locatários com valor discriminado entre:  

 
i)  aluguel 
 
ii)  encargos 
 
iii)  verba promocional 

 
No mesmo momento, a Administradora do Mais Shopping Largo 13 irá emitir um boleto bancário 

com o valor total e com a informação, no layout do boleto bancário com a destinação desses recursos, 
“Conta Centralizadora”, esta de titularidade do Banco Brad esco. Havendo atraso no pag amento do boleto 
bancário, a Administradora poderá d epositar o valor dos bol etos em atraso  diretamente na Conta de 
Centralizadora.  

 
(C) As emissões da nota de débito serão lançadas da seguinte maneira: 
 
i)  Lojas Anco ras e Satélites: 1º (primeiro) dia útil do mês com o  valor do aluguel  fixo 

contratado; no 10º dia útil será emitido o débito relativo à parcela de aluguel variável; 
 
ii)  Lojas Modulares: será emitido a T axa de Adesão e com base na data da emissão do boleto de 

Taxa de Ad esão  os valores mens ais seguintes s erão  cobrados n a mesma data, de fo rma qu e 
deverá ocorrer pagam entos em todas as datas do mês; 

 
(D) O recurso da Conta Centralizadora s erá distribuído na mesma d ata pelo b anco para as seguintes  

contas correntes de: 
 
i)  Aluguel, que irá receber todas as receitas e despes as do Empreendimento relativas 

exclusivamente aos Condôminos. Entre as receitas estão os aluguéis das lojas, as eventuais 
receitas prov enientes de Cessão d e Direito de Uso  dos espaços comerciais, contribuições d a 
operação do estacionamento, receitas de merch andising, entre outras. As desp esas incluem a 
taxa de administração d a Administradora do Mais Shopping Largo 13; encargos de lojas 
vagas; as comissões sobre locaçõ es; honorários advocatícios rel acionados às locações do 
Mais Shopping Largo 13; desp esas com auditoria de lojas; d espesas com auditoria contábil; 
contribuição estatutári a ao FPP; e cobertura de inadimplência de encargos de lojistas, entre 
outras. O saldo estará disponível para a distribuição aos investidores qu e será efetuada n a 
periodicidade e fo rma estabelecidas pelo comitê operacional. 

 
ii)  Encargos, de titularidade da Associação Civil, nesta conta serão direcionados os valores 

contribuídos pelos lojistas para pagamento de d espesas corrent es relacionad as à 
Administração Física do Mais Shopping Largo 13. 

 
iii)  Fundo de Promoção e Publicidade - FPP, de titularidade da Associação  Civil do 

Empreendimento, nesta conta serão direcionados os valores contribuídos pelos lojistas para 
cobrir as despesas rel acionad as à marketing e promoções do Mais Shopping Largo 13. 

 
O trabalho de relacionamento com lojista será constante e cobrirá desde controle de seus pag amentos 

até monitoramento de sua performan ce/des empenho e sugestões de melhori a. Desde a fase pré-
inauguração existirá um depart amento de apoio ao lojista (DAL), este departamento irá orient ar o lojista 
quanto ao projeto da loja, tipo de mercadoria, iluminação, até nível de atendimento dos vendedores. 
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h. Escopo da Auditoria no Mais Shopping Largo 13 
 
O Auditor Independente, contratado  pela Administradora das Condôminas, prestará o serviço de 

auditoria a ser executado d e acordo com as normas d e auditoria aplicáveis no Brasil, com o objetivo de 
emissão do Parecer dos Auditores Independ entes sobre as demonstrações finan ceiras, elaboradas de 
acordo com as práticas cont ábeis adotadas no Brasil. 

 
i. Serviço de Cobrança e Flux o Financeiro 

 
Cada contrato é cadastrado d entro do sistema gerencial e a cob rança dos valores devidos é cal culada 

dentro dos parâmetros do contrato e normas g erais de locação. O rateio de despes as comuns é feito por 
estimativa e antecipad amente é acertado no mês seguinte. Os valores de fundo de p romoção são pré-
estabelecidos e cobrados junto com os encargos comuns, enquanto os alugueis são cobrados d e acordo  
com as características de cad a loja, sendo qu e o procedimento d e arrecadação de receitas a ser adotado  
será o seguinte:   

 
  

 

 
(A)  relação diária entre Administradora do Mais Shopping Largo 13 e lo jistas; 
(B) Administradora do Mais Shopping Largo 13 calcula os valores de aluguel, despesas e fundo de promoção a constar no boleto  de 

forma segregada; 
(C) Administradora do Mais Shopping Largo 13 solicita que Bradesco gere o boleto para envio; 
(D)  Boleto é gerado, apresentando valores segregados de cada item; 
(E)  Boleto é enviado a cada lo jista; 
(F)  Boleto pago faz totalidade dos recursos serem direcionados para a Conta Centralizadora; 
(G)  Conta Centralizadora d istribui conforme segregação informada no boleto; 
(H)  Conta da Associação Civil ou  Condomínio  Pro Indiviso : irá receber todas as receitas e  despesas do Empreendimento  relativas 

exclusivamente aos Condôminos.A gestão  desta conta corrente (de titularidade do Banco Bradesco S.A.) será realizada pela 
Administradora do Mais Shopping Largo 13; 

(I)  A distribuição aos Condôminos será do montante arrecadado na Conta de Aluguel, deduzida de eventuais despesas (por exemplo: 
despesas com vacância ou inadimplência); e 

(J) Os Encargos Comuns e o FPP são de titu laridade da Associação Civil e o montante arrecadado deverá ser revertido à 
Administradora Física do Mais Shopping Largo 13. 

 
Caso o fluxo finan ceiro n ão seja cumprido devido à inadimplên cia por p arte de d eterminado lojista, 

este deverá pag ar juros e multas, conforme previsão constante no Contrato de Locação. Neste caso, a 
conta da associação civil (do condomínio pro-indiviso) será deduzida dest es valores. Uma vez recuperado  
tal montante, todo o valor obtido será destinado exclusivamente à restituição desta cont a.  

 
Ocorrendo alguma situação que não  esteja prevista no  Contrato de Lo cação, o Comitê poderá se 

reunir a fim de deliberá-la. 
 

Boleto

Lojas

REPASE

Depa rtamento de Cobrança, Produtos 
e Serviços  do Banco Brades co S.A.

Conta da Ass ociação
Civil ou Condomínio 

Pro-Indiviso

Encargos Comuns

FPP

Largo XII I

FUNDO

Con ta
Centraliza dora

Ambiente Banco  Bradesco S.A.
Ambiente  sob Auditoria Independente 

Auditoria  Independente

Auditoria Especializada

(A) (B)

(C)

(D)

(E) (F)

(G)

(H)

(I)

(j )

Dem ais Sóc ios

(j)
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Devido à grande disponibilidade de transporte público coletivo na região do Mais Shopping Largo 13 
e ao perfil do consumidor princip al ao qual o Empreendimento será destinado, o estacion amento deve 
gerar receitas líquidas mais próxima do valo r in ferior da faixa comumente vista em outros  shopping 
centers da cidade de São Paulo. 

 
O estacionamento será administrado por empresa terceiri zada especializada em estacionamento de 

shopping centers. Sua remun eração poderá s eguir dois mod elos: (i)  um percentu al sobre o  resultado da 
operação, ou seja, o resultado líquido entre receitas e despesas, ou (ii) percentual apenas sobre as receitas. 

 
A aprovação da contratação do serviço de estacionamento, será submetida ao Comitê. 
 
Independentemente que qual modelo  seja o es colhido e aprovado em Assembleia, é condição  

precedente que os termos de contrat ação devem garantir no mínimo a projeção estimativa apres entada no  
Laudo de Avaliação do Mais Shopping Largo 13, elaborado pel a CB Richard Ellis constante neste 
Prospecto.  

 
Anteriormente à In auguração do Mais Shopping Largo 13, as receitas decorrentes de direito de uso 

e outras contratad as, bem como as despesas decorrentes caberão exclusivament e à Largo XIII.  
 
Após a referida inauguração, o FUNDO passará a particip ar de todas e quaisquer despesas e 

receitas advindas da exploração do Empreendimento. Assim, a cessão de direito de uso passará a ser de 
direito dos Condôminos. 

 
j. Histórico do Empreendimento e Descrição dos Imóveis  
 
O Mais Shopping Largo 13 será erigido nos Imóveis, cujas descrições seguem abaixo: 
 
Matrícula nº. 283.916 do 11º CRI 
 
T rês Armazéns situados à Rua Barão do Rio Branco nºs 279 e 283, antigo nº. 669, no 29º Subdistrito 

– Santo Amaro, e seu T erreno, medindo 17,30m de frente, por 104,00m mais ou menos da frente aos  
fundos, e que con fronta po r um lado com José Schmidt, por outro com Gertrudes Maria das Dores, e 
pelos fundos onde a largura é de 32,00m mais ou menos com terrenos de João Pedro, encerrando a área de 
2.500,00m² mais ou menos. 

 
Matrícula nº. 319.744 do 11º CRI 
 
Prédios situados na Rua Am ador Bu eno nºs 219, 229 e 235, e respectivo t erreno designado ÁREA  

A.1, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, assim descrito e caracterizado: inicia no ponto A1, no 
alinhamento da Rua Amado r Bueno, distante 117,89m do alinhamento da Rua Barão do Rio Branco; daí  
segue 4,04m pelo alinhamento da Rua Amador Bueno, até o ponto A.2; daí deflete à esquerda, formando  
ângulo interno de 89º 15’ 38’’ e segue 20,33m. Até o ponto A3; daí deflete à direita formando ângulo  
interno de 268º  35’42’’ e segue 6,62m até o ponto A4; daí deflete a direita formando  ângulo interno de 
270º52’15’’, e segue 20,56m at é o ponto A5, con frontando  do ponto  A2 até o ponto A5, com o prédio  
nº.223 da Rua Amador Bueno; do ponto A5 deflete a esquerda, formando ângulo interno de 91º04’19’’ e 
segue 13,36m pelo alinhamento da Rua Amador Bueno, ate o ponto A6; daí deflete à esquerda, formando  
ângulo interno de 89º02’24’’ e segue 20,70m, confront ando com o prédio nº 243 da Rua Amado r Bueno, 
até o pontoA7; daí deflete à direita, fo rmando ângulo interno de 269º 39’59’’ e segue 26,98m, 
confrontando com os fundos dos prédios nºs 243,249,257 da Rua Amador Bueno, até o ponto A8; daí 
deflete a direita, fo rmando ângulo interno de 270º11’33’’ e segue 21,31m, confrontando com o prédio  
nº.257 da Rua Amador Bueno, ate o ponto A9; daí deflet e a esquerd a, formando ângulo interno de 
91º05’22’’ e segue 50,81m pelo alinham ento da Rua Amador Bueno, ate o  ponto A10; daí deflete a 
esquerd a, form ando ângulo interno de 89º46’51’’ e segue 58,80m pelo alinhamento projetado da 
passagem sem d enominação que tem entrada pela Rua Am ador Bueno nº. 327, até o ponto A11; daí  
deflete a di reita, fo rmando ângulo interno de 269º59’00’’ e segue 26,00m, confrontando com a referida 
passagem sem denominação, e com a casa nº.12, até o ponto A12; daí deflete a esquerda formando ângulo  
interno de 89º58’00’’ e segue 27,01m, confrontando com o prédio nº. 389/491 da Rua Amador Bueno 
(contribuinte 087.416.0001), até o ponto A27; d aí deflet e a esquerda, formando ângulo interno de 
100º25’22’’ e segue 84,79m até o ponto A28, con frontando nesse segmento com a área A.2,defl ete a 
esquerd a, fo rmando ângulo interno de 90º 33’02’’ e segue 12,17m até o ponto A25; daí deflet e a direita, 



83  

fo rmando ângulo externo de 90º03’01’’ e segue 44,00m até o ponto A24; daí deflet e novamente à direita, 
fo rmando ângulo externo de 117º16’41’’, e segue 21,69m até o ponto A17, confrontando  do ponto A26  
ao ponto A17, com área exprop riada p elo Estado que integra E.E.P.G Paulo Eiró; daí defl ete a esquerda 
fo rmando ângulo interno de 99º22’53’’ e segue na distância de 27,75m confrontando com a E.E.PG Paulo 
Eiró, até o ponto A18; daí deflete à esquerd a, fo rmando ângulo interno de 98º08’06’’, e segue 4,46m pelo 
alinhamento da Rua Raizama, aberta em imóvel confrontant e, até o ponto A19; daí deflet e à esquerd a, 
fo rmando ângulo interno de 163º01’35’’ e segue 10,01m, ainda pelo alinhamento da Rua Raizama, até o  
ponto A20; daí defl ete à direita, formando ângulo interno d e 181º07’32’’ e segue 20,06m, con frontando  
com os prédios nºs 162,172 e 180 da Ladeira Auro ra, ate o ponto A21; d aí deflete a esquerda, formando  
ângulo interno de 177º03’45’’ e segue 29,69m, confrontando com o prédio nºs 279/283 da Rua Barão do  
Rio Branco, ate o ponto A22; daí defl ete ligeiram ente à esquerda, formando ângulo interno de 
179º27’44’’ e segue 18,36m confrontando com o prédio nº.303 da Rua Barão do Rio Branco, até o ponto 
A23; daí defl ete ligeirament e à esquerda, formando ângulo interno de 179º20’32’’ e segue 37,38m, 
confrontando com o prédio nº. 203 da Rua Amador Bueno, até encontrar o ponto A1, onde fo rma com o  
segmento inicial ângulo interno de 109º18’08’’, encerrando a área de 11.844,29m². 

 
Matrícula nº. 282.595 do 11º CRI 
 
Prédio situado na passagem sem denominação nº.2, e seu terreno designado área B, 29º subdistrito – 

Santo Amaro, que se inicia no ponto B1, situado no cruzamento dos alinhamentos da Rua Amador Bueno 
e da Passagem sem denominação, distante 226,28m do alinhamento da Rua Barão do Rio Branco, daí 
segue 19,54m pelo alinhamento da Rua Amado r Bueno, até o ponto B2; daí deflete à esquerda, formando  
ângulo interno de 89º50’28’’e segue 33,61m, confrontando com o p rédio nº. 491 da Rua Amador Bueno  
até o ponto B3; daí deflete à esqu erda, fo rmando ângulo interno de 90º 21’17’’, e segue 19,97m 
confrontando com a casa nº 4 da p assagem sem denominação até o ponto B4; daí defl ete à esquerd a, 
fo rmando ângulo interno de 89º21’13’’ e segue 4,40m pelo alinhamento da passag em sem denominação, 
até o ponto B5, daí defl ete à esquerda, form ando ângulo interno de 90º 40’22’’ e segue 0,33m, pelo 
alinhamento da passagem sem denominação, até o ponto B6; daí deflete à direita formando ângulo interno 
269º 28’44’’ e segue 29,28m ainda pelo alinhamento da passag em sem denominação, até encontrar o  
ponto B1, onde forma com o segmento inicial ângulo interno de 81º 17’56’’, encerrando a área de 
660,30m². 

 
Matrícula nº. 319.746 do 11º CRI. 
 
T erreno situado na Avenida Padre José Maria, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, delimitado pelo 

perímetro A-24-Z05 -Z04-Z03 -Z02-Z01-A27-A26A, d e formato irregular, com um a área de 3.183,35m², 
assim descrito: con frontando para qu em de dentro d a área olha p ara Avenida Padre José Maria, pela 
frente, linha mista A24-Z05, medindo  57,60m com a Avenida Padre Jos é Maria, em tod a sua extensão, 
assim parcelada:  trecho A-24, linha reta, medindo cerca de 50,50m e trecho 24-Z05,em linha curv a, 
medindo cerca de 7,10m, daí à direita, segue 10,10m at é o ponto Z04, daí deflete à esquerd a, segue 
11,93m até o ponto Z03, daí deflete à direita, segue 19,13m até o ponto Z02, daí deflete à esquerda segue 
7,76m até o ponto Z01, confrontando com a área da CPT M, objeto da matrícula 306.659; daí deflete à 
direita, segue 12,81m até o ponto A27, confrontando com o imóvel da Rua Amador Bueno, pelo lado 
esquerdo, linha reta A-A26, medindo cerca de 46,15m, confrontando com a área Municipal; pelos fundos, 
linha reta A27-A-26, medindo cerca de 84,79m, confront ando em toda sua extensão com a área A.1. 

 
Matrícula nº. 325.099 do 11º CRI 
 
Prédio situado na Rua Particular, nº.4, antigo sem número, com acesso pela Rua Amado r Bueno, 

nº.327, no lugar denominado Chácara Am aro André, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área de 
82,17m², medindo 4,15m de frent e, por 19,80 da frente aos  fundos, con frontando  por ambos os lados  e 
pelos fundos, onde a largura é igual a da frente, com Juvenal Sayon  e su a mulher Julieta Sayon. Sendo  
que a metragem da frent e dista 36,00m da Rua Amador Bueno. 

 
Matrícula nº. 338.532 do 11º CRI 
 
Casa situada na Rua Particular, nº. 6 com entrada pela Rua Amador Bueno, nº. 327, antigo nº.379, no 

29º Subdistrito – Santo Amaro, e seu terreno m edindo 4,45m de frent e, por 20,00m da frent e aos fundos  
de ambos os lados, tendo nos  fundos a mesma largura da frente, en cerrando  a área de 89,00m², 
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confrontando pelo lado  direito d e quem da rua olha p ara o imóvel, com a casa nº.4, pelo lado esquerdo  
com a casa nº.8, ambos da mesma rua, e nos fundos com Fausto Sayon. 

 
Matrícula nº. 348.961 do 11º CRI 
 
Casa situada na Rua Particul ar nº. 8, com acesso pel a Rua Amador Bueno, nº. 327, antes nº. 379, no 

lugar denominado Chácara Amaro André, nº. 29º Subdistrito – Santo Amaro, e seu respectivo terreno  
com área de 87,85m, medindo em sua integridade, 4,36m de frente, por 20,15m da frente aos fundos pelo  
lado direito de quem olha o imóvel de frente, onde divide com propriedade d e José Antonio e 20,15m de 
outro lado, onde divide com propriedade de Rafael Rosa, tendo nos fundos a mesma largura da frent e, 
onde divide com propriedade da Cia.Burroughs do Brasil. 

 
Matrícula nº. 330.439 do 11º CRI 
 
Prédio situado na Rua Particular, nº. 10, com entrada pela Rua Amador Bueno, nº. 327, antigo nº. 

379, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, e seu terreno medindo 4,45m de frente, por 20,00m da frente aos  
fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 89,00m², 
confrontando p elo lado direito de quem da ru a olha para o imóvel, com o prédio nº.8, pelo lado esquerdo 
com o prédio nº.12, ambos da mesma rua, e pelos fundos com propriedade de Fausto Sayon. 

 
Matrícula nº. 249.288 do 11º CRI 
 
Prédio situado na Rua Particular, nº.12, com entrada pela Rua Amador Bueno, nº. 327, no 29º 

Subdistrito – Santo Amaro e seu  terreno medindo 7,45m de frente, por 20,00m da frente aos fundos de 
ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, perfazendo a área total de 149,00m², 
confrontando d e ambos os lados com propriedade de Juvenal Sayon e nos fundos com propriedade de 
Fausto Sayon. 

 
Matrícula nº. 358.399 do 11º CRI 
Prédio situado na Rua Amador Bueno, nº. 223, antigo 331, no lugar denominado Chácara Amaro  

André, no 29º  Subdistrito – Santo Amaro, e seu respectivo terreno, com área de 139,40m², medindo no 
seu todo 6,80m de frent e, por 20,50m da frente aos fundos, confrontando por ambos os lados e p elos 
fundos, onde a largura é igual a da frente, com Juvenal Sayon e sua mulher Julieta Sayon. 

 
 
T ranscrição nº. 231.432 do 11º CRI 
 
Prédio situado na Rua Amador Bueno, n º.249, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, e s eu terreno  

medindo 6,50m de frente, por 20,00m da frente aos fundos, encerrando a área de 130,00m², dividindo de 
um lado com o prédio nº  243, de João  Mach ado, de out ro lado com o prédio nº 257, d e Juven al Sayon, 
compromissado a Ernesto T ubant e pelos fundos com quem de direito. 

 
T ranscrição nº. 232.374 do 11º CRI 
 
Prédio situado na Rua Amador Bueno, n º.243, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, e s eu terreno  

medindo 6,50m de frente, por 20,00m da frente aos fundos, de ambos os  lados, 6,50m na linha dos  
fundos, com área total de 130,00m², confrontando do lado direito de quem do terreno olha para a rua, com 
propriedad e de Juvenal Sayon e sua mulher ou seus  sucessores, do lado esquerdo  e nos fundos com  
propriedad e também de Juvenal Sayon, sua mulher ou seus sucessores. 

 
T ranscrição nº. 166.941 do 11º CRI 
 
Casa situada na Rua Amador Bueno, nº.257, no lugar denominado Chácara Amaro And ré, no 29º 

Subdistrito – Santo Amaro, e seu respectivo terreno, com área de 287,00m², mais ou menos, medindo 
13,55m de frente, e da frente aos fundos, no seu lado direito 21,06m, no lado esquerdo 21,19m, tendo na 
linha dos fundos a l argura de 13,55m con front ando por ambos os lados e fundo, com eles vend edores ou  
sucessores. 

 
Os Imóveis encontram-se em fas e de reti ficação e unificação das matrículas.  
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k. Descri ção das Etapas de Construção do Projeto 
 
O Mais Shopping Largo 13 tem previsão para inauguração em 29 de outubro d e 2010 e será, de 

acordo com o Projeto A, desenvolvido inicialmente sobre os Imóveis Projeto A. Nos termos do Alvará de 
Aprovação e Edifi cação de Obra Nova nº 2009/14893-00, emitido em 14 de abril de 2009, o  Projeto A  
prevê que o Mais Shopping Largo 13 será constituído por 2 (dois) pavimentos destinados a instalação de 
espaços comerciais e 2 (dois) pavimentos d e estacionamento com 711 (setecentas e on ze) vagas não  
incluídas neste número as vagas para defici entes físicos, motocicletas, taxis, caminhões e utilitários. 

 
No Projeto A estão previstos 231 (duzentos e trinta e um) espaços para lojas; 130 (cento e trinta) 

espaços comerciais para lojas peri féricas sendo que deste número 03 (três ) deverão ser destinados a Lojas  
Âncora, 11 (on ze) para Meg a Lojas, 21 (vinte e um) esp aços p ara op erações de alimentação e o restante 
destinado a Lojas Satélite. Está prevista ainda a operação de 08 (oito) salas de cinema e 25 (vinte e cinco) 
quiosques distribuídos pelo Mais Shopping Largo 13 . 

 
Sem prejuízo do Projeto A, o FUNDO já se comprometeu com a Largo XIII mediante a assinatura do 

Compromisso de Venda e Compra Projeto C, a adquirir, desde que atendidas algumas condições 
precedentes, a fração de 40% (quarenta por cento) dos imóveis, bem como 40% (quarenta por cento), da 
fração ideal do Mais Shopping Largo 13, nos termo do Projeto C. O Projeto C tem por objetivo incluir os 
imóveis nele previstos que, uma v ez uni ficados, comporão  o novo t erreno do Mais Shopping Largo  13, 
sendo que o respectivo projeto en contra-se em fase de análise p ela Municip alidade d e São Paulo  
(protocolo nº 2009-0.235.012-5) e, uma vez aprovado, sob a exclusiva responsabilidade da Largo XIII, 
passará a cont ar aproximadamente com a ABL de 13.511,10m², a área computável total de 26.074,28m², a 
área total construída de 49.732,09m² e uma área total de terreno de 17.875,92m²  

 
O Compromisso de Venda e Compra do Projeto A e o Compromisso de Venda e Compra do Projeto 

C foram firmados sob o formato de compra em “turn key”, que consiste na entreg a da obra em condições  
de pleno funcionamento, ou seja, nos termos dos referidos compromissos o Mais Shopping Largo 13  
deverá ser entregue devidamente concluído e em perfeitas condições de uso, nos exatos termos dos 
respectivos instrumentos, bem como dos proj etos e d as esp eci ficaçõ es técnicas de construção e 
acabamento. 

 
Por fim, quando da aprovação do projeto modi ficativo, Projeto D, com a inclusão de todos os 

imóveis citados na d escrição dos Projetos A, C e D, acima, o Mais Shopping Largo 13 passará a contar 
com cerca d e 52.840,66m² (cinquent a e dois mil e oitocentos e qu arenta metros quad rados  e sessenta e 
seis centímetros quadrados) d e área construída; 96 (novent a e seis) novas vagas de est acionamento; ABL. 
de cerca de 15.390,62m² (quinze mil e trezentos e noventa metros quadrados e sessent a e dois centímetros 
quadrados). O incremento de ABL. acarretará em um aumento de ap roximadamente 74 (s etenta e qu atro) 
espaços  para lojas; 06  (seis) espaços comerciais destinados  às lojas  peri féri cas e 02  (dois) novos  
quiosques. 

  
 i. Autorizações e Licenças 
 
Em 24 de dezembro de 2008, a Largo XIII obteve junto à Prefeitura Municipal de São Paulo o Alvará 

de Aprovação e Edi ficação de Obra Nov a nº 2008/59379-00, para o início das obras de construção do 
Empreendimento. 

 
 ii. Construtoras  
 
A Largo XIII contratou a Construtora Adolpho Lindenberg S/A, por força de Contrato de Construção  

pelo Regime de Administração com Preço Alvo Garantido firmado em 1º d e abril de 2009 (o “ Contrato 
de Construção Preliminar”), para a execu ção de servi ços de terraplanagem, incluindo a escavação e a 
contenção de terrenos vizinhos, tudo em caráter preparatório para as futuras obras de execução do  
Empreendimento, o que já foi executado e concluído. 

 
Por força do Contrato d e Construção pelo  Regime de Administração com Preço Alvo  Garantido (o  

“Contrato de Construção ”), a Largo XIII contratou a Brook field In corporaçõ es S.A. para a execução de 
serviços de construção com preço alvogarantido, de acordo com os projetos aprov ados junto à Prefeitura 
Municipal de São Paulo, pelo prazo de 16 (dezesseis) mes es, tempo sufici ente para a conclusão da Obra, 
de acordo com o cronograma físico e cronogram a físico -finan ceiro anexos ao Contrato de Construção.  
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 iii. Metrô 
 
 O Mais Shopping Largo 13, está em tratativa com a Companhia do Metropolitano de São Paulo - 

Metrô a fim de averiguar a possibilidade de criação de acesso direto do Mais Shopping Largo 13 ao 
terminal do Metrô mais próximo. 

 
 
 iv. Seguros  
 
Para assegurar a constru ção do Mais Shopping Largo 13, a contratou seguro de responsabilidade civil 

cruzada, riscos de engenh aria e danos a terceiros com a Tokio Marine Seguradora, de 9 de abril de 2009  
até às 24 horas do dia 30 de outubro de 2010 no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), e 
o prêmio no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

 
 v. Monitoramento por parte de Empresa de Gerenciamento de Obra 
 
O FUNDO contratará a Engeb anc para realizar o serviço de monitoramento de ex ecução de 

construção do Empreendimento. O monitoramento será realizado con forme ap resentado no diagrama 
abaixo, sendo que, após cad a visita à obra, a Engeb anc d everá enviar relatório à Administradora do  
FUNDO.  

 
A Administradora do FUNDO, tendo como base o relatório, realizará ou não o p agamento de 

parcelas referentes à liberação dos recursos do FUNDO para a L argo XIII, conforme seguinte cronog rama 
e mediante a constatação, ou não, dos seguintes eventos: 

 

Dat a Estim ada

Julho de 2010

Agosto de 20 10

Setembro  de 201 0Evento 3 Colocação  do s 3 Chillers

Evento 1 Mo ntagem das Escadas Rolantes

Etapas de Monit oram ento da Obra

Event os D escr ição

Evento 2 Co nclusão  das Lojas Modulares

 

 
l. Serviços de Administração, Comerciali zação, Lojas Modulares, Merchandising, 

Consultoria e Gerenciamento de Marketing  
 
A administração é responsáv el pela operação do Empreendimento, que muito além da gerência 

imobiliária, inclui a operação como empreendimento de varejo, sendo responsável pelo fluxo de público, 
adequação do mix ao público, identificação de oportunidades adicionais, tais como, merchandising, 
publicidade e eventos, apoio aos lojistas por meio do Departamento de Apoio ao Lojista (DAL) todas as 
outras fun ções típicas de varejo. 

 
m. Regulamentação Relativa ao Mais Shopping Largo 13 
 
O Mais Shopping Largo 13 será administrado, simultaneamente, por meio de:  
 
(i) instituição de uma Associação Civil, nos termos dos artigos 53 a 61 do Código Civil, cujo objetivo 

será gerir  as  despes as comuns do Empreendimento, bem como do FPP, sendo a ela associ ados o L argo  
XIII e a Administradora do Mais Shopping Largo 13, que irão agir como representant es do FUNDO e de 
acordo com os termos do Estatuto Social da Associação. Posteriormente, poderá ser instituído 
Condomínio Edilício, conforme previsto no Código Civil e na Lei de Condomínio e Incorporação, com a 
criação da unid ade autônoma “Garagem” e da unidade autônoma “Edifício”, sendo que as relações entre 
os condôminos Largo XIII, FHB e FUNDO, bem como seus direitos e obrigações, serão regidas pela 
Convenção de Condomínio Edilício e pelo Regulamento Interno do Condomínio; e 

 
(ii)  ainda, através d a cri ação de um Condomínio Pro Indiviso, também regulado pelo Código Civil, 

sendo que os direitos, obrigações e relaçõ es entre os co -propriet ários, serão regidos pela futura 
Convenção de Condomínio Pro Indiviso. 
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O Instrumento de Normas Gerais de Locação, Administração, Funcionamento e Fiscalização do Mais 
Shopping Largo 13, o Estatuto Social da Associação Civil do Mais Shopping Largo 13, a posterior 
Convenção de Condomínio Edilício e Regulamento Interno do Condomínio, a Convenção de Condomínio 
Pro Indiviso, o Regimento Interno do Empreendimento, o Contrato de Administração, o Contrato de 
Locação e o Est atuto da Associação d e Lojistas constituem os p rincipais instrumentos a regulament ar o  
fun cionamento do Mais Shopping Largo 13, bem como os respectivos direitos e deveres dos 
empreend edores e dos lojistas, bem como a forma de contratação e remuneração da administradora do 
Empreendimento. 

 
 i.Estatuto Social da Associação Civil do Empreendimento 
 

O rel acionamento entre os co-p roprietários das  eventu ais futuras unidad es autônomas  “Garagem” e 
“ Edifício” do Mais Shopping Largo 13 será regido pelas disposições legais aplicáveis e pelo futuro  
Estatuto Social, que disporá, entre outros aspectos, sua denominação, finalidad e, sede; forma de 
admissão, demissão e ex clusão d e associados; direitos e deveres dos associados; font es de recursos para 
sua manutenção; modo de constituição e fun cionamento de órgãos deliberativos; condições para sua 
alteração e dissolução; e forma de gestão e aprovação de contas.  

 
No Mais Shopping Largo 13, haverá a co-existên cia de áreas privativas (apenas as duas unidades  

autônomas “Garagem” e “ Edifício”), partes e áreas comuns, que serão ambas d e co-p ropriedade 
voluntária e indivisível da Largo XIII, da FHB e do FUNDO. 

 
No caso de eventual alienação futura de uma das unidades autônomas do Condomínio Edilício, 

conjuntamente, pela Largo XIII, pela FHB e pelo FUNDO, não haverá direito de preferência aquisitivo de 
tercei ros que, por ventura, tenham ou não adquirido a outra unidad e autônoma remanes cente do Mais 
Shopping Largo 13, devendo, contudo, serem observadas as regras do  Condomínio Pro Indiviso sobre o  
assunto. 

 
 ii. Condomínio Pro Indiviso 

 
Na qualidad e de proprietários do imóvel destinado ao Empreendimento, os direitos e obrigações dos  

condôminos Largo XIII, FHB e FUNDO serão regul ados pela anex a Convenção d e Condomínio Pro 
Indiviso do Mais Shopping Largo 13.  

T endo em vista a expansão do Empreendimento, novo(s) imóvel(is) confrontant e(s) e/ou próximos ao 
Empreendimento poderão s er adquiridos, sendo que, em tal caso, os condôminos participarão, de acordo  
com suas respectivas Partes  Ideais do T erreno, do custeio dos recursos n ecessários à viabilização da 
aquisição dos novos t errenos. Caso não o  faça, estarão sujeitos à diminuição de su a p articipação, de 
maneira proporcional à variação da área computáv el do Empreendimento.  

 
No caso de ev entual alienação futura, total ou parcial, da fração ideal detida por um dos condôminos 

Largo XIII, FHB ou FUNDO, o alienante deverá respeitar as normas regulató rias do direito de preferência 
previstas na anexa Convenção de Condomínio Pro Indiviso do Mais Shopping Largo 13. 

 
iii. Contrato de Locação das Lojas e das Lojas Modulares 

 
As locações das Lojas e das Lojas Modulares serão disciplinadas nos termos da anexa minuta padrão  

de Contrato de Locação do Mais Shopping Largo 13 e regidas pela Lei de Locação, que disciplina os 
direitos e obrigações dos locadores e locatários nos contratos de locação de imóvel urbano em geral. 
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iv. Normas Gerais de Locação  
 
O Instrumento de Normas Gerais de Locação, Administração, Funcionamento e Fiscalização regulará 

o completo funcionamento do futuro Empreendimento, bem como as relações, os direitos e os deveres dos 
empreend edores, da Administradora e dos lojistas do Mais Shopping Largo 13, como um shopping center 
de amplo mix, congregando atividades comerciais d e natureza vari adas, serviços e operaçõ es de 
entretenimento e de lazer, estabelecendo as regras gerais de operação e de funcionam ento do 
Empreendimento, inclusive com relação à forma de cob rança, de pagamento e de fiscalização do aluguel, 
dos encargos locatícios e dos  custos de ocup ação  percentu al, bem como quanto às g arantias locatíci as a 
serem prestadas  pelos lojistas, à marca e o logotipo do shopping cent er, às ev entuais exigên cias dos  
Poderes Públicos, à Associação de Lojistas e ao FPP, às multas, às resoluções contratuais, à eventual  
desapropri ação, total ou parcial, do imóvel destinado ao Empreendimento, e às obrigações dos lojistas 
para com terceiros. 

 
v. Estatuto da Associação dos Lojistas  
 
O Estatuto da Asso ciação dos Lojistas é o instrumento qu e regulará as  rel ações  entre os lojistas 

ocupantes das lojas de uso comercial (“LUC”), os lojistas com contratos de locação de prazo in ferior a 06 
(seis) meses, os empreendedores e a administradora do Mais Shopping Largo 13, com a finalidade de: 

 
a)  Cultivar as relações ent re p essoas físicas, jurídicas  e dos Lojistas do Mais Shopping Largo  13, 

promovendo o intercâmbio de experiênci as e informações, num clima de sadia convivên cia e 
harmonia, em benefício comum; 

b) Amparar os legítimos interesses dos  associados  perante os pod eres públicos e qu aisquer órgãos  
ou entidades de direito público ou privado; 

c)  Realizar, contrat ar ou patrocinar estudos e serviços de utilidade para seus associados; 

d) Cooperar com os órgãos de classe e entidades afins, de form a a obter maior unidade d e ação no  
trato de assuntos relacionados à atividade exercida pelos associados no Mais Shopping Largo 13; 

e)  praticar, enfim, todos os atos de direito no legítimo interesse de seus associados e da coletividade 
que repres enta. 

 
vi. Contratos de Administração  
 
O Condomínio Pro Indiviso irá contratar a REP Imobiliária como Administradora dos Condôminos 

que, atuará em nome dos Condôminos do Mais Shopping 13, recebendo, para tanto, procuração com  
plenos poderes para representá-los perante os lojistas e terceiros. Nos termos do Instrumento Particular de 
Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Administração d as Condôminas do Mais 
Shopping Largo 13 Administradora dos Condôminos fará jus a perceber remuneração  mensal d e até, no  
máximo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 
A Administradora dos Condôminos, por sua vez, irá contratar a REPASE como administradora do 

Mais Shopping Largo 13, esta que fará jus a perceb er remuneração mensal equiv alente a 5% (cin co por 
cento) sob re tod as as receitas brutas d ecorrentes da exploração econômica do Mais Shopping Largo  13, 
incluindo, mas não se limitando, aos valores arrecad ados a título de locação, res sperata (cessão de direito 
de uso), taxa de adesão para lojas modulares (quando e se for cabível) e decorrentes da exploração do 
estacionamento do Mais Shopping Largo 13, nos termos do Instrumento Particular d e Contrato de 
Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Administração do Mais Shopping Largo 13. 

 
A Associação Civil contratará a REPASE como Administradora Física do Mais Shopping Largo 13, 

sendo que pelos serviços que prestar fará jus a perceber remuneração mens al equivalente a 5% (cinco por 
cento) sobre todos os valores por ela g eridos referentes a encargos comuns, encargos especí fi cos e FPP , 
nos termos do Instrumento Particular de Contrato d e Prestação d e Servi ços de Assessoria, Consultoria e 
Administração Física do Mais Shopping Largo 13. 
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Os referidos instrumentos particulares serão válidos e eficazes entre as partes, a partir da data d e 
suas resp ectivas assinaturas, com p razo  mínimo de 5 (cinco) anos a contar da Inaugu ração do Mais 
Shopping Largo 13.  

vii. Regimento Interno  
 
O Instrumento de Regimento Int erno obrigará a todos os  usuários e pesso as que fi zerem uso do  

futuro edi fí cio onde se instalará o Mais Shopping Largo 13, ou que nele permanecerem, principalmente os 
locatários, fun cionários, prepostos e fornecedores, fixando as norm as de utilização e funcion amento do 
Mais Shopping Largo 13 com relação aos seus horários de funcionamento, à circulação de funcionários e 
de pessoal, às formas p ermitidas de utilização das áreas de uso comum e privativo, bem como das áreas  
de estacionamento, aos p rocedimento para carg a e descarg a de mercadori as, ao transporte e depósito do  
lixo e dos detritos, aos serviços de vigilância e manut enção, e às  obras, reformas e eventuais 
modificações.  

 
n. Concorrência 
 
Na área de in fluência primária do Mais Shopping Largo 13, existe apenas um shopping center em 

operação, o Boavista Shopping. Inaugurado em 27 de abril de 2004, o shopping conta com cerca de 160  
lojas, com cerca d e 26.000 m² de ABL total, distribuída em 3 pisos. Conta ainda com 800 vag as de 
estacionamento.  

 
O Mais Shopping Largo 13 deverá so frer ainda concorrência direta do novo empreendimento que 

está previsto para a região. A empresa Savoy anunciou no começo de 2009 o projeto “Nova 25 de 
Março ”, que deverá trazer p ara a região do Largo 13 mais um shopping center popular, em uma tentativa 
de trazer os comerciant es da Rua 25 de Março para a região. Entretanto, este shopping center n ão deverá 
ter as facilidad es de acesso que o Mais Shopping Largo 13 tem aos terminais de transporte público de 
massa. 

 
A região do Largo 13 também é repleta de lojas de comércio de rua qu e certamente serão as  

principais concorrentes do empreendimento. 
 
o. Inadimplência 
 
A inadimplência decorre do n ão pag amento d as obrigações do  lojista na data prevista, mas qu e são  

honradas nos meses seguintes, e/ou são recuperáveis at ravés de ações judiciais e/ou retomada do ponto e 
posterior comercialização. 

 
Para o Mais Shopping Largo 13, por se tratar de um empreendimento novo, consideramos 

inadimplências mais el evad as nos primeiros anos d e ab ertura do shopping center, sendo que as mesmas  
vão sendo reduzidas na medida em que o empreendimento vai se consolidando. 

 
p. Sazonalidade 
 
O Empreendimento segue a sazon alidade das operações de varejo, ou seja, as vendas são fortes entre 

os meses de m aio e junho, períodos que antecedem o di a das m ães e o dia dos namorados e no  final do  
ano, antecedendo o Natal.  

 
Setores especí fi cos, por sua vez, têm sazonalidade especí fica, tais como, chocolates em abril devido a 

páscoa e brinquedos entre os meses de outubro e dezembro. 
 
q. Propriedade Intelectual 
  
O pedido de registro das marcas ”Shopping Largo 13” e “ Mais Shopping Largo 13” foram 

depositados no INPI em 21 de fev ereiro de 2008 e em 2 de junho de 2008, respectivamente, apresentações  
nominativa e mista, nas classes NCL(9 ) 35 e NCL(9 ) 36.  
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Além disso, foram registrados os seguintes domínios: 
 
maisshoppinglargo13.com.br 
maisshoppinglargo13.com 
maisshoppinglargotreze.com.br 
maisshoppinglargotreze.com 
maisshopping13.com.br 
maisshopping13.com 
maisshoppingtreze.com.br 
maisshoppingtreze.com 
largo13shopping.com 
largoxiiishopping.com.br 
shoppinglargo13.com.br 
largo13shopping.com.br 
largotrezeshopping.com.br 
shoppinglargo13.com 
shoppinglargotreze.com 
largotrezeshopping.com 
shoppinglargotreze.com.br 
shoppinglargoxiii.com.br 
shoppinglargoxiii.com 
largoxiiishopping.com 

 
r. Opinião da Administração em Relação ao Seguro 
 
A Administração garant e e entende que o Contrato de Seguro é suficiente e está de aco rdo com as 

práticas do mercado.  
 
s. Operação do Estacionamento 
 
O estacionamento será administrado por empresa terceiri zada especializada em estacionamento de 

shopping centers, a ser contratada até a d ata de inaugu ração. Será realizado processo de cot ação entre no  
mínimo 3 empresas atuantes no  setor, e a consequ ente aprovação s erá submetida ao Comitê. Sua 
remuneração poderá seguir dois modelos: (i) um percentual sobre o resultado da operação, ou seja, o 
resultado líquido entre receitas e despesas, ou (ii) percentual apenas sobre as receitas.  

 
A contratação do serviço de administração do estacionamento dev erá atender os parâm etros mínimos 

de faturamento apontados pelo laudo de avaliação da CB Richard Ellis. 
 

t. Tributação – Operação do Projeto 

O Mais Shopping Largo 13, no exercício de suas atividades, estará submetido à tributação em 
conformidade com a natureza jurídica de suas operações, representad as em cad a uma das relaçõ es abaixo  
identificadas: 

a. A Administradora dos Condôminos ou REP Imobiliári a será contratada pelo Condomínio Pro  
Indiviso, que atuará em nome dos condôminos do Mais Shopping Largo 13, para exercício das  
seguintes principais funçõ es: (i) contrat ar a REPASE (letra “ b” a segui r); (ii)  contratar a lo cação  
dos espaços comerciais do Mais Shopping Largo 13; (iii) contratar empres a responsável pela 
operação do estacionamento do Mais Shopping Largo 13; (iv) cont ratar empresa responsável pela 
auditoria do Condomínio Pro Indiviso. Para o exercício dess as funções, nos termos da Cláusula 5  
do “ Instrumento Particular de Contrato d e Prestação  de Serviços  de Assessoria, Consultoria e 
Administração das Condôminas do Mais Shopping Largo 13”, a Administradora dos Condôminos 
fará jus a uma remuneração mensal, de até, no máximo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

b. Nos termos do “ Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria,  
Consultoria e Administração do  Mais Shopping Largo 13”, a REPASE, Administradora do  Mais  
Shopping Largo 13, será contrat ada pela Administradora dos Condôminos para, dentre outras  
fun ções d e repres entação dos interesses dos condôminos e gest ão comercial do Empreendimento, 
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administrar as  receitas  e as despesas  de exclusiva respons abilidade dos  condôminos relacion adas  
às locações, incluindo, mas não se limitando, os valores arrecad ados a título de res sperata (cessão  
de direito de uso), tax a de adesão p ara lojas modulares (quando e s e fo r cabível) e d ecorrentes d a 
exploração do estacionamento do Mais Shopping Largo 13. Pelos serviços de gestão e 
administração que prestar, a REPASE (Contratada) fará jus a uma remuneração mensal, a título de 
Taxa de Administração, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre todas as receitas brutas  
efetivament e recebidas; 

c. A Administradora dos Condôminos e a Largo  XIII constituirão a Associação Civil, associação  
civil sem fins econômicos, políticos ou religiosos. Por sua vez, nos termos do “Instrumento 
Particular de Contrato de Prestação de Servi ços de Assessoria, Consultoria e Administração Física 
do Mais Shopping Largo 13”, a Associação Civil irá contratar a REPASE, Administradora Física 
do Mais Shopping Largo 13, para exercício das seguintes principais funçõ es: (i) administrar os  
recu rsos necessários para os  servi ços de manutenção do M ais Shopping Largo 13, tais como, 
dentre outros, limpeza e seguran ça, atrav és da arrecadação da contribuição dos lojistas sob a 
rubrica “ Condomínio”; (ii) arrecadar as contribuição dos lojistas para o FPP. Pelos serviços de 
gestão e administração que prestar, Administradora Física do Mais Shopping Largo 13  fará jus a 
uma remuneração mensal, a título de T axa de Administração, equivalente a 5% (cinco po r cento) 
sobre o total dos valores por ela geridos e efetivament e recebidos na qualidade de Administradora 
Física do Mais Shopping Largo 13. 

Preliminarmente, cumpre destacar que os valores administrados e geridos pela Administradora dos 
Condôminos e pela REPASE (letras “ b” e “c”, acima) n ão terão a natureza de receita próp ria, mas, sim, 
simples entradas financeiras, correspondentes aos recursos administrados e g eridos por conta e o rdem de 
tercei ros, e que assim deverão ser contabilizad as sob a rub rica de “ recursos de terceiros em trânsito”. 
Com isso, com relação às receitas arrecad adas, geridas e administradas pela Administradora dos  
Condôminos ou REP Imobiliária e/ou pela REPASE, e posteriormente rep assadas e transferidas às contas  
bancárias de titularidade dos condôminos, não há qualquer incidência de tributação. 

A remuneração própria da Administradora dos Condôminos corresponderá ao valo r mensal de até R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), conforme apont ado na letra “a”. Essa receita, faturada atrav és de documento  
fiscal próp rio e recebida pel a Administradora dos Condôminos, deverá ser oferecida à tributação em  
conformidade com a legislação federal e municipal (vide subitens (i) e (ii), abaixo). 

A remuneração próp ria da REPASE terá origem de duas font es diferentes, con forme apontado nas  
letras “ b” e “c” acima, e corresponderá a uma T axa de Administração equivalente a 5% (cinco por cento) 
sobre a totalidade dos v alores administrados e g eridos pel a REPASE, calculad a, individualmente, em 
cada uma das relaçõ es apontad as nas letras “ b” e “c”, acima. A totalidade dos recursos, efetivamente 
faturados a título de Taxa de Administração, será assumida como receita próp ria da REPASE e deverá ser 
oferecida à tributação em conformidade com a legislação federal e municipal (vide subitens (i) e (ii), 
abaixo). 

Os valores  administrados e geridos pela REPASE, con forme identi ficado  na letra “b”, acima, serão  
repassados  e trans feridos periodicamente p ara as contas de titularidade d e cada uma dos condôminos do 
Condomínio Pro Indiviso, na exata proporção  de suas resp ectivas p articipações  no Empreendimento. O  
valor dos repasses a ser trans ferido co rresponderá ao saldo líquido dos valores identi ficados na letra “b”, 
acima, diminuído das T axas de Administração identi ficadas n as letras “ b” e “ c”, acima, devidamente 
faturad as, da contribuição a título de verba promocional, equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 
arrecado e recebido sob a rubrica FPP, devidamente demonstrada e retida e, eventualmente, do pagamento 
de despesas correntes (Condomínio).  

A totalidade dos valores de propriedade dos condôminos do Condomínio Pro Indiviso (valor bruto 
antes dos valo res d ebitados supra mencionados), dev erá ser reconhecida como receita e tributada, na 
exata propo rção recebida pelos condôminos, em con formidad e com a legislação fed eral. No que se refere 
ao Fundo e aos cotistas, a tributação aplicável é aquel a detalhada no capítulo 13 – Visão Geral do Setor 
de Fundos de Investimento Imobiliário e Aspectos T ributários, acima. 

Cada condômino receberá, ao final de cada período co rrespond ente, um demonstrativo informando o 
total das receitas brutas  que lh e coub eram, proporcion almente ao quinhão  patrimonial, bem como as  
respectivas despesas, deduções, reten ções e contribuições aplicadas, totalizando a receita líquida que 
efetivament e tiver sido transferida. 
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i. Tributação Federal 

Para fins da legislação t ributária federal, os valores de prop riedade das condôminos serão tributados  
diretamente po r el es, con form e suas respectivas situaçõ es jurídicas, ao passo que a remuneração p rópria 
recebida, individualmente, pela Administradora dos Condôminos ou REP Imobiliária e pela REPASE, em 
cada uma das relações identi ficadas n as letras “a”, “b” e “ c” acima, deverão ser submetidos à tributação  
em conformidade com o regime fiscal a que estiver submetida cada pessoa jurídica, e adiante resumida. 

Na hipótese da pesso a jurídica estar enquadrada no regime de Lu cro Real, o lucro apurado (receitas  
menos despesas ) no período (mensal ou trimestral) será submetido à incidênci a do Imposto de Rend a da 
Pessoa Jurídica - IRPJ (alíquota básica de 15 %, mais adicional de 10 % sobre a parcela do lucro que 
exced er a R$ 240.000,00 a.a.) e da Contribuição Soci al sobre o Lucro Líquido - CSLL (alíquota de 9%). 
Adicionalmente, a totalidade das receitas auferidas servirá d e base d e cálculo na sistemática de apuração  
não-cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (alíquota de 1,65%) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (alíquota de 7,6%). A sistemática de 
apuração n ão-cumulativa das  bases  de cálculo d as contribuições so ciais devidas  ao PIS e à COFINS 
permite a tomada de créditos, calculados sobre det erminadas despesas e en cargos taxativamente previstos 
em lei, que poderão ser utilizados para redução da b ase de cálculo tributável de cada uma das  
contribuições. 

Caso a pessoa jurídica opte pela ado ção do regime de Lucro Presumido (nos termos dos artigos 13 e 
14, ambos da Lei nº 9.718/98), o IRPJ (alíquota básica de 15%, mais adicional de 10% sobre a parcel a do 
lucro que exced er a R$ 240.000,00 a.a.) e a CSLL (alíquota de 9%) incidirão sobre uma base de cálculo  
calculada a partir da aplicação de um determinado p ercentual sobre o faturamento recebido no período de 
apuração (trimestral). Os percentuais de lucratividade deverão ser identi ficados de acordo com a natureza 
jurídica das receitas recebidas e d as respectivas atividades exercidas pel a pessoa jurídica benefi ciári a. Os 
percentuais de lucratividade estão definidos no artigo 15, da Lei nº 9.249/95. 

Com relação às contribuições sociais devidas ao PIS e à COFINS para as empresa optantes do regime 
de Lucro Presumido, aplica-se a sistemática cumulativa de apuração  das bas es de cálculo, com as  
seguintes características: (i) não há a possibilidade de apropriação de créditos para redução da base de 
cálculo tributável – as alíquotas devem ser calculad as sobre o faturamento total; (ii) as alíquotas são: PIS 
– 0,65% e COFINS – 3%. 

ii. Tributação Municipal 

Para fins da legislação tributári a municipal, a remuneração recebida pela Administradora dos 
Condôminos ou REP Imobiliária (letra “ a” acima) e pela REPASE (letras “ b” e “ c” acima) estará, 
individualmente, sujeita à tributação pelo Imposto Sobre Serviço –  ISS. Nos termos da legislação do  
Município de São Paulo (Decreto nº 50.896/09), tais serviços serão enquadrados no item “17.11 – 
Administração em g eral, inclusive de bens e negócios d e terceiros”. O ISS será d evido à alíquota d e 5% 
(cinco por cento), calculado sob re os v alores recebidos a título de T axa de Administração. O ISS deverá 
ser recolhido pela beneficiária dos recursos recebidos, na qualidade de prestadora dos serviços. 

 
u. Pendências Judiciais e Administrativas 

 
i. Cível         
 
O Mais Shopping Largo 13 não possui pendências judiciais ou administrativas de natureza cível. 
 
ii. T rabalhista       
 
O Mais Shopping Largo 13 não possui pendências judiciais ou administrativas de natureza 

trabalhista. 
 
iii. T ributária       
 
O Mais Shopping Largo 13 não possui pendências judiciais ou administrativas de natureza 
tributária. 
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v. Endividamento 
 
Até a data deste Prospecto não foi veri ficado qualquer tipo de endividamento no Mais Shopping 

Largo 13. 
  
  
x . Ônus e Garantias que recaem sobre o Mais Shopping Largo 13 
 
Atualmente, não existem quaisquer ônus ou garantias que recaiam sobre o Mais Shopping Largo 13. 
 
 
y. Possibilidade de Transação Societária 
 
Existe a possibilidade da fração ideal de até 60% (sessent a por cento) do Mais Shopping Largo 13 ser 

alienada p ara um outro Fundo de Inv estimento Imobiliário, que será estruturado de acordo com as regras  
da ICVM nº  472/08, e cujas cotas  serão distribuídas com es forços restritos de colocação, nos termos da 
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“ ICVM nº 476/09”).  

 
Na o ferta primária deste novo fundo, a Largo XIII irá subscrev er a totalidade de suas cotas sendo  

que, após o período de lock-up de 90 dias exigido pela ICVM nº 476/09, a Largo XIII realizará a 
alienação destas  cotas, no mercado  secund ário, lembrando que as cotas  não alienadas  no mercado  
secundário, permanecerão sob a titularidade da Largo XIII. 

 
Nesta hipótese, haverá uma mudança no controle do M ais Shopping Largo 13, uma vez qu e, 

ocorrendo as hipóteses acima, este novo  fundo e eventualment e a Largo XII, possuirão, em conjunto, a 
fração ideal aproximad amente 60% (sessenta por cento) do Mais Shopping Largo 13 e o restant e será de 
propriedad e do FUNDO. 
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16. ESTUDO DE VIABILIDADE 
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17. VISÃO GERAL DA REP 

A REP é uma das principais empresas do mercado imobiliário brasileiro, as quais possuem atividades 
complementares e sinérgicas em relação às da REP. 

 
Suas principais atividades são a estrutu ração e administração de Centros de Conveniência e Serviços  

e pequenos e médios shopping centers, a realização de empreendimentos customizados (built to suit) para 
locação e a prestação de serviços de consultoria e planejamento da expans ão de redes de varejo. 

 
No que tange ao serviço de gestão d e shopping centers a REP exerce tal função por meio de sua 

empresa especi alizada REPASE, cujo quadro de sócios é composto pela REP, que possui participação no  
capital social d e 99% (noventa e nove por cento), e pela Lindencorp  Des envolvimento Imobiliários S/A, 
cuja participação no capital social é de 1% (um por cento). 
 

a. Estruturação e Administração de Centros de Conveniências e Serviços e Shopping Centers  
 
Atua na estruturação e administração de Centros de Conveniências e Serviços, pequenos e médios 

shopping centers e realiza empreendimentos customizados para locação (buil -to.suit). A companhia 
detém participação em 2 empreendimentos comerciais em operação, totalizando 9.234 m² de ABL total  
(6.341 m² ABL REP), por ela desenvolvidos e administrados, conforme quadro abaixo. 

 
O trabalho da REP consiste na identificação de oportunidad es de negócio, negociação e aquisição dos 

terrenos, planejamento do empreendimento a ser desenvolvido, contratação de pesquisas e dos devidos 
projetos e su as respectivas ap rovações, gerenci amento das obras, comercialização  das lojas e 
administração do empreendimento final, incluindo seu condomínio caso exista.  

 
Em setembro d e 2007, a REP estabel eceu  uma parceri a com a Kimco Realty Corporation, uma das  

principais empresas do s egmento de p equenos e médios shopping centers e centros de conveniência nos  
Estados Unidos. A parceria visa o d esenvolvimento de centros com erci ais de médio porte no Estado de 
São Paulo e em outros Estados do Brasil atrav és da criação de uma Joint Venture  entre as empresas. A  
parceria com a Kimco é estratégi ca, uma vez que d eve possibilitar à REP um contato mais próximo com 
os maiores inquilinos da Kimco nos EUA, bem como o acesso a novas tecnologias – de control e, 
geren ciamento, construtivas e outras. 

 
b. Presta ção de Serviços de Consultoria e Planejamento da Expansão de Redes de Varejo 

 
A REP iniciou suas atividades como prestadora de serviço  em 1991 qu ando alguns administradores  

prestaram serviços d e consultoria para a expans ão do McDonald’s (viabilizamos 65 pontos de vend a em  
todo o Brasil) e da Blockbuster (viabilizamos 70 pontos de venda em todo o Brasil).  

 
A prestação de serviços de consultoria e planej amento da expans ão de redes de varejo inclui a 

identificação de oportunidades viáveis de imóveis nas áreas indicadas pelos clientes, a negociação em seu  
nome para a locação ou aquisição de tais imóveis e o g erenciam ento jurídico da transação. Tal serviço é 
oferecido apenas para g randes redes desde qu e suas operações sej am típicas dos centros comerciais e 
shoppings centers desenvolvidos pela companhia. O principal objetivo da REP é atender seu cliente e, 
sempre que possível, tê-lo como inquilino. 

 
A realização do trabalho de consultoria e plan ejamento da expansão de redes de varejo aprimorou as  

qualidades de negociação dos sócios originais da REP, os quais ainda permanecem à frente de sua 
operação. Além disso, ao trabalhar de maneira tão próxima de importantes empresas de varejo, a REP 
passou a compreend er os fatores que determinam a escolha dos pontos por elas selecionados. Ao entender 
as reais necessidades de importantes redes de varejo, no que se refere à característica e localização de 
seus pontos comerciais, estão melhor preparados para estruturar centros comerciais de sucesso. 

 
A realização d e sua atividade inicial trouxe como consequên cia para a REP o início de su a atuação  

como desenvolvedora de pequenos centros comerci ais, os Centros de Conveniência e Serviços, muitos 
deles ancorados p elas op erações para quem trabalhav a na realização d e suas  exp ansões. O  1.º 
empreendimento foi inaugurado em 1996. De lá para cá fo ram estruturados e desenvolvidos outros 11 
empreendimentos do mesmo tipo, todos com vacância zero. O modelo de negócios inicial da REP, no que 
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se refere aos Centros de Conveniência e Serviços, era baseado na estruturação de empreendimentos com a 
participação d e investidores. A p articipação que coube à REP em tais empreendimentos era d erivad a de 
sua prestação de serviços.  

 
Entre os últimos empreendimentos inaugurados pela REP, além de serem os maio res d esenvolvidos 

até então, já contam com a participação da empresa. O Centro de Conveniência e Serviços Panamby Open 
Mall é um emp reendimento  intermediário entre um grande Centro de Conveniência e Serviços  e um  
pequeno shopping center. Al ém de contar um estacionam ento cob erto com serviço de manobristas e 
possuir um número maior de lojas, estas encontram-se divididas em 2 pavimentos, características mais 
comuns em um shopping center. Por outro lado, este empreendimento trabalh a com o conceito dos 
Centros de Conveniência e Serviços tradicionais da REP ao oferecer servi ços típicos de conveniência e ao  
não ser um empreendimento fechado como um típico shopping center. Já o Shopping Center Valinhos é 
um típico shopping center, mas em escala menor. A intenção ao desenvolver este tipo de empreendimento  
é a de atender a uma d emand a que acreditamos ser grande e mal suprida, além de n ão con correr 
diretamente com os grandes grupos desenvolvedores de shoppings centers no Brasil.  

 
A entrada da REP no segmento de shopping centers, porém, se deu anteriorment e quando participou 

como co-empreend edora do Super Shopping Osasco, inaugurado em outubro de 2005. Após suas 2 
experiências (Osasco e Valinhos), a REP decidiu que a melhor fo rma d e explorar este mercado s eria 
através da conjugação de su a exp ertise com a d e uma empresa especialista em shopping centers como a 
Intermart.  

 
A compra da Intermart, realizada em outubro de 2007, visou trazer um conhecimento especí fico para 

a REP, permitindo que ela empreenda projetos de maior po rte e com maior seguran ça e pro fissionalismo. 
O planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers requerem uma expertise 
diferent e em vários aspectos quando comparada à n ecessária para a estruturação d e um Centro de 
Conveniência e Serviços . Ao longo de sua história, a Intermart atuou de diversas formas em d ezen as de 
empreendimentos p elo Brasil. Seja o  planejamento de novos proj etos ou a reestruturação  de 
empreendimentos em operação, pass ando pel a administração e comercialização d e v ários outros, a 
experiência da Intermart é uma d as mais ri cas do  mercado b rasileiro. A  compra da Intermart p ela REP, 
bem como o fato de seu antigo acionista controlado r ter se torn ado um dos sócios da Lindencorp, 
garantem sinergia e alinhamento com as estratégias da companhia. 

 
A Intermart foi criada em 1981 e tinha como objetivo inicial  a prestação  de serviços de 

geren ciamento para shopping centers. Ao longo desses 27 anos a empresa passou a atuar em boa parte da 
cadei a de atividades d esse tipo de empreendimento. T ais atividades incluem a Análise d e Mercado e 
Estudo de Viabilidade, Planejamento e Des envolvimento (incluindo arquitetu ra, dimensionamento, 
Tenant Mix, dentre out ras), Comercialização e seu  gerenciamento, Operação  e Administração, Auditoria 
de Gestão, dentre outras consultorias.  

 
Em 2007, a REP foi adquirida p ela LDI Des envolvimento Imobiliário S.A. (“ LDI”), mantendo seus  

sócios à frente da operação. 
 
Ancorada no histórico de su cesso de cada uma das emp resas qu e a compõ e, a LDI é hoje o uma full 

service real estate developer, capaz de atuar nos mais diversos segmentos do mercado imobiliário: 
centros comerci ais, através da REP, loteamentos, atrav és da Cipasa, incorporação de produtos 
econômicos, atrav és da marca Mais, incorporaçõ es residenciais e comerciais do médio ao altíssimo 
padrão, através da Lind encorp e contando ainda com os di feren ciais de tradi ção e qualidade asso ciados à 
Lindenberg para a construção de empreendimentos de alto padrão.  

 
A PDG Realty tamb ém exerce um papel fund amental como uma das  acionistas controladoras da 

REP. Com um modelo de negócios único no mercado, atuando atrav és de investimentos em portfólio ou 
co-incorpo ração, a empresa possui um olhar que abrange todos os segmentos do mercado imobiliário.  

 
Além disso, como especialista em private equity, a PDG Realty oferece à REP uma expertise 

fin ancei ra complem entar à do mercado imobiliário, que, somada à sua experi ência e lastro, permitem um 
círculo virtuoso para os negócios da companhia. 
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c. Estrutura das Sociedades do Grupo 
 
O organograma abaixo apres enta a estrutura societ ária da REP na data deste Prospecto. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  FIP HGLDI Diretoria  Demais  

  

         

19% 9% 3% 58% 11% 

Incorporação Loteamentos Shoppings Centers e Centros 
Comerciais de Serviços 

16% 

84%(1) 100% 100% 100% 75% 25% 

(1) Do capital votante. 45% do capital 
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18. CARACTERÍS TICAS DO MAIS SHOPPING LARGO 13 
FUNDO DE INVESTI MENTO I MOBILIÁRIO – FII 

a. Base Legal e Regulamentar 
 

O FUNDO tem como b ase leg al e regulamentar a L ei nº 8.668/93 e a ICVM nº 472/08, estando  
sujeito também aos termos e condições do seu Regulamento. 

 
b. Forma de Condomínio e Administração  
 

O FUNDO é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fech ado, 
o que significa que o resgat e de suas cotas pelos Cotistas não é permitido, podendo dele participar, na 
qualidade de Cotistas, pessoas físicas, jurídicas e/ou fundos de investimento. A Administradora é, nos 
termos e condições previstos na Lei nº 8.668/93, a proprietária fiduciári a dos bens e ativos adquiridos 
com os recursos do FUNDO, administrando e dispondo dos bens e ativos na form a e para os fins 
estabelecidos na legislação ou no Regulamento do FUNDO. 

 
Observado o disposto abaixo, as disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não 

estejam aplicadas no Mais Shopping Largo 13 poderão ser aplicadas em ativos de renda fixa, de livre escolha 
da Administradora, diretamente ou por meio de cotas de fundos de investimento que invistam nesta espécie de 
ativo, de acordo com as normas editadas pela CVM, conforme artigos 17º e 19º do Regulamento. 

 
Observadas as limitações impostas pelo Regulamento e demais disposições aplicáveis, a Administradora 

tem amplos e gerais poderes para administrar o FUNDO e gerir o seu patrimônio, devendo realizar todas as 
operações e praticar todos os atos que se relacionem com o objeto do FUNDO, exercer todos os direitos 
inerentes à propriedade dos bens e direitos que integram, ou que venham a integrar, o patrimônio do FUNDO, 
inclusive o de ações, recursos e exceções, bem como abrir e movimentar contas bancárias, adquirir e alienar 
livremente títulos pertencentes ao FUNDO, adquirir, alienar, locar, arrendar e exercer todos os demais direitos 
inerentes aos bens imobiliários pertencentes ao FUNDO, solicitar a admissão das cotas do FUNDO à 
negociação em mercado organizado, devendo, ainda, transigir, representar o FUNDO em juízo e fora dele e 
praticar todos os demais atos necessários à administração do FUNDO. 

 
Os poderes constantes  do parágrafo acima são outorgados à Administradora pelos Cotistas do 

FUNDO, outorga esta que s e considerará implicitamente efetivada p ela assinatura aposta pelo Cotista no 
boletim de subscrição que encaminhar à Administradora. 

 
A Administradora do FUNDO deverá empreg ar, no exercí cio de suas funções, o cuidado que toda 

entidade profissional ativa e proba costuma empreg ar n a administração d e seus próprios n egócios, 
devendo, aind a, servir  com l ealdad e ao FUNDO e mant er reserva sobre seus  negócios, exercer suas  
atividades com boa fé, transparên cia e diligência em relação ao FUNDO e aos Cotistas. 

 
A Administradora trans ferirá ao FUNDO qu alquer benefício ou vantagem que poss a alcançar em 

decorrênci a de sua condição. 
 
A Administradora será, nos termos e condi ções previstos na Lei 8.668, a prop rietári a fiduciária dos  

ativos do FUNDO, ou direitos a ele relacionados, adquiridos com os recu rsos do FUNDO, administrando 
e dispondo dos bens e direitos n a fo rma e para os fins estabelecidos na legislação, no Regulam ento ou, 
ainda, confo rme as determinações das Assembleias Gerais de Cotistas. 

 
A Administradora proverá o FUNDO dos seguintes serviços, por si mesmo ou através de terceiros  

contratados para tanto, devendo mant er atualizada perante a CVM a lista atualizada de p restado res de 
serviços contratados pelo FUNDO: 
 

i) Escrituração das cotas do FUNDO. 
 

ii) Custódia dos títulos e valores mobiliários detidos pelo FUNDO. 
 

iii) Auditoria independ ente do FUNDO, mediante contrat ação do Auditor Ind epend ente, 
responsável pel as atividades previstas no Instrumento Particular de Prestação de 
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Serviços de Auditoria (“ Contrato de Auditoria”), que receberá, para tanto, a 
remuneração prevista no mencionado Contrato de Auditoria. 

 
Sem prejuízo do exposto acima, o FUNDO contratará e remunerará o BBI para atuar, sob o regime 

de melhores es forços, na qualidad e de Coorden ador Líder da Oferta, mediante celebração do Contrato de 
Distribuição. 

 
Conforme disposto no Contrato de Distribuição, o Coorden ador Líder poderá, a s eu exclusivo 

critério, contratar instituição integrante do sistema de distribuição, habilitada e autorizada p ela CVM para 
o exercício das atividades relativas à distribuição de títulos e valores mobiliários, para, nos termos da 
legislação em vigor, participar da distribuição e colocação das  Cotas do Fundo, mediante celebração de 
termo de adesão ao Contrato de Distribuição, cuja minuta consta do anexo I ao Contrato de Distribuição. 
 

c. Pra zo  
 

O FUNDO tem prazo de duração indeterminado. 
 
 

d. Objeto do FUNDO  
 

O FUNDO tem por objeto exclusivo a aquisição, nos termos da Escritura de Vend a e Compra, anexa 
ao present e Prospecto, dos Imóveis, para a construção, a participação na implementação, o 
desenvolvimento, e a exploração comercial, via locação ou arrendam ento, incluindo eventuais expansões, 
do Mais Shopping Largo 13, cuja construção foi iniciada em 1º de maio de 2009, situado no Largo 13 de 
Maio, bairro de Santo Amaro, município de São Paulo, estado de São Paulo, que possuirá, depois de 
implementado o Projeto D, uma área construída total de 52.840,66m². 

 
Atualmente, 96% (noventa e seis por cento) dos imóveis objeto das matrículas nºs 283.916, 319.774, 

319.746 e 358.399 são de regular, plena, única e exclusiva p ropriedade da Largo  XIII, estando, tais 
imóveis, devidamente registrados em nome da Largo XIII perante o 11º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo, sendo ainda que na d ata dest e Prospecto, a L argo XIII é legítima possuidora e titular dos  
direitos aquisitivos, em caráter irrevogáv el e irretratável, de 96% (noventa e seis por cento) do imóvel 
objeto da transcrição nº 166.941 e dos imóveis objeto das transcrições nºs. 232.374 e 231.432. 

 
A FHB, por seu vez, é a legítima possuidora e titular dos direitos aquisitivos fração ideal de 4% 

(quatro por cento) de todos os Imóveis, em caráter irrevogável e irretratáv el, conforme “Escritura Pública 
de Permuta”, l avrad a em  06/07/2009, no 12º Tabelião de Notas d e São Paulo, no livro 2623, às fls. 
099/108, não levada, todavia, a registro n as citadas matrícul as nºs 283.916, 319.774, 319.746 e 358.399, 
bem como nas transcrições nºs 232.374, 231.432 e 166.941 

 
Após a aquisição pelo FUND O da fração ideal de 40% (qu arent a por cento) dos Imóveis, bem como 

de 40% (quarenta por cento), d a fração ideal do Mais Shopping Largo  13 concluído, nos termos do  
Projeto C, o FUNDO, a Largo XIII e a FHB irão desenvolver e explorar conjuntamente o Mais Shopping 
Largo 13. 

 
A inauguração do Mais Shopping Largo 13 está prevista para setembro de 2010, sobre uma área total 

de terreno de 19.371,36m², possuindo área bruta locável de 15.390,62m². 
 

e. Representante dos Cotistas 
 

A Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO poderá, a qualquer momento, nomear um ou mais 
representantes p ara ex ercer as funções d e fiscalização e controle gerencial dos empreendimentos e 
investimentos do FUNDO, em defesa dos direitos e interesses dos Cotistas, com a observância dos 
seguintes requisitos: 

 
(i) Ser cotista, ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses do cotista do FUNDO; 
 
(ii) Não exercer cargo ou função na Administradora ou no  controlador da Admnistradora, em 

sociedades por ele diretament e controlad as e em coligadas ou outras sociedades sob control e comum, ou 
prestar-lhes assessoria de qualquer natureza; e 
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(iii) Não exercer cargo ou função n as sociedades respons áveis pelo Mais Shopping Largo 13 que 
constitua objeto do FUNDO, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza. 

 
f . Objetivo da Presente Emissão de Cotas 

 
O objetivo da presente emissão é propiciar ao FUNDO recursos para a aquisição da fração ideal mínima 

de 40% (quarenta por cento) dos Imóveis Projeto A e dos Imóveis do Projeto C, bem como de 40% (quarenta 
por cento), da fração ideal do Mais Shopping Largo 13 concluído, nos termos do Projeto A e do Projeto C. 

 
g. Despesas e Encargos do FUNDO 
 
Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas:  
 
I. Taxa de Administração devida à Administradora, con forme prevista no artigo 8º do Regulamento; 
 
II. Taxas de administração e gestão dos fundos nos quais porventura o FUNDO venha a investir; 
 
III. T axas, impostos ou contribuições fed erais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam ou  

venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUND O, incluindo, em especial, mas não se 
limitando o Imposto sobre T ransmissão de Bens Inter-Vivos – ITBI; 

 
IV.  Gastos com correspondên cia e outros exp edientes de interesse do FUNDO, inclusive 

comunicações aos cotistas, previstas no Regulamento ou na ICVM nº 472/08. 
 
V.  Gastos da distribuição pública primária de cotas, bem como com seu registro para 

negociação na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; 
 
VI.  Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FUNDO, incluindo despes as 

relativas à compra, venda, locação  ou arrendamento  do Mais Shopping L argo 13, qu e 
componham seu patrimônio, em especi al, mas não se limitando, as despesas cartorárias 
com Registro de Imóveis, Tabelionatos de Notas  e Registro de T ítulos de documentos 
incidentes sobre as operações do FUNDO; 

 
VII.  Honorários de advogados, custas e desp esas correl atas incorridas em defesa dos interesses 

do Fundo, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor d e condenação qu e lhe sej a 
eventualmente imposta; 

 
VIII.  Honorários e desp esas rel acionados às atividades de consultoria especializad a, envolvendo 

a análise, seleção e avaliação do Mais Shopping Largo 13 e demais ativos que integram ou 
que venham a integrar a carteira 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, desd e que não decorra 
diretamente de culpa ou dolo da Administradora no exercício de suas fun ções; 

 
X.  Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transform ação ou liquidação do 

FUNDO e realização de Assembleia Geral; 
 
XI.  T axa de Custódia de títulos ou valores mobiliários do FUNDO, se for o caso; 
 
XII.  Gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias, nos termos da ICVM nº 472/08; 
 
XIII.  Gastos necessários à manutenção, conservação e reparos do Mais Shopping Largo 13 integrante 

do patrimônio do FUNDO, incluindo, mas não se limitando, as contribuições condominiais, as 
taxas de vacância, as contribuições ao fundo coletivo de promoção, as despesas com contratações 
de seguros necessários e as despesas de gerenciamento e administração do Mais Shopping Largo 
13 devidas pelo FUNDO na proporção de sua participação no Mais Shopping Largo 13; 

 
XIV. T axas de ingresso e saída dos fundos de que o FUNDO seja cotista, se for o caso; e 
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XV.  Honorários e despesas do Auditor Independente. 
 
Correrão por conta d a Administradora quaisquer despes as não expressamente previstas na ICVM nº  

472/08 como encargos do FUNDO.. 
 
h. Característi cas das Cotas  

 
As Cotas objeto da presente Ofert a têm como caract erísticas principais: 

 
i) as Cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio, não serão resg atáveis e 

terão a forma es critural; 
 

ii) a cada Cota corresponderá um voto nas Assembleias do FUNDO; 
 

iii) de acordo com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 8.668/93, o Cotista não poderá requerer o resgate 
de suas Cotas; 
 

iv)  a Administradora pod erá d eterminar a suspens ão do servi ço de trans ferênci a de cot as até, no 
máximo, 3 (três) dias úteis ant es da d ata de realização d e Assembleia Geral, com o objetivo 
de facilitar o controle de votantes; 

 
v)  o FUNDO deverá distribuir a seus Cotistas ao menos 95% dos rendimentos, ainda que em 

excesso aos resultados, calculados com bas e nas disponibilidades de caixa existentes, 
consubstanciado  e, balanço semestral encerrado  em 30  de junho e 31  de dezembro d e cad a 
ano, a ser pago n a forma do  Regulamento, cabendo a Assemblei a Geral d e Cotistas, decidir 
sobre o destino a ser dado à eventual parcela remanes cente; 

 
vi)  os rendimentos auferidos no s emestre serão distribuídos aos Cotistas, mensalmente, sempre 

no 8º dia de cad a mês subseqüente mês d e apuração. Os resultados do mês em apuração 
levam em conta os rendimentos auferidos pelo FUNDO até o último dia útil do referido mês; 

 
viii)  a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, a ser realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias 

após o término do exercício social, conforme dispõe o artigo 32º, parágrafo 1º, do Regulamento, 
deliberará sobre o tratamento a ser dado aos resultados apurados no exercício social findo; 

 
ix)  entende-se por resultado do FUNDO, o produto do recebimento direto ou indireto dos valores 

da receita de locação, ou arrendamento das lojas, ou venda ou cessão dos direitos reais do 
Mais Shopping Largo 13 integrante do patrimônio do FUNDO, bem como os eventuais 
rendimentos oriundos de aplicações em ativos de renda fixa, excluídas as despes as 
operacionais e demais despes as previstas no Regulamento para a manutenção do FUNDO, 
em conformidade com a regulamentação em vigor; 

 
x)  o FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado, de fo rma a 

demonstrar aos Cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento; e 
 
xi)  aos Cotistas, em dia com suas obrigações para com o FUNDO, será con cedido direito de 

preferên cia na subscrição das cotas objeto de novas emissões. 
 

i.  Meta de Rentabilidade 
 

A rentabilidade do FUNDO será vari ável, em função da perform ance op eracional do Mais Shopping 
Largo 13. De acordo com o Estudo de Viabilidade, ao final do 10º ano, espera-s e que a rentabilidade 
atinja a tax a intern a de retorno de 9,82% a.a., sem considerar eventu al acrés cimo de in fl ação e eventual  
potencial ganho de capital com a valorização do empreendimento imobiliário. 
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19. DA POLÍTICA DE INVESTI MENTOS DO MAIS SHOPPI NG 
LARGO 13 FUNDO DE INVESTI MENTO IMOBILIÁRIO – FII 

A Política de Investimento do FUNDO consiste na aplicação de recursos para aquisição de fração  
ideal do Mais Shopping Largo 13, de forma a viabilizar a exploração do Mais Shopping Largo 13 através  
de locação de lojas, entre outras, do tipo “Mall”, arrendamento ou qualquer outra forma de cessão de uso  
de áreas privativas, comuns e/ou de infra-estrutura, proporcionando ao Cotista a remun eração para o  
investimento realizado. 

 
Os recursos do  FUNDO  serão aplicados, de acordo com a Política de Investimento, de forma a 

proporcionar ao Cotista a remuneração para o investimento realizado, inclusive po r meio do aumento do  
valor patrimonial de suas cotas, advindo da valorização do Mais Shopping Largo 13 ou da negociação de 
suas cotas no mercado de valores mobiliários. 

 
O Mais Shopping Largo 13 será objeto de prévio estudo de viabilidade técnica, comercial, econômica 

e financeira, bem como será objeto de prévio laudo de avaliação, os quais serão elabo rados por emp resas  
especializadas e independ entes, de acordo com o Anexo I à ICVM nº 472/08. 

 
Eventuais obras de exp ansão, a serem realizadas no  Mais Shopping Largo 13, s erão  objeto d e uma 

nova emissão de cotas do FUNDO, a ser aprovad a em Assembleia Geral dos Cotistas, na forma prevista 
no Regulamento. 

 
Uma vez integralizadas as cotas objeto da Ofert a, as disponibilidades financeiras do FUNDO que, 

temporariamente, não est ejam aplicadas no Mais Shopping Largo 13 poderão ser aplicadas em ativos de 
renda fixa, de livre escolha d a Administradora, diretamente ou atrav és de cotas de fundos de investimento 
que invistam nesta espécie de ativo, de acordo com as normas editadas pela CVM. 

 
Caso os investimentos do FUNDO em valores mobiliários ultrapassem 50% (cinqüenta por cento) de 

seu patrimônio líquido, deverão s er respeitados os limites de aplicação por emissor e por modalidad e de 
ativos financeiros estab elecidos n a ICVM nº 409/04, observadas as  exceções previstas no § 6º  do artigo 
45 da ICVM nº 472/08. 

 
No intuito de defender os interesses do FUNDO e dos Cotistas, a Gestora adot a política de exercício 

de direito d e voto em assembleias g erais de fundos d e investimento e comp anhias emissoras dos ativos 
detidos pelo FUNDO, disponível na sede da Gestora e registrada na Associação Brasileira d as Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. A política da Gestora disciplina os princípios gerais, 
o processo decisório, as matérias obrigatórias e orienta as decisões da Gestora. 

 
O objeto do FUNDO e sua Política de Investimento somente poderão ser alterados por deliberação da 

Assembleia Geral de Cotistas, observadas  as regras e os  quóruns de deliberações  previstos no  
Regulamento. 
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