OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SRE/Nº 1153/2005
Rio de Janeiro, 1º de julho de 2005
Ao Senhor
Diretor Responsável por
Fundos de Investimento Imobiliário

Assunto: Atualização cadastral dos Fundos de Investimento Imobiliário e de seus
Administradores

Prezado Senhor,
Por ocasião da implantação de sistema que permite a atualização eletrônica dos cadastros dos fundos de
investimento imobiliário diretamente pelos administradores, devem os administradores verificar as
informações ali constantes e proceder, até o final do mês corrente, a devida atualização dos dados, mantendo
as atualizadas constantemente a partir de então.
Assim, a atualização cadastral dos fundos de investimento imobiliário, bem como dos seus administradores,
deve ser doravante feita por meio da página da CVM na internet (http://www.cvm.gov.br), clicando em
"Atualização Cadastral".
Ademais, reiteramos a orientação constante do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 51/2005, de 19.1.2005, disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, de que os documentos eventuais ou periódicos, relativos a
fundos de investimento imobiliário, devem ser enviados para a CVM eletronicamente, não sendo mais aceito
que sejam entregues em nossos protocolos ou enviados pelo correio.
Desta forma, somente serão consideradas válidas as datas dos protocolos eletrônicos recebidos pelo
administrador quando do referido envio.
No que tange às alterações de regulamento do fundo, objeto de prévia autorização da CVM, conforme dispõe o
art. 7º, da Instrução CVM nº 205/94, deve o administrador proceder ao envio eletrônico da ata de assembléia
que deliberou tal alteração, que gerará automaticamente a abertura de um processo para análise do pleito.
Após avaliação e envio de Ofício comunicando a decisão da CVM, o documento passa da condição "pendente de
autorização" para "autorizado" ou "indeferido".
Por fim, no que se refere à substituição de administrador e de diretor responsável pelos fundos, o atual
administrador deve inserir os novos dados, clicando em "Atualização Cadastral", que também gerará o
processo automático para análise, que seguirá a mesma rotina acima mencionada.
Caso haja dúvida, solicitamos entrar em contato com: Suporte a Sistemas de informática da CVM e a

Gerência de Registros – 3, acerca do registro de funcionamento do fundo, pelo telefone (21)
35548578 ou por email para ger3@cvm.gov.br.
Atenciosamente,
(Original assinado por)
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Superintendente de Registro de Valores Mobiliários
FMF/

