
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SRE/Nº 735/99
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Assunto: Fundo de Investimento Imobiliário

Ao Senhor

CARLOS ANTONIO GUEDES VALENTE

BANCO BBM SA

Prezado Senhor,

A  presente  comunicação  tem  por  objetivo  esclarecer  os  administradores  dos  fundos  de
investimento  imobiliário sobre o posicionamento e decisões da Comissão de Valores Mobiliários
acerca das questões abaixo elencadas:

1.  reavaliação de imóveis

Os  imóveis destinados à venda,  classificados no ativo  circulante ou no  realizável  a  longo
prazo,  devem  ser  mantidos  pelo  custo.  Eventuais  valorizações  dessas  aplicações
imobiliárias  serão  refletidas  no  preço  de  venda  e,  conseqüentemente,  realizadas  no
momento da alienação.

Os  imóveis  destinados  à  renda,  classificados  no  ativo  permanente,  poderão  sofrer
reavaliação,  desde  que  observados  os  dispositivos  constantes  da  Lei  6.404/76,
especificamente  seus artigos 8º, 182  (parágrafo 3º)  e  187  (parágrafo  2º),  bem  como  da
Deliberação  CVM  nº  183/95,  que  aprovou  Pronunciamento  do  Instituto  Brasileiro  de
Contadores  IBRACON sobre Reavaliação de Ativos.

2.  distribuição de rendimentos e resultados

O artigo 10, inciso IX, da Instrução CVM n° 205/94 determina que o regulamento do fundo
de  investimento  imobiliário deve dispor  sobre a política de distribuição de  rendimentos e
resultados.

Definese  distribuição  de  resultados  aquela  oriunda  do  lucro  líquido  apurado  na
Demonstração  do  Resultado  do  período.  Por  seu  turno,  a  distribuição  de  rendimentos  é
aquela  efetuada  em  excesso  à  distribuição  de  resultados  e  calculada  com  base  na
disponibilidade de caixa.

Esta  última  forma  de  distribuição  referenda  prática  atual  dos  fundos  de  investimento
imobiliário  e  está  de  acordo  com  a  filosofia  de  se  considerar  tal  mecanismo  de
investimento coletivo como um  investimento de  longo prazo, mas  finito, onde ao  final de
sua  vida  útil,  por  força  da  depreciação,  se  teria  um  valor  residual  igual  ou  próximo  de
zero,  não  havendo,  portanto,  problema  em  se  distribuir  parte  do  seu  patrimônio,  desde
que essa distribuição não interfira em sua continuidade.

Essa distribuição de disponibilidades será contabilizada diretamente à conta de patrimônio
líquido  e  deverá  constar  de  Nota  Explicativa  específica,  que  esclareça  adequadamente  a
proveniência dos seus valores.

3.  apropriação de resultados de empreendimento em construção

O  ofíciocircular/cvm/snc/sep/nº05/95  estabelece  que  na  venda  a  prazo  de  unidade  não
concluída, ou seja, para entrega futura, o resultado da venda deve ser apropriado ao longo
da obra, da mesma forma em que são apropriados os contratos de fornecimento de bens,
obras e serviços de longo prazo, com base no progresso físico da construção ou com base
nos  custos  incorridos.  O  método  utilizado  deve  ser  consistente  ao  longo  do  tempo,
devendo, ainda, ser divulgado em nota explicativa.

Este  procedimento,  tecnicamente  correto  e  que melhor  reflete  a  alocação  dos  resultados
do empreendimento ao longo do tempo, deve ser aplicado por todos aqueles que exercem



esse  tipo de atividade,  independentemente da  sua  forma  jurídica. No  caso dos  fundos de
investimento  imobiliário  não  há  qualquer  impedimento  para  sua  utilização  na  Instrução
CVM n° 206/94, conforme se depreende do disposto no artigo 3°, parágrafo 2º da norma.

4.  auditores Independentes

Em maio deste ano a CVM emitiu a Instrução n° 308, que trata das normas para o registro
e  o  exercício  da  atividade  de  auditoria  independente  no  âmbito  do  mercado  de  valores
mobiliários.

O  normativo,  em  seus  artigos  26  a  29,  estabelece  responsabilidades  para  os
administradores  das  entidades  auditadas  em  seu  relacionamento  com  os  auditores
independentes.

Em  conseqüência,  chamamos  a  atenção  de  V.Sa.  para  a  diligência  requerida  do
administrador  de  fundo  de  investimento  imobiliário  na  escolha  e  contratação  do  auditor,
posto  que  poderá  ser  responsabilizado  quando  constatado  que  o  auditor  contratado  não
atende  aos  requisitos  de  capacitação  técnica  e  de  independência,  não  possui  estrutura
organizacional
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compatível  com  o  porte  e  a  complexidade  do  serviço  ser  executado  ou  não  se  encontra
com seu registro regularizado na CVM.

Recomendamos a leitura atenta aos dispositivos da referida Instrução, cujo teor encontra
se disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br).

5.  Atraso de Apresentação de Demonstrações Financeiras

A  regulação  da  divulgação  de  informações  dos  fundos  de  investimento  imobiliário  estabelecida
pela CVM, objetiva assegurar ao público a disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e
razoável,  de  informações  necessárias  para  a  tomada  de  decisão  de  investir  ou  de  votar  e  de
fazer representar em assembléias de quotistas.

Após  período  em  que  se  procurou  conscientizar  os  administradores  para  a  importância  da
divulgação  tempestiva  das  informações  sobre  a  performance  dos  fundos  de  investimento
imobiliário  sob sua administração, o estágio atual de maturidade da  indústria não mais admite
atrasos  na  divulgação  das  demonstrações  financeiras  dos  fundos,  prática  capaz  de  afetar  a
confiabilidade do mercado.

Assim sendo, informamos que a CVM doravante utilizará da prerrogativa estabelecida pelo artigo
48 da Instrução CVM n° 205/94, para aplicar ao administrador do fundo multa cominatória diária
no  valor  de  69,20  UFIR,  correspondente  nesta  data  a  R$  67,61,  por  atraso  na  apresentação  e
publicação das demonstrações  financeiras semestrais, acompanhadas do relatório da  instituição
administradora e do parecer do auditor independente.

Atenciosamente,

Carlos Aberto Rebello Sobrinho

Superintendente de Registro de Valores Mobiliários

http://www.cvm.gov.br%29/

