
 

 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 

 

Nova regulamentação de Fundos de Investimento 

Imobiliário – Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 

2008 Data 07/11/2008 

 
 
Foi editada, no último dia 31 de outubro, a Instrução Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM”) 
nº 472, que dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento, a oferta pública de 
distribuição de cotas e a divulgação de informações dos Fundos de Investimento Imobiliário 
(“FII”), alterando diversos dispositivos anteriormente previstos na ICVM nº 205, de 14 de janeiro 
de 1994, por aquela revogada. 
 
A partir da ICVM nº 472/2008, a autorização para a constituição do FII será concedida 
automaticamente pela CVM, no prazo de até cinco dias úteis após a data do protocolo do 
pedido de registro de oferta pública de distribuição de quotas ou comunicação da dispensa 
automática desse registro, do ato de constituição e regulamento do Fundo, de dados relativos 
ao registro do regulamento em cartório de títulos e documentos, da indicação do diretor do 
administrador responsável pela administração do Fundo, bem como da indicação do nome do 
auditor independente e dos demais prestadores de serviço contratados pelo administrador. 
 
Ao contrário da ICVM nº 205/1994, que exigia a integralização das quotas dos FII à vista, a 
ICVM nº 472/2008 estabeleceu a possibilidade de integralização parcelada do patrimônio do 
Fundo, de acordo com o prazo determinado no compromisso de investimento e de forma a que 
as cotas sejam integralizadas na medida em que o administrador do FII faça as chamadas de 
capital. 
 
Além disso, no que diz respeito à integralização das cotas por meio da conferência de imóveis e 
direitos relativos a imóveis, ela deverá ser fundamentada em laudo de avaliação elaborado por 
empresa especializada, o qual deverá cumprir critérios já estabelecidos na ICVM nº 472/2008 
para a avaliação dos bens objeto de integralização, bem como para a sua confecção. 
 
A grande inovação introduzida pela ICVM nº 472/2008 é a possibilidade de previsão, em 
regulamento, da subscrição parcial das cotas representativas do patrimônio do FII, e o 
conseqüente cancelamento das cotas não subscritas. 
 
Nos termos da ICVM nº 472/2008, não mais é necessária a prévia autorização da CVM para a 
alteração do regulamento, emissão de novas cotas, destituição e substituição do administrador, 
fusão, incorporação, cisão ou liquidação do FII, bem como para a distribuição secundária, 
conforme anteriormente exigido pelo artigo 7º da ICVM nº 205/1994. Assim, a deliberação 
destas matérias (excetuada a distribuição secundária, sobre a qual não há qualquer previsão) é 
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de competência da Assembléia Geral, podendo os cotistas votar por meio eletrônico, o qual é 
considerado forma de correspondência válida entre o administrador e os cotistas, conforme 
disposto no artigo 22 da nova regulamentação. 
 
Para fins de alteração do Regulamento, a partir da nova regulamentação, basta a observância, 
no que couber, das regras a este respeito estabelecidas na ICVM nº 409/2004 (que dispõe, 
entre outros, sobre as regras gerais de funcionamento dos fundos de investimento, não 
expressamente excetuados). 
 
Também dentre as principais novidades trazidas pela ICVM nº 472/2008, o artigo 18 
estabelece, adicionalmente ao que já era previsto, que o regulamento disponha, também, sobre 
os riscos envolvidos nos ativos que compõem o fundo, bem como poderá apresentar definição 
da possibilidade de contratação de operações com derivativos, para fins de proteção 
patrimonial. Neste caso, a exposição deverá ser, sempre, no máximo, o valor do patrimônio 
líquido do fundo. 
 
Especificamente em relação ao patrimônio dos FII, a ICVM nº 472/2008 inovou 
significativamente ao prever a possibilidade dos Fundos adquirirem bens gravados por ônus 
reais (muito embora seja vedada a constituição de tais ônus obre os imóveis que já integrem 
seu patrimônio), bem como de manterem os seguintes ativos: 
 

I – quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; 
II – ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição 
e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas 
de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, desde que a emis-
são ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, bem como 
quaisquer outros valores mobiliários, cujos emissores tenham atividades preponderantes 
permitidas aos FII; 
III – ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades 
permitidas aos FII; 
IV – cotas de fundos de investimento em participações (“FIP”) que tenham como política 
de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de 
investimento em ações (“FIA”) que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em 
construção civil ou no mercado imobiliário; 
V – certificados de potencial adicional de construção; 
VI – cotas de outros FII; 
VII – certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos 
creditórios (“FIDC”) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades 
permitidas aos FII e desde que sua emissão ou negociação tenha sido registrada na 
CVM; 
VIII – letras hipotecárias; e 
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IX – letras de crédito imobiliário. 
 
Ainda, vale ressaltar a este respeito, que os FII que invistam preponderantemente em valores 
mobiliários deverão respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos 
financeiros estabelecidos na ICVM nº 409/2004. 
 
No que tange à administração dos FII, a ICVM nº 472/2008 incluiu a possibilidade de a 
administração ser efetuada por bancos comerciais e companhias hipotecárias, e excluiu as 
associações de poupança e empréstimo do rol de possíveis administradores. No caso de fundo 
que invista parcela superior a 5% de seu patrimônio em valores mobiliários, o administrador 
deverá estar previamente autorizado pela CVM à prestação de serviço de administração de 
carteira, podendo, alternativamente, contratar terceiro que possua tal autorização. 
 
A ICVM nº 472/2008 também estabelece a possibilidade de constituição de FII somente para 
investidores qualificados, os quais poderão: 
 

I – admitir a utilização de títulos e valores mobiliários na integralização de cotas, com o 
estabelecimento de critérios detalhados e precisos para a adoção desses procedimentos; 
II - dispensar a elaboração de prospecto; 
III - dispensar a publicação de anúncio de início e de encerramento de distribuição; 
IV – dispensar a elaboração de laudo de avaliação para integralização de cotas em bens 
e direitos, sem prejuízo da manifestação da assembléia de cotistas quanto ao valor 
atribuído ao bem ou direito; e 
V - prever a existência de cotas com direitos ou características especiais quanto à ordem 
de preferência no pagamento dos rendimentos periódicos, no reembolso de seu valor ou 
no pagamento do saldo de liquidação do fundo. 

 
Verifica-se pelo normativo emitido pela Comissão de Valores Mobiliários, que os FII ganharam 
maior flexibilidade e poderão ser utilizados em diversas alternativas de investimento imobiliário 
e estruturas imobiliárias de grupos de empresas. 
 
Por fim, cumpre lembrar que, nos termos da legislação do Imposto de Renda aplicável aos FII, 
os rendimentos e ganhos líquidos, em aplicações de renda fixa ou variável, sujeitam-se ao 
Imposto de Renda, nos mesmos moldes aplicáveis às pessoas jurídicas. 
 
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não emitiu nenhum normativo especifico 
considerando as novas características dos FII; o escritório Souza, Schneider e Pugliese 
Advogados está acompanhando o assunto e informará os seus clientes caso alguma alteração 
significativa seja editada pelas Autoridades Fiscais. 
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Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Responsáveis: 

 

 

H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Angelo Tsukalas (angelo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7555 


