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Relatório dos auditores independentes  

Aos: 
Cotistas e à Administradora do 
Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII 
São Paulo – SP 

Examinamos as demonstrações contábeis do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII 
(administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (Fundo), que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis 
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos 
fundos de investimentos imobiliários e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis do Fundo para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre 
a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração do fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto.  

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 

http://www.grantthornton.com.br
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Opinião 
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário – FII em 30 de junho de 2013 e o desempenho das suas operações para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos 
de investimentos imobiliários.  

Ênfases 

1) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15, a Administração do Fundo finalizou o 
processo de avaliação no que diz respeito à classificação das cotas seniores como instrumento de 
patrimônio líquido ou passivo financeiro, em decorrência dos eventuais efeitos da adoção do 
Pronunciamento CPC 39 “Instrumentos financeiros – apresentação”, em suas demonstrações 
contábeis, concluindo que as cotas seniores devem ser mantidas na classificação instrumento de 
patrimônio. A Administração do Fundo também protocolou consulta sobre esse tema junto a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não recebendo até a presente data, manifestação do 
respectivo órgão regulador. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 

2) Conforme a Nota Explicativa nº 4, para construção da Arena Corinthians, a Prefeitura do 
Município de São Paulo cedeu gratuitamente ao Sport Club Corinthians Paulista, por 90 anos, 
terreno com 197.095 m², conforme Escritura Pública de Concessão de Uso. No entanto, até o 
momento não foi realizada a transferência da Concessão de Direito Real de Uso ao Fundo. 
Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 

3) Conforme Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção das Obras Civis de Estádio de 
Futebol em Itaquera – São Paulo, foi fixado o montante de R$ 820 milhões para realização da 
obra de construção da Arena Corinthians. Conforme a Nota Explicativa nº 5, os recursos a 
serem utilizados na construção do estádio, serão provenientes: (i) R$ 400 milhões do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa BNDES 
de Arenas para a Copa do Mundo de 2014 (BNDES ProCopa Arenas) e (ii) R$ 420 milhões 
captados por meio de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs) emitidos pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, conforme a Lei Municipal nº 15.413 de 21 de julho de 
2011, no entanto, até o momento esses recursos não foram integralmente (vide Nota Explicativa 
nº 16 “Eventos subsequentes”) liberados pelos órgãos públicos/ governamentais. Dessa forma, 
o não recebimento desses recursos em sua totalidade, geram incertezas em relação à 
continuidade operacional do Fundo, assim como a conclusão da obra dentro do prazo previsto. 
Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
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Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
As demonstrações contábeis do Arena Fundo de Investimento Imobiliário, referente ao período de 
20 de dezembro de 2011 (início das atividades) a 30 de junho de 2012, apresentadas para fins de 
comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, o qual emitiu seu relatório em 
10 de julho de 2013, com ressalva relativa a Administração do Fundo não ter concluído o processo 
de avaliação dos eventuais efeitos da adoção do Pronunciamento CPC 39 – “Instrumentos 
Financeiros – Apresentação”, em suas demonstrações contábeis, no que diz respeito a classificação 
das cotas seniores entre instrumento de divida (passivo circulante e não circulante) e instrumento 
de patrimônio (patrimônio líquido), assunto este endereçado no presente exercício, conforme 
mencionado no primeiro parágrafo de ênfase acima e também existiam parágrafos de ênfases 
similares as apresentados nos 2º e 3º parágrafos  acima.   

São Paulo, 20 de setembro de 2013. 

 

Nelson Fernandes Barreto Filho 
Contador CRC 1SP-151.079/O-0 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1 
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Notas 2013 2012

Ativo circulante                       1.638                          125 

Caixa e equivalentes de caixa 3 (a) e (b)                       1.638                          125 

Ativo não circulante 692.752                  340.464                  

   Investimento 692.752                  340.464                  

         Imóveis em construção 4                   692.752                   340.464 

Total do ativo                   694.390                   340.589 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII
(Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2013 e 2012

(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO
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Notas 2013 2012

Passivo circulante                   260.320                     99.289 

Fornecedores -                   260.164                     99.163 

Taxa de administração 9                            79                            75 

Auditoria -                            55                            39 

Custódia -                            12                            12 

Diversos -                            10                               - 

Patrimônio líquido                   434.070                   241.300 

Cotas de investimentos integralizadas 6                   436.540                   242.201 

Prejuízos acumulados -                      (2.470)                         (901)

Total do passivo e patrimônio líquido                   694.390                   340.589 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII
(Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2013 e de 2012

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Notas 2013 2012

Outros ativos financeiros 74                            20                            

Rendas de aplicações em cotas de fundo de investimento - 74 20                            

Outras receitas/despesas (1.643)                      (921)                         

Taxa de administração 9 (945)                         (477)                         

Consultoria - (329)                         (306)                         

Custódia - (131)                         (59)                           

Taxa de fiscalização CVM - (46)                           (8)                             

Auditoria - (102)                         (40)                           

Cartório - (6)                             (28)                           

Outras receitas/ (despesas) operacionais - (144)                         (3)                             

Reversões de provisões de exercícios anteriores - 40                            -                               

Receitas de direitos de propriedades intelectual - 20                            -                               

Prejuízo líquido do período (1.569)                      (901)                         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII
(Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Demonstrações dos resultados para o exercício findo em 
em 30 de junho de 2013 e período de 20 de dezembro de 2011 (início das atividades) 

a 30 de junho de 2012

(Valores expressos em milhares de reais)
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Cotas Prejuízo
integralizadas acumulado Total

Saldo em 20 de dezembro de 2011 -                              -                              -                              

Integralização de cotas no período 242.201                  -                              242.201                  

Prejuízo do período -                              (901)                        (901)                        

Saldos em 30 de junho de 2012 242.201                  (901)                        241.300                  

Integralização de cotas no exercício 194.339                  -                              194.339                  

Prejuízo do exercício -                              (1.569)                     (1.569)                     

Saldos em 30 de junho de 2013 436.540                  (2.470)                     434.070                  

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII
(Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para 
o exerício findo em 30 de junho de 2013 e do período de 20 de dezembro  2011 (início das 

atividades) a 30 de junho de 2012
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2013 2012

Atividade operacional

Recebimento de rendimento de cotas de fundo de investimento 74 20                           

Pagamento da taxa de administração e custódia (1.167)                     (402)                        

Pagamento de outros gastos operacionais (630)                        (394)                        

Caixa líquido das atividades operacionais (1.723)                     (776)                        

Atividade de investimento

Gastos com propriedades para investimento em construção (191.103)                 (241.300)                 

Caixa líquido das atividades de investimentos (191.103)                 (241.300)                 

Atividade de financiamento

Integralização de cotas 194.339                  242.201                  

Caixa líquido das atividades de financiamento 194.339                  242.201                  

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.513                      125                         

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 125                         -                              

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.638                      125                         

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.513                      125                         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método direto para 
o exerício findo em 30 de junho de 2013 e período de 20 de dezembro de 2011 

(início das ativiades) a 30 de junho de 2012

(Administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII

(Valores expressos em milhares de reais)
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Notas explicativas da administradora às 
demonstrações contábeis para os exercícios 
findos 30 de junho de 2013 e de 2012 
(Em milhares de reais, exceto valor unitário 
das cotas) 

1. Contexto operacional 
O Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII (Arena FII e/ou Fundo), administrado pela 
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., foi constituído em 16 de agosto de 
2011, nos termos da Instrução CVM nº 472/08 e iniciou suas atividades em 20 de dezembro de 
2011.  

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado exclusivamente a 
investidores qualificados e possui prazo de duração de 30 (trinta) anos contados a partir da data de 
início de suas atividades, o qual poderá ser alterado por deliberação da Geral de Cotistas. O Arena 
FII foi constituído com o objetivo de estruturar a operação de captação dos recursos para a 
construção do estádio do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) que será palco para jogos de 
futebol, incluindo o jogo de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2014, dentre outros eventos.   

As aplicações do Fundo não contam com garantia da Administradora ou do Fundo Garantidor de 
Crédito (FGC), podendo ocorrer perda do capital investido, em decorrência da política adotada 
pelo Fundo.  

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis 
As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das 
demonstrações contábeis estão de acordo com as normas contábeis dispostas pela Instrução CVM 
nº 206 de 14 de janeiro de 1994 e das emanadas disposições previstas na Instrução nº 472/08 da 
CVM, com as alterações decorrentes da Lei nº 9.249/1995 e Instrução CVM nº 248/1996.  
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Descrição das principais práticas contábeis 
 

a) Apuração do resultado 

As receitas e as despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Os valores de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e 
aplicações financeiras em cotas de fundo de investimentos com conversibilidade imediata, 
ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. 

As cotas do Fundo são atualizadas diariamente, pelo respectivo valor da cota, divulgada 
pelo administrador. 

c) Permanente 

Investimento 
As aplicações em imóveis em construção por empreitada são avaliadas pelo percentual 
mensal correspondente ao andamento da obra, constatado por meio das medições 
realizadas pela Construtora Norberto Odebrescht (“CNO”), sob o preço fixo de R$ 
820.000.   

Mesmo após a finalização da obra, o administrador manterá o critério de contabilização do 
imóvel pelo valor de custo. Somente quando for possível mensurar de maneira confiável 
pelo valor justo, é que o administrador alterará o critério contábil, utilizando na ordem, as 
seguintes informações para estimar o valor justo: 

i) preços correntes praticados em um mercado líquido de ativos de diferente natureza, 
condição, localização, sujeitos a diferentes contratos de aluguéis ou outros, ajustados 
para refletir estas diferenças; 

ii) preços recentes de ativos semelhantes praticados em mercados menos líquidos, 
ajustados para refletir quaisquer mudanças nas condições econômicas em relação à 
data da ocorrência daqueles preços; ou 

iii) projeções de fluxos de caixa descontados baseados em estimativas confiáveis de fluxos 
futuros de caixa, consubstanciado nos termos do contrato de aluguel ou qualquer 
outro contrato existente e, quando possível, em evidências externas de valores 
correntes de aluguéis de ativos na mesma localização e condição, devendo usar taxas 
de desconto que reflitam as avaliações atuais do mercado quanto às incertezas no valor 
e prazo dos fluxos de caixa. 

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo 
liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a 
transação, sem que represente uma operação forçada. 

d) Passivo circulante 

Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias. 
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3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

a) Disponibilidades 

Em 30 de junho de 2013, o Fundo mantém em conta corrente o montante de R$ 1 (R$ 3 
em 30 de junho de 2012).  

b) Cotas de fundo de investimento 

Em 30 de junho de 2013, o Fundo mantém em sua carteira aplicações em cotas do Fundo 
de Investimento BRL Referenciado DI Longo Prazo, administrado pela BRL Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., no valor de R$ 1.637 (R$ 122 em 30 
de junho e 2012). 

De acordo com a política de investimentos do Fundo e Artigo 46. da Instrução CVM nº 
472, as disponibilidades financeiras, foram aplicadas em cotas de fundos de investimento 
financeiro, durante o período de distribuição de cotas e enquanto não foram investidas nos 
ativos imobiliários objeto do Fundo. 

4. Ativo não circulante – imóvel em construção 
Em 03 de setembro de 2011, o Sport Club Corinthians Paulista e a Construtora Norberto 
Odebrecht S.A., firmaram o contrato de engenharia, fornecimento e construção das obras civis do 
estádio de futebol em Itaquera – São Paulo referente à construção da Arena Corinthians, novo 
estádio Corinthians. A obra está localizada na zona leste da Cidade de São Paulo, no Bairro de 
Itaquera, possui um terreno com área total de 197.095 m² onde serão cerca de 189.000 m² de área 
construída, composta por restaurantes, camarotes e concessões.  

A Arena Corinthians receberá os jogos de mando de campo do Sport Club Corinthians Paulista 
(SCCP) e será também, sede do jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2014 e deverá ter 
capacidade acima de 48 mil espectadores, além de atender a diversas exigências técnicas específicas. 
Durante a Copa do Mundo, a Arena Corinthians terá sua capacidade expandida para até 68 mil 
espectadores por meio da adição de assentos temporários, sendo que após este evento a Arena 
Corinthians terá sua capacidade reduzida para 48 mil lugares. A Arena Corinthians contará, ainda, 
com 2,7 mil vagas de estacionamento. 

A obra teve início em maio de 2011 e o Fundo teve suas atividades iniciadas em 20 de dezembro 
de 2011, com o objetivo de estruturar a operação de captação e aplicação dos recursos para a 
construção da Arena Corinthians.  

O direito de uso do terreno para a construção da Arena Corinthians, foi concedido por um 
período de 90 (noventa) anos, gratuitamente, pela Prefeitura do Município de São Paulo ao Sport 
Club Corinthians Paulista, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede social na Rua São Jorge, 
777, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ (MF) nº 61.902.722/0001-26, conforme Escritura Pública 
de Concessão de Uso registrado no 17º Tabelionato da Cidade de São Paulo, em 20 de dezembro 
de 1988, Livro 2.520, folhas 127.  
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Por meio do Contrato de Cessão celebrado entre o Corinthians, como cedente, e o Fundo, como 
cessionário, o Corinthians cederá, de forma plena e incondicional ao Fundo, os direitos relativos à 
Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e o projeto de construção da Arena Corinthians no 
respectivo imóvel, bem como o Fundo será detentor de todos os direitos de exploração da Arena 
Corinthians, incluindo, sem limitação, (a) as receitas auferidas com a venda dos camarotes 
corporativos, cadeiras especiais, ingressos vendidos por temporada, entre outros, incluindo naming 
rights, bem como (b) as receitas que sejam de direito do SCCP referente à realização eventual de 
partidas com seu mando de campo em outros estádios que não a Arena Corinthians. No entanto, 
até o momento não foi realizada a transferência da Concessão de Direito Real de Uso ao Fundo. 

Para a definição do montante do aporte a ser realizado pelo Corinthians, foi contratada a empresa 
especializada em consultoria contábil e tributária para elaboração de laudo de avaliação econômica 
e financeira. 

O contrato de construção do estádio foi na modalidade “EPC (Engineering Procurement and 
Construction) Turn Key Lump” o preço fixo de R$ 820.000, conforme orçamento elaborado pela 
Construtora Norberto Odebrecht (CNO), com base de junho de 2011 e pelo prazo determinado 
pela  CNO(até dezembro de 2013) ao Corinthians, de bens e serviços necessários à integral 
execução das obras, em condições de disponibilidade para operação e atendendo às exigências da 
FIFA. 

Para corroborar o orçamento apresentado pela CNO, foi realizado estudo de avaliação dos custos 
componentes do valor global das obras, fornecimentos e serviços para a construção do estádio, foi 
determinada como premissa a comparação dos valores apresentados pela CNO em seu último 
orçamento com os valores obtidos pela pesquisa realizada pela FIPE – Fundação Instituto de 
Pesquisa Econômicas. Apesar de tratar-se de obra do setor privado, para maior rigor na 
comparação, foram adotadas normas, procedimentos tabelas de custos e recomendações de órgãos 
oficiais de controle aplicados à fiscalização de obras públicas. Os custos unitários dos insumos 
adotados pela FIPE foram obtidos de fontes oficiais de domínio público conforme sua 
disponibilidade, segundo a seguinte ordem de preferência: 

• SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Cível – CEF/IBGE); 
• SICRO (Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – DNIT); 
• Boletim Referencial de Custos da CPOS/SP (Companhia Paulista de Obras e Serviços); 
• Tabela de Custos Analítica – Sistema PINI/TCPO. 

Para efeitos de comparação nas mesmas bases tributárias foram aplicadas aos custos unitários dos 
insumos adotados pela FIPE os mesmos critérios de desoneração fiscais adotados pela CNO de 
acordo com o Regime Diferenciado de Contratação previsto em Lei nº 12.462/2011. 

As fontes de captação para a construção do estádio serão provenientes de financiamentos por meio 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Certificados de 
Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs) emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo. 
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O Fundo captará R$ 400.000 por meio de um empréstimo do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa BNDES de Arenas 
para a Copa do Mundo de 2014 – BNDES ProCopa Arenas, por meio de concessão de 
colaboração financeira ao Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal)  para repasse ao Arena 
Itaquera S.A. (SPE),  que serão utilizados para integralização das Cotas Seniores do Arena  FII, 
sendo permitido  também  para  quitação de obrigações relativas a empréstimos-pontes contratadas 
pela Beneficiária Final (Arena). O crédito será disponibilizado ao Agente Financeiro 
parceladamente, de acordo com as necessidades para a realização do projeto. A amortização da 
dívida será efetuada em 156 meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no 
valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda 
não vencidas, vencendo-se a primeira no dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do término do 
prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do dia 15 (quinze) subsequente a 
data da formalização jurídica da operação. Por esse financiamento, a Arena Itaquera S.A. pagará 
Juros ao Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal) de até 5,4% (cinco inteiro e quatro décimo 
por cento) ao ano (a título de remuneração) acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil.  

O Arena FII captará também, R$ 420.000 por meio de Certificados de Incentivo ao 
Desenvolvimento (CIDs) emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo, conforme Lei 
Municipal nº 15.413 de 21 de julho de 2011, regulamenta pelo Decreto n° 52.781, de 22 de 
dezembro de 2011, com validade de 10 (dez) anos, passíveis de fruição após a emissão do Termo 
de Conclusão do Investimento e de Liberação do Uso do CID, sendo que os valores dos 
certificados serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, verificada 
entre a data de sua emissão e sua(s) respectiva(s) data(s) de utilização.  

Contudo, até 30 de junho de 2013, não foram liberados o financiamento do BNDES e a emissão 
dos CIDs pela Prefeitura de São Paulo.  Os recursos utilizados para a realização da obra até o 
momento, foram provenientes de recursos dos cotistas por meio de integralizações de cotas.  

O valor do custo da obra até a data de 30 de junho de 2013 foi de R$ 692.752 (R$ 340.464, 30 de 
junho de 2012), que se referem aos custos diretos relacionados à construção, tais como materiais, 
mão de obra e serviços técnicos especializados. Dos montantes dos custos contabilizados já foram 
efetivamente pagos R$ 432.588 (R$ 241.298 em 30 de junho de 2012).   

Os valores dos Custos Diretos são contabilizados de acordo com o Boletim de Avanço da Obra 
emitido pela CNO, sendo que nessa data, corresponde a 81,64% (41,52% em 30 de junho de 2012) 
do valor do projeto. 
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5. Riscos 
 

a) Fatores de riscos 

Riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e 
globalização 
O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, 
aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o 
governo brasileiro intervém na economia realizando relevantes mudanças em suas 
políticas. As medidas do Governo Brasileiro para controlar a inflação e implementar as 
políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado recente, alterações nas taxas 
de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre 
outras medidas. Essas políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm 
impactado significativamente a economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de 
medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade 
de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão 
impactar os negócios, as condições financeiras, os resultados operacionais do Fundo e a 
consequente distribuição de rendimentos aos Cotistas do Fundo. Impactos negativos na 
economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado 
das taxas de juros resultantes de políticas internas ou fatores externos podem influenciar 
nos resultados do Fundo. 

Risco de alterações tributárias e mudanças na legislação  
Embora as regras tributárias dos fundos imobiliários estejam vigentes desde a edição da 
Lei n° 9.779/1999, não existindo perspectivas de mudanças, existe o risco destas regras 
serem modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária. Assim, o risco 
tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, interpretação 
diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções 
vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos 
inicialmente. 

Risco de concentração da carteira do Fundo  
O patrimônio do Fundo será composto por um único imóvel, a Arena Corinthians, 
portanto, em razão dessa concentração, pode ocorrer do Fundo sofrer prejuízos, caso a 
exploração dos Direitos Emergentes do Fundo não tenha o retorno esperado. 

Risco de desapropriação  
Há possibilidade de que ocorra a desapropriação, parcial ou total da Arena Corinthians, 
por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e 
interesse público. Nesse caso, a indenização devida poderia ser insuficiente para atingir os 
níveis de rentabilidade perseguidos pelo Fundo. 

Risco de sinistro  
No caso de sinistro envolvendo a integridade física da Arena Corinthians, os recursos 
obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia 
seguradora contratada, nos termos da apólice exigida, bem como as indenizações a serem 
pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, 
observadas as condições gerais das apólices. 
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Propriedade das cotas e não da Arena Corinthians 
Apesar da Carteira do Fundo ser constituída, predominantemente, pela Arena, a 
propriedade das cotas não confere aos cotistas, propriedade direta sobre a Arena. 

Risco em função da dispensa de registro  
As ofertas que venham a ser distribuído nos termos da Instrução CVM nº 476 estarão 
automaticamente dispensadas de registro perante a CVM, de forma que as informações 
prestadas pelo Fundo e pelo Administrador não terão sido objeto de análise pela referida 
autarquia federal. 

Necessidade de novos aportes 
Pode ocorrer pela criação de um novo imposto ou tributo ou por outro motivo alheio à 
vontade do Fundo, o ajuste no preço para construção e desenvolvimento da Arena 
Corinthians, o que pode acarretar a necessidade de uma nova emissão de cotas para 
pagamento do saldo do preço do Contrato de Construção. 

Risco de baixo retorno dos direitos emergentes  
Há a possibilidade de os direitos emergentes do Fundo não terem a procura esperada, e 
dessa forma a expectativa de recebimento de recursos advindos da negociação dos direitos 
emergentes pode se tornar inferior ao anteriormente planejado. 

Risco dos incentivos fiscais 
No custo do projeto foram levados em consideração os incentivos fiscais cedidos pela 
Prefeitura do Município de São Paulo e pela União.   Não havendo a desoneração 
tributária, os impostos que vierem a incidir sobre a construção, farão parte do custo da 
obra do Estádio Arena. 

b) Gerenciamento de riscos 

Os investimentos do Fundo são predominantemente participações em ativos para os quais 
não existem preços públicos, de forma que as medidas de risco utilizada para ativos 
líquidos (VaR, teste de estresse, simulação histórica etc.) não podem ser aplicadas. O 
Fundo foi constituído para estruturar a operação de captação dos recursos para a 
construção da Arena Corinthians. A CNO emite mensalmente um Boletim de Avanço 
onde é remetido para análise e aprovação do administrador. Adicionalmente, o Comitê de 
Investimento do Fundo realiza discussões e tomadas de decisões de assuntos relevantes. 

6. Patrimônio líquido 
O Fundo poderá subscrever até 969.179.000 cotas, sendo 500.000.000 cotas seniores, 1.000.000 de 
cotas subordinadas mezanino e 468.179.000 cotas subordinadas juniores. 
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Em 30 de junho de 2013, o patrimônio líquido do Fundo está dividido por 436.779.011 cotas 
(242.201.000 em 30 de junho de 2012) totalmente integralizadas, cujo valor patrimonial unitário é 
de R$ 0,993798, conforme demonstrado a seguir: 

 
Cotas 

Quantidades  
subscritas 

Quantidades 
integralizadas 

Valor  
integralizado 

    
Subordinada mezanino (*) 1.000.000 1.000 1 
Subordinada juniores (**) 468.179.000 - - 
Seniores (***) 500.000.000 436.778.011 436.539 
Total 969.179.000 436.779.011 436.540 

 
(*)  As cotas subordinadas mezanino são de propriedade da Odebrecht Participações e 

Investimentos, e foi criada como exigência do BNDES como garantia; 
(**) As cotas subordinadas juniores são de propriedades do  Corinthians que fará a integralização 

mediante aporte de direitos relativos à Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) da área 
em questão, do projeto de construção da Arena Corinthians e de todas as receitas futuras 
relacionadas à exploração da Arena Corinthians; 

(***) As cotas seniores são de propriedade da Arena Itaquera, que é constituída por dois acionistas 
(Odebrecht Participações e Investimentos S.A. e Jequitibá Patrimonial). 

As cotas a integralizar ficam condicionadas a liberação dos financiamentos, conforme a Nota 
Explicativa nº 5. As cotas seniores não integralizadas até a data em que a Arena seja concluída e 
possa iniciar sua operação, serão automaticamente canceladas. 

7. Política de distribuição de resultado  
O Artigo 1º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina que, a partir do exercício de 1999, 
o Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo 
o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e em 31 
de dezembro de cada ano. Quando distribuídos, os resultados são tributados na fonte pelo imposto 
de renda à alíquota de 20%. 

O regulamento determina que o Fundo distribua 100% dos rendimentos, ainda que em excesso aos 
resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em 
balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. 

No período, não foi proposta distribuição de resultados em virtude de o Fundo apresentar 
resultado em regime de caixa negativo. 

8. Amortização 
As cotas seniores serão amortizadas de acordo ao disposto no cronograma de amortização das 
cotas seniores, o qual está sendo preparado, previsto no compromisso de investimento. Elas farão 
jus a uma remuneração máxima (alvo) prevista no respectivo compromisso de investimento. 

De acordo com o regulamento do Fundo, observada à prioridade da amortização e remuneração 
aplicáveis às cotas seniores, as cotas subordinadas mezanino serão amortizadas com a maior 
celeridade possível, e farão jus a uma remuneração máxima (alvo) de 115% do CDI, salvo 
conforme previsto de outra forma nos respectivos compromissos de investimento das cotas 
seniores e subordinadas mezanino.  
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Conforme o regulamento do Fundo, observada à prioridade das cotas seniores e das cotas 
subordinadas mezanino, as cotas subordinadas juniores serão amortizadas e remuneradas de 
acordo com o resultado residual do Fundo.  

Para efeitos de amortização de cotas, será considerado o valor da cota vigente na data de 
amortização. As amortizações de cotas deverão ser feitas através de documentos de ordem de 
pagamento ou depósito em conta corrente do cotista.  

De acordo com o regulamento do Fundo, ressalvados os valores empregados na aquisição de 
ativos financeiros, o Fundo distribuirá a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) 
dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa com base em balanço semestral 
encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. 

A fim de garantir liquidez compatível ao cumprimento de suas próprias obrigações, o Fundo 
adquirirá ativos financeiros. 

9. Encargos do fundo 
A partir da data de início do Fundo, pela prestação dos serviços de administração do Fundo, a 
Instituição Administradora receberá a importância de R$ 79 mensais (R$ 75 em 30 de junho de 
2012), sendo paga no segundo dia útil do mês subsequente.  

O valor mensal da taxa de administração será atualizado anualmente, a partir da data de 
constituição do Fundo, pela variação do IPCA divulgado pela IBGE. Na ausência de divulgação do 
IBGE, deverá ser aplicado o índice que vier a substituí-lo.  

No período, foi provisionada a importância de R$ 945 a título de taxa de administração (R$ 477 em 
30 de junho de 2012). 

10. Tributação 
O Fundo, conforme legislação em vigor é isento de impostos, inclusive de imposto de renda, que 
só incide sobre as receitas de aplicações financeiras, parcialmente compensáveis quando da 
distribuição de rendimentos aos cotistas do Fundo, que estão sujeitos à incidência do Imposto de 
Renda Retido na Fonte – IRRF à alíquota de 20%. 

11. Demandas judiciais 
Há um único processo envolvendo o Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII e a BRL 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários que estão aos cuidados do Escritório de 
Advocacia Machado Meyer. 

Trata-se do Processo nº 0020681-12.2012.8.26.0053 de natureza ação civil pública, ingressado pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo na 02ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo, em 25 de maio de 2012 contra o Arena FII, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, Construtora Norberto Odebrecht S.A., Sport Club Corinthians Paulista e a Prefeitura 
do Estado de São Paulo. 

O autor entrou com a liminar para a suspensão da concessão de incentivo fiscal, consistente na 
emissão dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento – CIDs e na suspensão do ISS 
incidente sobre os serviços de construção civil da Arena Corinthians. 
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As penas envolvidas nesse processo são: (i) pagamento de multa civil de duas vezes o valor dos 
benefícios concedidos; (ii) perda da função política; (iii) a suspensão dos direitos políticos de três 
a cinco anos, nos termos do Artigo 12. da Lei nº 8.429/1992 e (iv) proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta  ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de outra pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de 
três anos, nos termos do Artigo 12. da Lei nº 8.429/1992. As penas descritas nos itens (i), (ii) e 
(iii) são aplicáveis somente ao réu Gilberto Kassab. Para os demais réus, que não o Sr. Gilberto 
Kassab, o risco decorrente de um julgamento de procedência da ação civil pública consistiria na 
decretação judicial de que os CIDs seriam ilegais e/ ou inconstitucionais. Nesta hipótese, os CIDs 
deixariam de ser uma fonte de custeio do projeto de construção, que teria que buscar fontes 
alternativas de custeio. 

Atualmente, foram juntados os mandatos de citação cumpridos da BRL Trust e do Arena Fundo 
de Investimento Imobiliário. A probabilidade de perda, com base na opinião dos advogados do 
Fundo é classificada como remota. 

Não há registro de outra demanda judicial ou extrajudicial, quer na defesa dos direitos dos cotistas, 
quer desses contra a administração do Fundo. 

12. Partes relacionadas 
Consta como partes relacionadas das operações do Fundo o cotista sênior – Arena Itaquera S.A., 
Sociedade de Propósito Específico (SPE) onde constam como sócios, a Consultoria Jequitibá 
Patrimonial S.A., empresa ligada a administradora BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, detentora de 89% do capital da SPE e a Odebrecht Participações e Investimento S.A. 
empresa ligada à Construtora Norberto Odebrecht, a qual detém 11% do capital social da SPE. 

A Arena Itaquera S.A. possui 436.778.011 (242.200.000 em 30 de junho de 2012) cotas do Fundo – 
Arena Fundo de Investimento Imobiliário, o que representa 99,99% do patrimônio líquido do 
Fundo em 30 de junho de 2013. 

A Arena Itaquera S.A. em 16 de dezembro de 2012, obteve um financiamento junto ao Banco 
Santander S.A., no valor de R$ 100.000, por meio da emissão da Cédula de Crédito Bancário – KG 
nº 270929911, a taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescido de 
sobretaxa de 1,45% ao ano. Constam como avalistas, a Odebrecht Participações e Investimentos 
S.A. e Odebrecht S.A. 

Em 23 de março de 2012, foi obtido novo financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., no valor 
de R$ 150.000, por meio da emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 306.401.040, a taxa média 
dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescido de sobretaxa de 1,38% ao ano. 
Constam como avalistas a Odebrecht Participações e Investimentos S.A. e Odebrecht S.A. 

Conforme consta no Contrato Particular de Compromisso de Investimentos (cotas seniores), o 
Fundo poderá pagar aos cotistas a título de remuneração alvo (máxima) de 115% (cento e quinze 
por cento) do CDI, já líquida (e em acréscimo) do imposto de renda na fonte aplicável a 
distribuições realizadas aos cotistas seniores (Benchmark).  
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O atingimento efetivo do benckmark objetivado para as cotas seniores dependerá da perfomance 
dos Direitos Emergentes da Arena entre outros fatores de risco relacionados, razão pela qual não 
há qualquer garantia de rentabilidade, bem como o benckmark seja atingido, nada podendo os 
cotistas seniores reclamar, perante o Fundo e a Administradora, a esse título. 

13. Atas de assembleia geral  
Segue a relação das AGC ocorridas no período, e que estão arquivadas na sede da administradora 
para eventuais consultas, sempre que o cotista solicitar. 

Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 14 de dezembro de 2011, Assembleia Geral de Cotistas, 
realizada em 22 de dezembro de 2011, Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 23 de janeiro de 
2012, Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 29 de fevereiro de 2012, Assembleia Geral de 
Cotistas, realizada em 28 de março de 2012, Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 08 de maio 
de 2012, Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 15 de maio de 2012, Assembleia Geral de 
Cotistas, realizada em 15 de junho de 2012, Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 09 de julho 
de 2012, Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 30 de novembro de 2012, Assembleia Geral 
de Cotistas, realizada em 28 de dezembro de 2012 e Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 22 
de fevereiro de 2013. 

14. Política de outros serviços e política de independência do auditor 
Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários registre-se que a 
Administradora, no período, não contratou nem teve serviços prestados pela Grant Thornton 
Auditores Independentes relacionados aos fundos de investimentos por ele administrados que não 
aos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a 
independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais seja o 
auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou 
promover os interesses deste. 

15. Consulta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
Durante os trabalhos de conclusão das demonstrações contábeis do Fundo para o período findo 
em 30 de junho de 2012, foi levantada uma questão quanto à forma apropriada de classificação das 
cotas seniores que foram classificadas como instrumentos patrimoniais, tendo em vista que tais 
cotas têm uma remuneração “target” estabelecida em contrato e também são instrumentos 
resgatáveis. No intuito de confirmar seu entendimento sobre a questão,  foi formalizada à época, 
junto a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), uma consulta para obter junto ao referido 
órgão, sua manifestação sobre a melhor forma de apresentação, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a fundos de investimento imobiliário, não havendo  até a 
presente data manifestação em resposta da CVM. 

Durante o exercício de 2013 a Administração concluiu suas análises do referido assunto e concluiu 
que a melhor forma de classificação das cotas seniores é mantê-las como instrumento de 
patrimônio, considerando os seguintes aspectos: (i) os fundos de investimento não podem efetuar 
empréstimos e (ii) conforme instrumento de compromisso de investimento do cotista sênior 
somente será remunerado caso o Fundo venha a “performar”, e caso o Fundo venha a ser 
encerrado e/ ou liquidado, os cotistas seniores, semelhante aos demais cotistas, somente receberão 
seu investimento proporcional às suas cotas integralizadas, o valor residual do patrimônio do 
Fundo, depois de deduzidos todos os passivos apurados na data do encerramento.  
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16. Eventos subsequentes 
Conforme Ata da Assembleia Geral de Quotistas de 12 de julho de 2013, os Quotistas do Fundo 
aprovaram, sem qualquer restrição a aprovação da contratação de RB Serviços, RB Capital e CEF 
para prestação de serviços de estruturação e distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário a 
ser constituído com o objetivo de adquirir do Fundo determinados direitos de exploração 
comercial de ativos da Arena Corinthians. 

Em julho de 2013 foram emitidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo com base na Lei nº 
15.413 de 20 de julho de 2011, no Decreto nº 52.871 de 22 de dezembro de 2011 e na Deliberação 
nº 1/2013 de 04 de abril de 2013 do Comitê da Construção do Estádio da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014 (Comitê) os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento – CID no montante 
de R$ 95.700, que estarão passíveis de fruição, a partir da emissão pelo Comitê do Termo de 
Conclusão do Investimento e de Liberação do Uso do Certificado de Incentivo ao 
Desenvolvimento – CID. 

*     *     * 

Robson Christian H. dos Reis    Rodrigo Martins Cavalcante 
Contador CRC 1SP-214.011/O-5    Diretor responsável 
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