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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 2014 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 2014 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 20, 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 à 
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 5c, a propriedade para investimento no montante de  
R$ 1.084.001 mil, está registrada pelo método conhecido como “Capitalização de renda”. Nesse 
método foram utilizadas expectativas de receitas e despesas futuras ajustadas a valor presente. A 
fruição dos benefícios econômico-futuros da propriedade para investimento pelo valor 
registrado depende da confirmação dessas expectativas. Nossa opinião não está ressalvada em 
função desse assunto; 

3) conforme a Nota Explicativa nº 5d, os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CID) no 
montante de R$ 346.973 mil, estão registrados pelo seu valor nominal, atualizados pelo IPCA e 
considerando para o valor de realização, o deságio de 5% sobre o valor atualizado. A realização 
dos Certificados pelo valor registrado depende da confirmação das projeções realizadas pela 
Administração. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 

Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
As demonstrações contábeis do Arena Fundo de Investimento Imobiliário, do exercício findo em 
30 de junho de 2013 foram por nós examinadas, cujo parecer datado de 20 de setembro de 2013, 
com parágrafos de ênfases similares aos apresentados no 1º parágrafo acima. Conforme 
mencionado na Nota Explicativa nº 3.i, foram ajustadas e estão sendo reapresentadas como 
previsto na NBC TG 23 “Práticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro”. Nossa 
opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Como parte de nossos exames das 
demonstrações contábeis de 2013, examinamos também as reclassificações descritas na Nota 
Explicativa nº 3.i que foram efetuados para alterar as demonstrações contábeis de 2013. Em nossa 
opinião, estas reclassificações são apropriadas e foram corretamente efetuadas, em todos os 
aspectos relevantes. 

São Paulo, 04 de novembro de 2014. 

 

Rafael Dominguez Barros 
Contador CRC 1SP-208.108/O-1 

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

Notas 2014 (reapresentado)

Ativo circulante                       3.442                       1.638 

Disponibilidades 3                          190                              1 

    Cotas de fundo referenciado 4.a                       1.103                       1.637 

    Certificado de depósito bancário 4.b                       1.396                               - 

Outros créditos 753                                                       - 

Ativo não circulante 1.430.974               692.752                  

Investimentos 5 1.430.974               692.752                  

Imóvel em construção 5.a -                                                692.752 

Propriedade para investimento 5.c                1.084.001                               - 

Certificados de incentivo ao desenvolvimento 5.d 346.973                                                - 

Total do ativo                1.434.416                   694.390 

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 2014 e de 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO
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2013

Notas 2014 (reapresentado)

Passivo circulante                   317.878                   260.320 

Fornecedores 6                   317.759                   260.164 

Taxa de administração 11                            83                            79 

Auditoria                            16                            55 

Custódia                            11                            12 

Diversos                              9                            10 

Patrimônio líquido                1.116.538                   434.070 

Cotas por classe 8                1.325.702                   436.540 

Prejuízos acumulados                  (209.164)                      (2.470)

Total do passivo e patrimônio líquido                1.434.416                   694.390 

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 2014 e de 2013

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Notas 2014 2013

Composiçao do resultado do período

Propriedades para investimento (55.713)                   -                              

Receitas de uso Arena 5.e 4.423                       -                              

Amortização de direitos de superfícies 5.f (4.423)                     -                              

Seguro 5.f (455)                        -                              

Manutenção e conservação 5.f (1.570)                     -                              

Despesas de Overlay - Adequação Copa 5.f (52.713)                   

Condomínio 5.f (551)                        -                              

Vigilância e segurança 5.f (422)                        -                              

Demais receitas/ (despesas) (2)                            -                              

Ajuste ao valor justo 5.c (149.294)                 -                              

Resultado líquido de propriedades para investimento (205.007)                 -                              

Outros ativos financeiros 207                          74                            

Rendas de juros Certificado Depósito Bancário (CDB) 86                            -                              

Resultado na venda Certificado Depósito Bancário (CDB) (27)                          -                              

Rendas de aplicações em cotas de fundo de investimento 4.a 148 74                            

Outras receitas/ despesas 12 (1.894)                     (1.643)                     

Taxa de administração 11 (977)                        (945)                        

Consultoria (483)                        (329)                        

Custódia (128)                        (131)                        

Taxa de fiscalização CVM (39)                          (46)                          

Auditoria (61)                          (102)                        

Cartório (154)                        (6)                            

Outras receitas/ (despesas) operacionais (52)                          (144)                        

Reversões de provisões de exercícios anteriores -                              40                            

Receitas de direitos de propriedades intelectual -                              20                            

Prejuízo líquido do período (206.694)                 (1.569)                     

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 os exercícios findos 

(Valores expressos em milhares de reais)

em 30 de junho de 2014 e de 2013
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Cotas Prejuízo
Notas integralizadas acumulado Total

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

Integralização de cotas no período 194.339                  -                              194.339                  

Prejuízo do período -                              (1.569)                     -                              

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

Integralização de cotas no exercício 8 889.162                  -                              889.162                  

Prejuízo do exercício -                              (206.694)                 (206.694)                 

Saldos em 30 de junho de 2014 1.325.702               (209.164)                 1.116.538               

(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 
os exerícios findos em 30 de junho de 2014 e 2013
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2013

2014 (reapresentado)

Atividade operacional

Recebimento de rendimento de cotas de fundo de investimento 118                         74                           

Recebimento de receitas com propriedade de investimento 4.423                      -                              

Pagamento de taxas de condominiais (551)                        -                              

Pagamento de tributos (1.186)                     -                              

Pagamento de serviços de manutenção (54.255)                   -                              

Pagamento de seguros (455)                        -                              

Pagamento de serviços de vigilância e segurança (331)                        -                              

Pagamento da taxa de administração e custódia (1.102)                     (1.167)                     

Pagamento de outros gastos operacionais (748)                        (630)                        

Caixa líquido das atividades operacionais (54.087)                   (1.723)                     

Atividade de investimento

Gastos com propriedades para investimento em construção (147.381)                 (191.103)                 

Compras de títulos de renda fixa - privados (51.388)                   -                              

Vendas de títulos de renda fixa - privados 50.040                    -                              

Caixa líquido das atividades de investimentos (148.729)                 (191.103)                 

Atividade de financiamento

Integralização de cotas 202.471                  194.339                  

Caixa líquido das atividades de financiamento 202.471                  194.339                  

(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (345)                        1.513                      

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.638                      125                         

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.293                      1.638                      

(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (345)                        1.513                      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método direto para 
os exerícios findos em 30 de junho de 2014 e 2013

(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 em 30 de junho de 2014 e de 2013 
(Em milhares de reais, exceto valor unitário 
das cotas) 

1. Contexto operacional 
O Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII, cadastrado junto à Comissão de Valores 
Mobiliários sob o código (211-9), é um Fundo de Investimento Imobiliário, regido pelo seu 
regulamento, pela Instrução CVM nº 472/2008 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe 
forem aplicadas. 

Constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado exclusivamente a investidores 
qualificados que estejam dispostos a correr os riscos inerentes à atividade do Fundo e busquem um 
retorno de longo prazo para suas aplicações que seja compatível com a política de investimento do 
Fundo. O Fundo tem como política, investir seus recursos na construção da Arena, novo estádio 
do Sport Clube Corinthians Paulista (SCCP) que é palco para jogos de futebol, incluindo o jogo de 
abertura da Copa do mundo da FIFA de 2014, dentre outros eventos. 

O FII Arena foi o “veículo” identificado pelos quotistas para estruturar e suportar a operação de 
captação dos recursos para a construção do estádio e consequente remuneração das quotas. 

Por meio de um Contrato de Cessão celebrado entre o SCCP, como cedente, e o Fundo, como 
cessionário, o SCCP 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 no respectivo 
imóvel, bem como o Fundo será detentor de todos os direitos de exploração da Arena, 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.  

O Fundo foi constituído em 16 de agosto de 2011 tendo início de atividades em 20 de dezembro 
de 2011. Terá prazo de duração de 30 (trinta) anos contados a partir da data de início do Fundo, o 
qual poderá ser alterado por deliberação da Assembleia Geral de Quotistas. O exercício social do 
Fundo é de 1 de julho a 30 de junho. 
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Os quotistas ao fazerem aplicações neste Fundo, estarão expostos ao risco de perda do capital 
investido sem que conte com a garantia da Administradora ou de qualquer mecanismo de seguro 
ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).  

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 emanam das disposições previstas na Instrução nº 516 de 29 de 
dezembro de 2011, consubstanciadas pela Instrução nº 472 de 31 de outubro de 2008 e demais 
alterações posteriores, bem como dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), devidamente aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 

Descrição das principais práticas contábeis 
 

a) Apuração do resultado 

É apurado pelo regime contábil da competência, que estabelece que as receitas e despesas 
devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrerem sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem independentemente do recebimento ou 
pagamento. 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários e aplicações em 
cotas de fundos de investimento de curto prazo de alta liquidez que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor. 

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

c) Aplicações financeiras 

São demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, ajustado 
pelas cotações fornecidas pelo administrador dos fundos, já líquido do imposto de renda 
retido na fonte. 

d) Permanente 

Imóvel em construção 
Para o exercício findo em 30 de junho de 2013 o administrador manteve o critério de 
contabilização do imóvel pelo valor de custo.  
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Propriedade para investimento 
Quando foi possível mensurar de maneira confiável pelo valor justo, o administrador 
alterou o critério contábil, utilizando na ordem, as seguintes informações para estimar o 
valor justo: 

i) projeções de fluxos de caixa descontados baseados em estimativas confiáveis de fluxos 
futuros de caixa, consubstanciado nos termos das projeções de receitas e despesas 
futuras, 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. 

e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 

São demonstrados pelos valores de realização e/ ou exigibilidades, incluindo os 
rendimentos e encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro rata dia”, e 
quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de 
mercado ou de realização, os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são 
classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. 

f) Julgamentos e estimativas 

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil requer que sejam utilizadas premissas e julgamentos na determinação do valor e 
registro de estimativas contábeis, como avaliação dos investimentos. A liquidação dessas 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 

g) Cotas de fundos de investimento 

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são atualizados, diariamente, pelo 
valor da cota divulgada pelos respectivos administradores. 

As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em cotas de fundo de investimento 
foram registradas em “Resultado de aplicações em cotas de fundos de investimento”. 

Os títulos e valores mobiliários existentes na carteira de aplicações em que o Fundo aplica 
são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração, nas 
categorias “Títulos para negociação” ou “Títulos mantidos até o vencimento”, sendo 
observadas as condições estabelecidas na legislação vigente. 

h) Títulos de renda fixa  

São avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de 
negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de 
precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e FGV. 
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i) Demonstrações contábeis do exercício anterior 

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2013, 
originalmente emitida em 20 de setembro de 2013, estão sendo devidamente 
reapresentadas, em conformidade com o CPC 23 “Políticas contábeis, mudança de 
estimativa e retificação de erro”, em decorrência da identificação de erro na apresentação 
das demonstrações contábeis. A reapresentação é necessária porque o Instituto considerou 
parte das aplicações financeiras como “caixas e equivalentes de caixa”, de forma não 
apropriada, quando o correto seria sua apresentação em “aplicações financeiras de 
natureza não imobiliária”.  

A seguir, demonstramos as demonstrações contábeis originalmente apresentadas, 
comparativas às demonstrações reapresentadas: 

    Saldo em 30 de junho de 2013 
    Saldo    Saldo 

Ativo    publicado  reclassificações  ajustado 
         
Circulante         
Caixa e equivalentes de caixa    1.638  (1.637)  1 
Aplicações financeiras -  De natureza 
não imobiliária 

    
- 

  
1.637 

  
1.637 

Total do circulante    1.638  -  1.638 
         

Não circulante         
Investimentos    692.752  -  692.752 
Total não circulante    692.752  -  692.752 

         
Total do ativo    694.390  -  694.390 

 
 
3. Disponibilidades 
Em 30 de junho de 2014, o Fundo mantém em conta corrente o montante de R$ 190 (R$ 1 em 30 
de junho de 2013). 

4. Aplicações financeiras de natureza não imobiliária 
 

a) Cotas de fundo de investimento 

Em 30 de junho de 2014, 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$ 1.103 (R$ 1.637 em 30 
de junho e 2013). 

O Fundo busca acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), 
de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos componentes de 
sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro. 

No período o montante de receita contabilizada a títulos de Rendas de Aplicações em 
Fundos de Investimento, foi de R$ 148 (R$ 74 em 2013). 
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b) Certificado de depósito bancário 

 Títulos públicos  Títulos privados  

Faixa de vencimento/ título Custo (*) 
Valor 

mercado 
 

Custo 
Valor 

mercado 
Total 

mercado 
       
Acima 365 dias (*) - -  1.388 1.396 1.396 
Certificado de depósito bancário - -  1.388 1.396 1.396 
Total negociação - -  1.388 1.396 1.396 
       
Total carteira RF - -  1.388 1.396 1.396 

(*) Prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento. 

5. Ativo não circulante – investimentos 
Os investimentos de propriedade de investimentos estão assim apresentados: 

 30/06/2014 30/06/2013 
   
Imóvel em construção (a) - 692.752 
Propriedade para investimento (c) 1.084.001  
Certificados de incentivo ao desenvolvimento (d) 346.973 - 
Total 1.430.974 692.752 

 
a) 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 do 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  e cerca de 189.000 m² de 
área construída, composta por restaurantes, camarotes e concessões.  

A Arena Corinthians passou a receber os jogos de mando de campo do Sport Club 
Corinthians Paulista (SCCP) e foi também, sede do jogo de abertura da Copa do Mundo da 
FIFA 2014 e tem a capacidade acima de 48 mil espectadores, além de atender a diversas 
exigências técnicas específicas. Durante a Copa do Mundo, a Arena Corinthians teve sua 
capacidade expandida para até 68 mil espectadores por meio da adição de assentos 
temporários, sendo que após este evento a Arena Corinthians teve sua capacidade reduzida 
para 48 mil lugares. A Arena Corinthians conta, 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, nº 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 de direitos em integralização celebrado entre o Corinthians, 
como cedente, e o Fundo, como cessionário, o Corinthians cedeu, 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 é o 
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, referentes a 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, sendo ajustado para R$ 985.000, 
de acordo com o Quinto Aditivo ao Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção das 
Obras Civis de Estádio de Futebol em Itaquera – São Paulo, conforme orçamento elaborado 
pela Construtora Norberto Odebrecht (CNO), com base no mês de junho de 2011 e pelo 
prazo determinado pela CNO (até dezembro de 2013) ao Corinthians, de bens e serviços 
necessários a 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 Fundação Instituto 
de Pesquisa Econômicas (FIPE). 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. 

Posteriormente foi assinado entre as partes um aditivo que altera o preço global da obra do 
Estádio Arena para R$ 985.000, decorrente de ajuste de escopo. 

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 na Lei nº 12.462/2011. 
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As fontes de captação para a construção do estádio foram 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. 

O Fundo captou 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 foram 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 décimos por cento) ao ano (a título de 
remuneração) acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), divulgada pelo Banco Central 
do Brasil.  

O valor do custo da obra até a data de 30 de junho de 2014 foi de R$ 898.001 que se referem 
aos custos diretos relacionados à construção, como materiais, mão de obra e serviços técnicos 
especializados. 

Os valores dos custos diretos são contabilizados de acordo com o boletim de avanço da obra 
emitido pela CNO, sendo que em 30 de junho de 2014 a Arena Corinthians estava 100% 
concluída, e integralmente registrado em propriedade nessa data, (81,64% em 30 de junho de 
2013) do valor do projeto. 

b) Características do Estádio Arena  

O estádio de futebol foi construído em um terreno de 197.095,14 m² (cento e noventa e sete 
mil, noventa e cinco metros e quatorze decímetros quadrados), concedido pela Prefeitura do 
Município de São Paulo, entidade jurídica de direito público interno, ao Sport Club 
Corinthians Paulista, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede social na Rua São Jorge, nº 
777, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ (MF) nº 61.902.722/0001-26, por um período de 90 
(noventa) anos, gratuitamente, 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. 

O total de área construída é de 189.000,00 m², possuindo capacidade de atender a um público 
de 46.905 pessoas, tendo 68 espaços de área para varejo. 

Em 09 de junho de 2014 foi efetuada a vistoria técnica pelo Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar, na qual foi aprovada com restrições, dando permissão ao Estádio Arena realizar 
exclusivamente jogos de Futebol. O prazo de validade do laudo é de 21 de fevereiro de 2015. 

A Arena foi sede do jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2014, ficando disponível 
exclusivamente, à FIFA entre os dias 21 de maio de 2014 e 12 de julho de 2014. 
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c) Propriedade para investimento 

O valor de mercado do empreendimento em 30 de junho de 2014 está suportado por laudo de 
avaliação elaborado pela Jones Lang LaSalle – Consultoria Imobiliária (JLL), avaliado em  
R$ 1.084.001, resultando um ajuste ao valor de mercado negativo de R$ 149.294. 

Para a avaliação da propriedade a JLL utilizou o método de avaliação conhecido como de 
“Capitalização da Renda”, que considera as projeções de renda e respectivos custos pelo prazo 
de 30 anos. 

Os trabalhos foram pautados pelas determinações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e pelas recomendações do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia (IBAPE/SP). 

As estimativas das receitas para a Arena, informadas pelo FII, foram elaboradas pelo Sport 
Clube Corinthians Paulista, responsável pela administração dos espaços de varejo e 
publicidade, eventos e partidas.  

d) Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CID) 

Em 26 de novembro de 2013 o SCCP cedeu os direitos dos Certificados de Incentivo ao 
Desenvolvimento (CID) ao Fundo, com base nas considerações formalizadas no laudo de 
avaliação emitido por consultor jurídico emitido pela Mazars Cabrera - Consultoria Contábil e 
Tributária Sociedade Simples Ltda., pelo montante de R$ 346.973, em permuta de cotas 
juniores do Fundo. 

As projeções foram feitas em reais nominais, com data-base de 06 de dezembro de 2012, 
usando deságio de 5,00%, atualizando pelo IPCA. Para 30 de junho de 2014 não houveram 
alterações nas projeções realizadas pelos consultores terceiros. 

A seguir estão demonstrados o valor de emissão dos Certificados de Incentivo ao 
Desenvolvimento integralizados em permuta de cotas juniores do Fundo e seus respectivos 
valores atualizados na data da integralização em 30 de junho de 2014: 

Data emissão Lote  Valor emissão Corrigido fruição 
Valor na data da 

integralização 
         

jul/13  1º lote            95.700            83.221                       79.060 
dez/13  2º lote          125.000          108.701                     103.266 
dez/13  3º lote          129.300          112.440                     106.818 

-  4º lote            70.000            60.872                       57.829 
            420.000          365.235                     346.973 

 

e) Receitas operacionais 

No período foram reconhecidas no resultado do Fundo, receitas decorrentes dos eventos de 
jogos de futebol, no montante de R$ 4.423. 
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f) Despesas operacionais 

No período foram reconhecidas no resultado do Fundo, as seguintes despesas operacionais, 
decorrentes ao Estádio Arena, registradas nas seguintes rubricas: 

 30/06/2014 30/06/2013 
  
Despesas com seguro 455 - 
Despesas com serviços de vigilância e segurança 422 - 
Despesas com manutenções e conservações 1.570 - 
Despesas condominiais 551 - 
Despesas de Overlay – Adequação Copa 52.713  
Despesas amortização de direitos de superfície 4.423 - 
Total 60.134 - 

6. Fornecedores 
Os saldos registrados no passivo circulante são obrigações do Fundo junto à Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. referente aos custos de construção da Arena, R$ 317.759 (R$ 260.164 em 2013). 

7. Riscos 
Conforme expresso no regulamento do Fundo, não obstante a diligência do Administrador e da 
Norberto Odebrecht S.A  em colocar em prática a política de investimento delineada, os 
investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco 
sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo 
que o Administrador e o Construtor mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de 
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o 
Quotista. 

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, 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. 
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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. 

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. 
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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. Pela Lei n° 15.413 de 20 de julho de 2011, a concessão de fruição dos 
CIDS estava vinculado à conclusão do Estádio antes da abertura da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014. 

Limites de aplicação 
O Fundo investirá a totalidade de seus recursos em um único projeto imobiliário: a Arena 
Corinthians.  

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. 

8. Patrimônio líquido 
Entende-se por patrimônio líquido do Fundo a diferença entre o total do ativo realizável e do 
passivo exigível. 

O patrimônio líquido do Fundo é de R$ 1.116.538 (R$ 434.070 em 2013), dividido em três (03) 
classes de cotistas sendo: 

• 636.785.543,397274 quotas seniores com valor de cotas unitário de R$ 0,681971; 
• 686.690.000,00000 quotas subordinadas junior com valor de cotas unitário de R$ 0,993559; 
• 1,00000 quotas subordinadas mezaninos com valor de cotas unitário de R$ 1,000000. 

Emissões e integralizações de cotas 
O Fundo pode emitir novas quotas seniores e quotas subordinadas mezanino, mediante 
deliberação da Assembleia Geral de Quotistas, cabendo aos titulares de quotas seniores então 
existentes o direito de preferência para adquirir as novas quotas seniores emitidas, bem como 
cabendo aos titulares de quotas subordinadas mezaninos então existentes o direito de preferência 
para adquirir as novas quotas subordinadas mezanino emitidas. 

É admitida a subscrição, por um mesmo investidor, de todas as quotas emitidas, independente da 
classe. Não haverá, portanto, requisitos de dispersão das quotas do Fundo. 

A condição de quotista caracteriza-se pela abertura, pelo escriturador, de conta de depósito em 
nome do respectivo quotista. 
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No exercício foram emitidas 886.696.531,87503 cotas, que correspondem ao montante 
integralizado de R$ 889.162, conforme a seguir: 

Classes de cotas Cotas integralizadas  
  
Seniores 200.006.531,87503 
Subordinadas juniores 686.690.000,00000 
Subordinada mezanino - 
Total 886.696.531,87503 

Amortização e distribuição de lucros  
As quotas seniores serão amortizadas de acordo ao disposto no cronograma de amortização das 
quotas seniores, previsto no compromisso de investimento de quotas seniores. As quotas seniores 
poderão fazer jus a uma remuneração máxima (alvo) prevista no compromisso de investimento das 
quotas seniores. 

De acordo com o regulamento do Fundo, observada a 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.  

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 por meio 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. 

Liquidação 
O Fundo entrará em liquidação (i) ao final do prazo de duração ou (ii) antecipadamente, mediante 
aprovação da Assembleia Geral de Quotistas. 

9. Política de distribuição de resultado  
De acordo com o regulamento, o Fundo deve efetuar a distribuição em bases semestrais de, no 
mínimo, 95% dos lucros auferidos, considerando as disponibilidades de caixa existentes. Os 
rendimentos auferidos nos semestres são distribuídos mensalmente, a título de antecipação dos 
rendimentos dos exercícios. No período o fundo não possui rendimentos a distribuir em virtude 
do “Estádio” está em fase de construção e, portanto não originou nenhum rendimento até o 
momento. 

No período, não foi proposta distribuição de resultados em virtude de o Fundo apresentar 
resultado em regime de caixa negativo. 
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10. Evolução da cota e rentabilidade 
A rentabilidade calculada com base na variação da cota, de cada classe de cotas e o seu respectivo 
valor final da cota do período foram os seguintes: 

Rentabilidade (%) Valor da cota 
  

Cota subordinada júnior   
Exercício findo em 30 de junho de 2013 - - 
Exercício findo em 30 de junho de 2014 0,1479% 0,993559 
   
Cota subordinada mezanino   
Exercício findo em 30 de junho de 2013 - 1,000000 
Exercício findo em 30 de junho de 2014 - 1,000000 
   
Cota sênior   
Exercício findo em 30 de junho de 2013 -0,14861 0,993798 
Exercício findo em 30 de junho de 2014 -31,3607 0,681971 

11. Taxa de administração 
Pela prestação dos serviços de administração previstos no regulamento do Fundo, a administradora 
faz jus, a título de remuneração, ao valor mensal de R$ 83, que é atualizado anualmente, a partir da 
data da constituição do Fundo, pela variação do IPCA divulgada pelo IBGE. 

No período, foi provisionada a importância de R$ 977 (R$ 945 em 2013) a título de taxa de 
administração. 

12. Despesas administrativas 
Além da despesa de taxa de administração citada, constituem encargos do Fundo, as seguintes 
despesas: 

(i) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que recaiam 
ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; 

(ii) gastos com correspondências e outros expedientes de interesse do Fundo, inclusive 
comunicações aos Quotistas previstas neste Regulamento ou na Instrução CVM 472; 

(iii) honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações 
financeiras do Fundo; 

(iv) honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do 
Fundo, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja 
eventualmente imposta; 

(v) gastos decorrentes da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem 
como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra 
diretamente de culpa ou dolo da Administradora no exercício de suas funções; 

(vi) gastos inerentes à liquidação do Fundo e realização de Assembleia Geral de Quotistas; 
(vii) taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo;  
(viii) gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias, nos termos deste Regulamento e da 

Instrução CVM nº 472. 

Encargos específicos 
Cabem ainda ao Fundo: 

(i) o pagamento da remuneração devida nos termos do Contrato de Construção; 
(ii) o pagamento da remuneração devida nos termos do Contrato de Comercialização; 
(iii) o pagamento da remuneração devida nos termos do Contrato de Manutenção; 
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(iv) o pagamento decorrente da aquisição de Ativos Financeiros, para atendimento ao disposto no 
§ 5º do Artigo 26. do Regulamento do Fundo;  

(v) manter a Arena nas melhores condições de uso para atletas, usuários e público em geral, tanto 
durante a sua utilização na Copa 2014 quanto no calendário de jogos com mando do Clube 
nas competições estaduais, nacionais e internacionais de que participe o Clube, devendo, para 
tanto, durante o período de operação, contratar empresa de primeiro nível, previamente 
aprovada pelos quotistas, para a prestação de serviços, nos termos do Contrato de 
Manutenção. 

Quaisquer despesas não expressamente previstas neste regulamento como encargos do Fundo 
devem correr por conta da Administradora. 

Os encargos debitados ao Fundo e seus percentuais em relação ao patrimônio líquido médio são os 
seguintes: 

 30/06/2014 % PL 30/06/2013 % PL 
     
Taxa de administração (977) 0,123% (945) 0,233% 
Consultoria (483) 0,061% (329) 0,081% 
Custódia (128) 0,016% (131) 0,032% 
Taxa de fiscalização CVM (39) 0,005% (46) 0,011% 
Auditoria (61) 0,008% (102) 0,025% 
Cartório (154) 0,019% (6) 0,001% 
Outras despesas (52) 0,007% (144) 0,035% 
Outras receitas - - 60 - 
Total (1.894) 0,238% (1.643) 0,420% 

13. 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%.  

De acordo com Artigo 3º da Lei nº 11.033, os rendimentos distribuídos pelos fundos de 
investimento imobiliário que tenham mais de 50 cotistas pessoas físicas e cujas cotas sejam 
admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, 
este último incluído pela Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005 ficam isentos de imposto de 
renda recolhidos na fonte e declaração de ajuste anual das pessoas físicas, limitadas pelos 
dispositivos da legislação em vigor. 

14. 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. 
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Trata-se do Processo nº 0020681-12.2012.8.26.0053 de natureza ação cívil 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, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado 
de São Paulo em razão da suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo Sr. Gilberto 
Kassab.  

Conforme último posicionamento do Escritório Machado Meyer, a possibilidade de perda é 
remota. A plausibilidade da posição defendida pelos Réus, já inclusive respaldada por decisões 
proferidas em ações populares propostas com finalidade/objeto bastante similar, levaram a avaliar 
como remotas as possibilidades de decisão favorável ao MP. 

15. 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 636.785.543,397274 cotas do Fundo - Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário, o que representa 38,90% do patrimônio líquido do Fundo em 30 de junho de 2014. 

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 às 
distribuições realizadas ao cotista seniores (Benchmark). O atingimento efetivo do benchmark 
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 benchmark seja atingido, nada podendo os cotistas seniores reclamar, 
perante o Fundo e a Administradora, a esse título. 

Em 29 de novembro de 2013 foi assinado Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia 
e Outras Avenças entre Jequitibá Patrimonial S.A., a Construtora Odebrecht Participações e 
Investimentos S.A. e a Caixa Econômica Federal (Credor). 

16. Outros serviços prestados pelos auditores independentes 
De acordo com a Instrução CVM nº 381, a Administradora não contratou outros serviços, que 
envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável 
pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa. 

17. Custódia e tesouraria 
Os serviços de custódia relativos ao Fundo são prestados pela própria administradora do Fundo. 

Os títulos privados são escriturais e suas custódias encontram-se registradas em conta de depósito 
em nome do Fundo na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). 
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18. 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: 

• 12/07/2013 – Assembleia Geral de Cotistas; 09/09/2013 – Assembleia Geral de Cotistas;  
• 28/11/2013 – Assembleia Geral de Cotistas; 27/12/2013 – Assembleia Geral de Cotistas; 
• 06/01/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 30/01/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 
• 04/02/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 05/02/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 
• 05/03/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 22/05/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 
• 04/06/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 23/06/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 
• 03/07/2014 – Assembleia Geral de Cotistas; 24/07/2014 – Assembleia Geral de Cotistas. 

19. Divulgação de informações 
As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora assim 
como junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

20. 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. 

21. Eventos subsequentes 
Em 15 de outubro de 2014 a Construtora Norberto Odebrecht S.A, efetuou a devolução de  
R$ 10.736 decorrente de um pagamento efetuado pelo Fundo, em 18 de junho de 2014, este 
pagamento, deveria ter sido feito pelo Fundo aos fornecedores contratados para adaptação do 
Estádio para a abertura da Copa “Overlay”. 

*     *     * 

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