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ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E DA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS
I. CONSTITUIÇÃO DO FUNDO E APROVAÇÃO DA EMISSÃO
O Fundo foi constituído por meio do “Instrumento Particular de Constituição de Fundo de 
Investimento”, formalizado em 3 de outubro de 2012 e retificado em 4 de outubro de 2012 
pelo Administrador (“Instrumento de Constituição”), que também aprovou o inteiro teor de 
seu regulamento (“Regulamento”). O Instrumento de Constituição, bem como o inteiro teor do 
Regulamento, foram registrados no 7º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.829.861, em 3 de outubro de 2012. A segunda 
emissão de cotas do Fundo foi aprovada em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 4 de 
fevereiro de 2013.
II. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
1. Tipo do Fundo: O Fundo é um fundo de investimento imobiliário, com prazo de duração 
indeterminado, constituído sob a forma de condomínio fechado, não sendo permitido o resgate de 
cotas e é regido pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, pela Instrução da CVM nº 472, de 
31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”), pelo Regulamento, e demais 
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
2. Objetivos do Fundo: O Fundo terá por política básica realizar investimentos em ativos 
imobiliários, tendo por objetivo, auferir rendimentos ou ganhos de capital mediante a aplicação 
em CRI, LCI, CEPAC, LH, imóveis, direitos reais sobre imóveis, ações ou quotas de sociedades 
de propósito único e específico relacionado à atividade imobiliária, cotas de outros fundos de 
investimento imobiliário, cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham 
como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas ao Fundo, ou outros ativos 
financeiros nos termos definidos pela legislação pertinente aos fundos imobiliários, incluindo suas 
alterações posteriores (“Ativos Alvo”).
3. Quantidade de Cotas a serem Emitidas: A Oferta será de até 200.000 (duzentas mil) Cotas, de 
valor unitário de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais).
4. Cotas: As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, não serão resgatáveis 
e terão a forma nominativa e escritural.
5. Público-Alvo e Declaração de Inadequação do Investimento: A Oferta das Cotas do Fundo é 
destinada a pessoas físicas, jurídicas e investidores institucionais, residentes e domiciliados no Brasil 
ou no exterior, bem como fundos de investimento. A Oferta das Cotas não é destinada a clubes de 
investimento. O investimento em Cotas do Fundo não é adequado a investidores que necessitem 
de liquidez imediata, tendo em vista que os FIIs encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, 
a despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa de valores ou mercado de 
balcão organizado. Além disso, os FIIs têm a forma de condomínio fechado, ou seja, não admitem 
a possibilidade de resgate de suas cotas. Dessa forma, os seus cotistas podem ter dificuldades em 
realizar a venda de suas cotas no mercado secundário.
6. Administrador e Gestor do Fundo: O Fundo é administrado e gerido pelo Banco J. Safra.
7. Custodiante e Agente Escriturador: A custódia dos ativos do Fundo, bem como a escrituração 
das Cotas, será exercida pelo Banco Safra S.A.
8. Auditor Independente: O Fundo contratou a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES 
INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0001-20, para a prestação de serviços de 
auditoria das demonstrações financeiras e das demais contas do Fundo.
9. Consultor Jurídico: O escritório Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados foi responsável pela 
estruturação jurídica do Fundo, incluindo a elaboração e/ou revisão dos instrumentos legais da 
respectiva operação.
III. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA E DA DISTRIBUIÇÃO
1. Valor da Oferta: Até R$ 201.000.000,00 (duzentos e um milhões de reais), observado o Montante 
Mínimo.
2. Prazo de Subscrição: As Cotas deverão ser subscritas em até 180 (cento e oitenta) dias contados 
da data da publicação do Anúncio de Início (“Período de Colocação”). A subscrição será feita 
mediante assinatura do boletim de subscrição, o qual será autenticado pelo Coordenador Líder. As 
Cotas, após integralizadas, serão registradas para negociação na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros.
3. Integralização: A primeira liquidação das Cotas será realizada via procedimento operacional 
da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”). Eventuais 
liquidações financeiras que venham a ocorrer após a primeira liquidação financeira serão realizadas 
junto ao Administrador.
4. Montante Mínimo da Oferta e Distribuição Parcial: O montante mínimo a ser subscrito para a 
manutenção da Oferta é de 1.000 (mil) Cotas, equivalente a R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta 
mil reais) (“Montante Mínimo”).
Caso não seja distribuída a totalidade das cotas objeto da Oferta, isto é, caso ocorra distribuição 
parcial, o investidor poderá, no ato de celebração do Boletim de Subscrição, condicionar sua adesão 
a que haja distribuição:
I - da totalidade das cotas objeto da Oferta; ou
II - de uma proporção ou quantidade mínima das cotas originalmente objeto da oferta, definida 
conforme critério do próprio investidor, mas que não poderá ser inferior ao valor mínimo de pedido de 
investimento, ou seja, R$30.000,00.
No caso do item II acima, o investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-
se a condição prevista, pretende receber a totalidade das cotas por ele subscritos ou quantidade 
equivalente à proporção entre o número de cotas efetivamente distribuídos e o número de cotas 
originalmente ofertados, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em 
receber a totalidade das cotas por ele subscritas.
5. Valor Mínimo de Subscrição: O investimento mínimo é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. Data do Início da Distribuição: 2/05/2013.

BANCO J. SAFRA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários e credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para administrar recursos de terceiros 
de acordo com o ato declaratório nº 11.124, de 24/06/2010, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 2.150, 12º andar, inscrita no CNPJ sob nº 03.017.677/0001-20, na qualidade de 
instituição administradora e coordenador líder (“Administrador”, “Coordenador Líder” ou “Banco J. Safra”), comunica o início da distribuição pública, da segunda emissão, de até 200.000 (duzentas mil) Cotas 
de classe única, com opção de lote suplementar de até 15% (quinze por cento) e de aumento de quantidade de cotas em até 20% (vinte por cento) conforme demanda, do JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS FII (as “Cotas” e o “Fundo”), com valor unitário de emissão de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais), perfazendo o montante total de até (a “Emissão” ou “Oferta”):até

R$ 201.000.000,00
(duzentos e um milhões de reais)

Código ISIN: BRBJRCCTF007

Coordenador Líder e Administrador

JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
CNPJ/MF n° 17.002.316/0001-15 

7. Negociação das Cotas: As Cotas serão registradas para negociação no mercado secundário, 
no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, observado o disposto no Regulamento.
8. Coordenadores da Distribuição: As Cotas do Fundo serão distribuídas pelo Banco J. Safra, 
acima qualificado.
9. Destinação dos Recursos: Os recursos captados pela Oferta serão destinados à aquisição dos 
Ativos Alvo.
10. Procedimentos para Distribuição: O Coordenador Líder, observadas as disposições da 
regulamentação aplicável, realizará a distribuição das Cotas do Fundo conforme plano de distribuição 
adotado em consonância com o disposto no §3º do artigo 33 da Instrução da CVM nº 400. A distribuição 
das Cotas do Fundo será realizada observando as seguintes formas e condições: (i) a colocação das 
Cotas do Fundo será pública e sob regime de melhores esforços; (ii) o período de alocação da Oferta 
de Varejo será realizado entre os dias 17/05/2013 e 27/05/2013, sendo certo que caso haja excesso 
de demanda pelas Cotas superior em um terço à quantidade de Cotas ofertadas, será vedada a 
colocação para Pessoas Vinculadas; (iii) caso a totalidade dos boletins de subscrição celebrados por 
Investidores Não-Institucionais seja superior à quantidade de Cotas da Oferta (incluindo as Cotas do 
Lote Suplementar e as Cotas Adicionais, quando aplicável), alocada pelo Coordenador Líder à Oferta 
de Varejo (“Total Alocado na Oferta de Varejo”), será observado o critério de rateio, a ser realizado 
pela BM&FBOVESPA, de acordo com o seguinte procedimento: as Cotas serão rateadas entre os 
Investidores Não-Institucionais de modo que cada Investidor obtenha Cotas do Total Alocado na Oferta 
de Varejo na mesma proporção de seu respectivo boletim de subscrição com relação à quantidade 
total de cotas solicitada pelos Investidores Não-Institucionais, desconsiderando as frações de Cotas 
e levando-se em conta que os Investidores Não-Institucionais poderão ter sua aquisição atendida em 
montante inferior à Aplicação Inicial Mínima; e (iv) o Período de Colocação, equivalente a 3 (três) dias 
úteis contados da publicação deste Anúncio de Início de Distribuição.
11. Direito de Preferência: Fica assegurado aos cotistas em dia com as suas obrigações para 
com o fundo inscritos nos registros do fundo na data da publicação do Anúncio de início o direito de 
preferência na subscrição das Cotas da segunda emissão, na proporção do número de Cotas que 
possuírem, a partir de 3 de maio de 2013, por prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis. Os cotistas 
poderão ceder seu direito de preferência entre os cotistas ou a terceiros. O início do período do 
exercício do direito de preferência será estabelecido pelo Administrador do Fundo.
IV. REGISTRO NA CVM
O registro da presente distribuição foi concedido pela CVM em 25 de abril de 2013, sob o 
nº CVM/SRE/RFI/2013/014.
V. OUTRAS INFORMAÇÕES
Para maiores informações e esclarecimentos sobre a presente Oferta e as Cotas, bem como 
para obtenção do exemplar do Prospecto, os interessados deverão dirigir-se à CVM ou à sede do 
Administrador, nos endereços indicados abaixo, sendo que o Prospecto encontra-se à disposição 
dos investidores no Administrador, na CVM e na BM&FBovespa para consulta e reprodução apenas.
• COORDENADOR LÍDER
Banco J. Safra S.A.
At.: Sr. Márcio Appel
Avenida Paulista nº 2.150, São Paulo, SP, CEP 01310-300
Tel.: (11) 3175-9869
Fax: (11) 3175-9797
E-mail: marcio.appel@safra.com.br
Website: www.safraasset.com.br
Link direto para o Prospecto Preliminar da Oferta:
http://www.safranet.com.br/conteudo/invest/prospecto/REI.pdf
• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM - RJ
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
Website: www.cvm.gov.br
• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM - SP
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP
Website: www.cvm.gov.br
• BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Praça Antonio Prado, nº 48, São Paulo, SP
Website: www.bmfbovespa.com.br
Link direto para o Prospecto da Oferta: www.bmfbovespa.com.br/renda-variavel/
ResumoFundoImobiliarioCodigo.aspx?Codigo=BJRC11&idioma=pt-br
Os termos que não estejam definidos neste anúncio de início de distribuição pública de Cotas terão 
o mesmo significado que lhes é atribuído no Prospecto.
As aplicações do Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor 
Imobiliário ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
As informações deste anúncio estão de acordo com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui, 
sendo recomendável aos investidores a leitura cuidadosa do Regulamento antes de aplicarem os 
recursos.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de 
investimento ao aplicar seus recursos.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA 
DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A 
QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ 
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS 
A SEREM DISTRIBUÍDAS.

O candidato brasileiro para che-
fiar a Organização Mundial do
Comércio (OMC) rechaçou crí-
ticas de nações ricas de que o
País está tornando-se mais pro-
tecionista, afirmando que será
um negociador neutro para os
conflitos comerciais globais ca-
so seja escolhido para o posto
mais tarde neste mês.

Roberto Azevêdo, um expe-
riente diplomata que represen-
ta o Brasil na OMC há anos, está
competindo contra o mexicano
HermínioBlanco, um importan-
te agente na criação do Acordo
de Livre Comércio da América
do Norte (Nafta, na sigla em in-
glês), para se tornar o primeiro
latino-americano a liderar a or-
ganização que regulamenta as
relações comerciais globais.

Num documento circulado
na OMC em meados de abril, a
União Europeia, o Japão e os

EUA disseram que o Brasil ado-
tou medidas para elevar exigên-
cias de conteúdo local que “dis-
criminam” bens importados, in-
cluindo carros, celulares e até
fertilizantes.

“Eu, como candidato e como
diretor-geral, não estarei repre-
sentando o Brasil”, disse Aze-
vêdo em entrevista por telefo-
ne na terça-feira.

“Eu cheguei à reta final dessa
seleção do próximo diretor-ge-
ral com essas reclamações so-
bre a mesa, não muda nada. Sig-
nifica que há um entendimento
entre membros do OMC de que
o candidato tem que ser inde-
pendente de seu país e deve ser
examinado à luz do mérito da
sua candidatura.”

Câmbio. Questionado se consi-
dera o Brasil um país protecio-
nista, Azevêdo não quis comen-
tar. Mesmo sendo respeitado
em círculos diplomáticos por
sua capacidade de construir
consenso, Azevêdo foi critica-
do por seus esforços para levar
a OMC a discutir o impacto de
flutuações cambiais sobre o co-
mércio mundial.

Blanco foi o negociador, em
meados da década de 1990, para
a assinatura do acordo Nafta,
envolvendo México, EUA e Ca-
nadá, e atuou como consultor
em outros acordos de livre co-
mércio. Em décadas recentes o
México tem mostrado interes-
se neste tipo de pacto, assinan-
do acordo do gênero com 44 paí-
ses, de acordo com o Ministério
de Comércio do país./REUTERS

Candidato do Brasil
à OMC nega que País
seja protecionista

Brasil é mantido em lista de pirataria
EUA mantêm o País por mais um ano na lista de observação da seção especial 301, que reúne 31 países que violam patentes americanas

VIDAL CAVALCANTE/ESTADÃO-16/11/2006

ED FERREIRA/ESTADÃO-10/1/2013

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Os Estados Unidos mantive-
ram por mais um ano o Brasil
na lista de observação da se-
ção especial 301, o relatório
anual sobre supostas viola-
ções ao direito de proprieda-
de intelectual cometidas por
seus parceiros comerciais.

Em 2007, o País foi retirado
de uma qualificação mais pesa-
da, a lista prioritária de observa-
ção. Desde então, apesar dos ar-
gumentos da indústria brasilei-
ra sobre avanços nesse campo,
não houve gestos positivos das
autoridades americanas.

O relatório da seção especial
301 foi divulgado ontem pela Re-
presentação de Comércio dos
Estados Unidos (USTR, na sigla
em inglês). No caso brasileiro, o
texto informa “a continuidade
dos desafios na área de pirataria
de autoria na internet” e pede

“o fortalecimento do regime le-
gal” e o “aumento da ação poli-
cial contra essa prática”. Preo-
cupação mais antiga dos EUA e
reproduzida no relatório deste
ano diz respeito à indústria far-
macêutica brasileira.

O USTR reclamou no relató-
rio do direito da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) à anuência prévia de pedi-
dos de patentes farmacêuticas
para medicamentos considera-
dos relevantes à saúde pública.
Esse exame ocorre antes de a
solicitação chegar ao Instituto
Nacional de Propriedade Inte-

lectual (INPI), encarregado de
emitir as patentes. O direito da
Anvisa à anuência prévia foi rei-
terado pelo governo em abril e
saudado por entidades como
Médicos sem Fronteiras.

O exame prévio da Anvisa per-
mitiu, nos últimos anos, a revo-
gação de patentes de remédios
fornecidos pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Entre eles, um
prescrito para câncer de mama
e ovário. Um dos pedidos de pa-
tente em avaliação pela Anvisa
é para o lopinavir/ritonavir, usa-
do no tratamento de HIV/aids e
hoje vendido no Brasil pelo labo-
ratório americano Abbott.

O relatório alega ter a Procu-
radoria-Geral da República se
oposto ao direito de anuência
prévia da Anvisa. Em coerência
com os interesses da indústria
farmacêutica americana, o US-
TR reclamou ainda do acúmulo
de pedidos de patente sem deci-
são final no INPI e da falta de

clareza do sistema brasileiro de
proteção dos produtos paten-
teados no comércio local.

“Os EUA apelam para o Brasil
continuar a trabalhar com as
partes interessadas para assegu-
rar que o seu processo de exame
de patentes seja transparente e
previsível”, diz o documento.

“O Brasil continua a experimen-
tar ampla pirataria e falsifica-
ção”, acrescenta.

O Brasil está na lista de obser-
vação da seção especial 301 ao
lado de 30 países, inclusive den-
sos aliados dos EUA, como Ca-
nadá, Israel e o México. A pre-
sença do País na lista não resul-

ta em aplicação de sanções pe-
los EUA, mas serve como instru-
mento de pressão.

“Trata-se de um trunfo que
os EUA têm à mão para, por
exemplo, rever os benefícios ao
Brasil no Sistema Geral de Pre-
ferências (SGP)”, disse Célia
Feldpausch, diretora da Coali-
zão Industrial do Brasil, que re-
presenta empresas do setor em
Washington. O SGP permite a
entrada de mais de 1.000 itens
brasileiros no mercado dos
EUA com tarifas reduzidas.

Em fevereiro, a Coalizão, a Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp), a seção
brasileira do Conselho Empre-
sarial Brasil-EUA (Cebeu) e a
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) pediram a remo-
ção do País da lista. A Pharma,
representante da indústria far-
macêutica americana, solicitou
o contrário – o retorno do Brasil
à lista prioritária de observação.

Roberto Azevêdo, porém,
afirma que, se vencer
disputa, vai ser um
negociador neutro para
os conflitos comerciais

Patentes. Remédios são maior alvo das restrições dos EUA

Diplomata. ‘Não estarei representando o Brasil’, diz Azevêdo

● Medicamentos
Representação de Comércio dos
EUA defende a indústria farma-
cêutica americana e questiona a
revogação de patentes de remé-
dios fornecidos pelo SUS para
tratamento de câncer e aids.

● Independência

Faça a escolha certa.
Conheça o Balcão de Anúncios do Estadão

no Bairro do Limão e anuncie!

Horário de atendimento:
Segunda à quinta - 8h30 às 19h

Sexta-feira - 8h30 às 20h

Estacionamento no local

“Cheguei à reta final da
disputa com essas queixas
sobre a mesa. Há um
entendimento na OMC que
o candidato tem de ser
independente de seu país.”
Roberto Azevedo
EMBAIXADOR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2013, Economia & Negócios, p. B7.




