
  
 
 
 

 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 

CNPJ/ME nº 03.683.056/0001-86 

ISIN Cotas: BRRCRBCTF000 

Código de Negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): RCRB11 

 

FATO RELEVANTE 

 

A RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 

nº 222, Bloco B, 3º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 72.600.026/0001-81(“Rio Bravo”), na qualidade de 

instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA 

CORPORATIVA, inscrito no CNPJ sob nº 03.683.056/0001-86 (“Fundo”), nos termos do regulamento do 

Fundo (“Regulamento”) e da Política de Divulgação de Fatos Relevantes da Administradora, e em 

complemento ao Fato Relevante publicado em 30 de abril de 2020, informa aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) 

e ao mercado em geral que: 

 

O Fundo não recebeu o pagamento do aluguel referente à competência abril de 2020, com vencimento no 

mês de maio, da locatária Vip Office - Locação de Escritórios e Serviços LTDA (“Locatária”). Neste sentido, 

de forma a zelar pelos interesses dos cotistas, a gestora realizou diversas tratativas com o intuito de negociar 

os valores em aberto. Como fruto deste trabalho, o Fundo recebeu o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) dos aluguéis em atraso referentes às competências de março e abril de 2020 da Locatária. Também 

foi assinado, nesta data, um acordo extrajudicial com a Locatária para o recebimento dos outros 50% 

(cinquenta por cento), que foram depositados em juízo e serão revertidos a favor do Fundo nos próximos 

dias. A Locatária representa aproximadamente R$ 0,11 (onze centavos) por cota no resultado do Fundo.  

 

O cenário de incerteza dificulta a linearização de distribuição de resultados costumeira neste período 

específico, e há menor previsibilidade na distribuição no curto prazo. Contudo, reforçamos a importância da 

manutenção da cobrança integral do aluguel dos locatários, de forma a manter o compromisso do Fundo de 

gerar renda imobiliária sustentável e de longo prazo a seus investidores.  

 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.  

 

São Paulo, 26 de maio de 2020. 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., 

na qualidade de instituição administradora do 



  
 
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 


