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FATO RELEVANTE 

 

A RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  (“Rio 

Bravo”), com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

72.600.026/0001-81, na qualidade de administradora do XP Corporate Macaé Fundo de Investimento 

Imobiliário – FII, inscrito no CNPJ/ME sob nº. 16.802.320/0001-03 (“Fundo”), em conjunto com a XP VISTA 

ASSET MANAGEMENT LTDA., responsável pela gestão do Fundo (“Gestora”) e a ATLANTES OPERAÇÕES 

ESTRUTURADAS LTDA., consultora imobiliário do Fundo (“Atlantes” ou “Consultora”), vêm, por meio desta, 

comunicar ao mercado e esclarecer os seguintes pontos: 

 

• Em linha com o Comunicado ao Mercado publicado no dia 10/07/2019, bem como com o Comunicado 

ao Mercado publicado no dia 18/12/2020, atualizar aos cotistas de que em 31/12/2020 a Petróleo 

Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) fará a entrega das chaves do imóvel constituído do Edifício 

Corporate Macaé (“Imóvel”), dando continuidade ao processo de rescisão do contrato de locação 

firmado entre o Fundo e a Petrobras (em conjunto denominados “Partes”) em 08/08/2013 (“Contrato de 

Locação”); 

 

• A Petrobras efetuará o pagamento do último aluguel, referente ao mês de competência de dezembro 

de 2020, até o 10º (décimo) dia útil de janeiro de 2021, conforme os termos do Contrato de Locação 

(“Último Aluguel”); 

 

• As Partes concluíram a negociação da indenização no valor de R$ 2.713.082,00 (dois milhões, 

setecentos e treze mil e oitenta e dois reais) referente às reformas necessárias para a entrega do Imóvel 

(“Indenização de Obras”). Tal indenização corresponde a aproximadamente R$ 1,12 (um real e doze 

centavos) por cota; 

 

• As Partes validaram os cálculos da multa rescisória no valor de R$ 37.117.600,73 (trinta e sete milhões, 

cento e dezessete mil, seiscentos reais e setenta e três centavos), dos quais R$ 10.079.537,82 (dez 

milhões, setenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) (“Multa CRI”) 

serão destinados para quitação antecipada dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e, 

portanto, serão pagos somente aos titulares dos CRI. Sendo assim, o Fundo fará jus a 

R$ 27.038.062,91 (vinte e sete milhões, trinta e oito mil e sessenta e dois reais e noventa e um 

centavos) (“Multa”), os quais correspondem a aproximadamente R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) 

por cota; 

 

• A Multa CRI deverá ser paga até o dia 29/01/2021, enquanto a Indenização de Obras e a Multa serão 

pagas em 6 (seis) parcelas semestrais consecutivas, conforme descritas abaixo, sendo a primeira delas 

paga em até 29 de janeiro de 2021, e as parcelas subsequentes serão devidas no último dia (ou dia 
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útil subsequente) dos semestres subsequentes contados a partir do vencimento da primeira parcela, 

vide tabela abaixo: 

 

Parcela Data de vencimento Valor 

1ª 29/01/2021 R$ 4.958.524,16 

2ª 31/07/2021 R$ 4.958.524,15 

3ª 31/01/2022 R$ 4.958.524,15 

4ª 31/07/2022 R$ 4.958.524,15 

5ª 31/01/2023 R$ 4.958.524,15 

6ª 31/07/2023 R$ 4.958.524,15 

 TOTAL R$ 29.751.144,91 

 

• Cabe ressaltar que os valores acima representam uma estimativa para as receitas imobiliárias a serem 

auferidas pelo Fundo no período indicado, não sendo, desta forma, uma garantia de rentabilidade, 

observado, ainda, que o Fundo poderá realizar uma retenção de até 5% dos lucros auferidos no 

semestre e apurados em base caixa, conforme previsto na regulamentação em vigor. A Gestora e a 

Administradora adotarão a estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos ao longo dos 

próximos meses, considerando ainda, em suas projeções, eventuais receitas adicionais decorrentes da 

locação dos espaços vagos e despesas recorrentes e não recorrentes do curso normal dos negócios 

do Fundo; 

 

• Em razão da entrega das chaves, conforme citado anteriormente, o Fundo contratou os prestadores 

básicos de serviços para a continuidade da manutenção, segurança e administração do Imóvel. Vale 

acrescentar que os valores indicados acima poderão ser utilizados pelo Fundo na implementação de 

estratégias de locação dos espaços vagos do Imóvel pela Gestora, pelo Consultor Imobiliário e pela 

CBRE Serviços Financeiros Ltda. (“CBRE”); 

 

• O objetivo deste Comunicado ao Mercado é informar tempestivamente os termos e condições 

acordados entre o Fundo e a Petrobras; entretanto, é importante salientar que o Termo de 

Rescisão que reflete tais disposições ainda se encontra em análise pela Petrobras e, portanto, 

não foi assinado. Sendo assim, o Fundo comunicará tempestivamente o mercado tão logo o 

instrumento seja formalizado. 

 

 

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, 

inclusive através do canal de RI do Fundo: ri@xpasset.com.br. 

 

mailto:ri@xpassetcom.br
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São Paulo, 31 de dezembro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Instituição Administradora e 

 

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. 

Instituição Gestora do 

XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

 


