
   

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST DESENVOLVIMENTO 

RESIDENCIAL I 

 

Pelo presente instrumento particular, BANCO OURINVEST S.A., instituição financeira 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.728, 

2º ao 4º, 7º e 11º andares, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 

da Economia (“CNPJ”) sob o nº 78.632.767/0001-20, sociedade devidamente autorizada 

pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de títulos e valores 

mobiliários, neste ato representado na forma do seu estatuto social, por seus 

representantes infra-assinados (“Administrador”), RESOLVE: 

 

1. Constituir, nos termos da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme 

alterada, e da Instrução CVM nº 472, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) em 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), um 

fundo de investimento imobiliário, com a denominação “FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO OURINVEST DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL I” (“Fundo”), organizado 

sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 6 (seis) anos, contados 

da data de encerramento da primeira emissão de cotas do Fundo, cujo objetivo 

consistirá em proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, conforme política 

de investimento definida em seu regulamento, preponderantemente, por meio de 

investimento na aquisição de ações ou cotas de sociedade anônima ou limitada que, por 

sua vez, invista em sociedades de propósito específico proprietárias de imóveis 

destinados ao desenvolvimento de empreendimentos residenciais.  

 

2. Aceitar desempenhar as funções de administrador do Fundo, na forma do 

regulamento do Fundo (“Regulamento”) neste ato promulgado, sendo que o nome do 

seu diretor indicando como responsável pela administração do Fundo poderá ser 

encontrado no endereço eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br) e no endereço 

eletrônico do próprio Administrador (www.ourinvest.com.br); 

 

3. Aprovar o Regulamento do Fundo, substancialmente no teor e na forma do 

documento constante do Anexo ao presente instrumento, o qual faz parte integrante 

do presente instrumento, denominado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

OURINVEST DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL I;  

 

4. Submeter à CVM a presente deliberação e os demais documentos exigidos pelo 

artigo 4º da Instrução CVM 472 para obtenção da autorização da constituição e início de 

funcionamento do Fundo; 

 

5. Deliberar a contratação, nos termos da Instrução CVM 472, das seguintes 

pessoas jurídicas para prestarem serviços ao Fundo: 

 

http://www.cvm.gov.br/


   

i. Auditor Independente: PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, 

inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0001-20.  

 

ii. Escriturador: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Ltda, inscrita no CNPJ 

sob o nº 22.610.500/0001-88; 

 

iii. Gestor: OURINVEST ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.728, 5º 

andar, Bela Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 01.034.817/0001-43, a qual é 

autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de 

valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 16218, de 08 

de maio de 2018; 

 

iv. Distribuidor: instituição integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, devidamente autorizada pela CVM a realizar a distribuição de 

valores mobiliários. 

 

6. Aprovar a primeira emissão de cotas do Fundo, sob o regime de esforços restritos 

de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta 

Restrita”), no montante de, no mínimo, 30.000 (trinta mil) cotas e, no máximo, 100.000 

(cem mil) cotas, todas escriturais, a serem subscritas durante o período de distribuição, 

as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional, conforme definido no 

respectivo compromisso de investimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada cota, 

totalizando o montante de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), e no mínimo, 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), sendo que o investimento mínimo inicial do 

Fundo requerido para cada cotista, no âmbito da Oferta Restrita, será de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais) (“Aplicação Inicial Mínima”). As cotas que não forem efetivamente 

subscritas e integralizadas durante o período de distribuição serão canceladas. As 

demais características da Oferta Restrita são ora aprovadas nos termos do suplemento 

constante no Anexo III ao Regulamento, sujeito à complementação pelos documentos 

da Oferta Restrita. 

 

Sendo assim, assina o presente instrumento digitalmente, nos termos do art. 10, § 2º, 

da MP nº 2.220-2. 

 

São Paulo, 03 de maio de 2022. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 BANCO OURINVEST S.A. 


