
 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO 

DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA  

 

Pelo presente instrumento particular, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob 

a forma de empresa pública, regendo-se pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março 

de 2013, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) 

sob o nº 00.360.305/0001-04, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar 

fundos de investimento e a administrar carteiras de valores mobiliários, com sede em Brasília, Distrito 

Federal, SBS, Quadra 4, Lotes 3 e 4, por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de 

Terceiros, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2300, 11º 

andar, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do Fundo de Investimento 

Imobiliário Caixa TRX Logística Renda, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.887.506/0001-43 

(“Fundo”), com fundamento no artigo 45 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004; 

 

RESOLVE: 

 

1. alterar a redação do parágrafo primeiro do art. 1º do regulamento do Fundo (“Regulamento”) 

de forma a modificar o número do Decreto que aprovou o Estatuto da Administradora de 

Decreto nº 6.473, de 05 de junho de 2008, para Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013; 

 

2. alterar o Regulamento, conforme decisão do colegiado da CVM no Processo CVM RJ-2012-

2986 nos termos do OFÍCIO/CVM/SIN/GIE/Nº 1941/2014, do 

OFÍCIO/CVM/SIN/GIE/Nº 3989/ 2013 e do OFÍCIO/CVM/SIN/GIE/Nº 3115/2013, de 

forma a: 

 

(i) modificar a alínea “h” do art. 25 do Regulamento para excluir a expressão “assim como 

fixar o prazo máximo para integralização ao patrimônio do FUNDO de tais bens e direitos 

oriundos de subscrição de quotas. Referido laudo deverá ser elaborado por empresa 

especializada, indicada pela CONSULTORA IMOBILIÁRIA e contratada a expensas do 

FUNDO” e, portanto, referida alínea passará a viger com a seguinte redação: 

 

“(h) apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de quotas do 

FUNDO; 
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(ii) modificar a redação do parágrafo primeiro do Artigo 30, que passará a viger com a seguinte 

redação: 

 

“Parágrafo único: Dependem da aprovação de quotistas que representem, no mínimo, metade das Quotas 

emitidas, as deliberações referentes às matérias previstas nas alíneas (b), (e), e (h) do Artigo 25 e as 

operações do FUNDO que possam configurar conflito de interesses entre o FUNDO e o 

ADMINISTRADOR, conforme disposto expressamente neste REGULAMENTO e no Artigo 34 da 

Instrução CVM nº 472/08.” 

 

(iii) excluir o parágrafo segundo do art. 30 do Regulamento. 

 

3. aprovar a nova versão do Regulamento, o qual passará a vigorar nos termos do documento 

anexo ao presente instrumento. 

 

 

 

São Paulo, 30 de setembro de 2014 

 

 

 

 

______________________________________________ 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Administradora do Fundo 

 

 


