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FATO RELEVANTE 
 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº501, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.281.253/0001-23, na 
qualidade de Administradora e TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, n.º 8.501, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
13.362.610/0001-87, na qualidade de Gestora do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob nº 15.006.267/0001-63 (“Fundo”), comunicam 
aos cotistas do Fundo e ao Mercado que receberam, na data de hoje, comunicado da empresa 
PETROLEO BRASILEIRO S.A (“Petrobras”), atual locatária do imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, 
2.390, Alto dos Cajueiros, Macaé, Rio de Janeiro, pertencente à carteira do Fundo (“Imóvel”), através do 
qual manifesta sua intenção de iniciar tratativas objetivando a revisão amigável das atuais bases do 
contrato de locação em vigor, tendo em vista o momento pelo qual a mesma atravessa. 

Após o recebimento do referido comunicado, a Gestora entrou em contato com a locatária, vindo a 
apurar que as negociações pretendidas pela mesma objetivam a negociação / revisão dos valores 
atualmente pagos ao Fundo a título de aluguel, de modo a adequá-los ao fluxo de caixa da companhia. 

A locatária ocupa 11.356,94m2 do Imóvel e, conforme contrato de locação , com vencimento em junho 
de 2017, possui obrigações mensais junto ao Fundo no montante de R$58,77 (cinquenta e oito reais e 
setenta e sete centavos) por metro quadrado, totalizando R$ 667.428,17 (seiscentos e sessenta e sete 
mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezessete centavos). 

Informamos, ainda, que a Gestora está tomando todas as medidas necessárias para iniciar 
imediatamente as conversas com a inquilina a respeito da negociação / revisão pretendida, objetivando 
a proteção e preservação dos interesses do Fundo e de seus cotistas.  

Tempestivamente, a Gestora e a Administradora comunicarão aos cotistas do Fundo e ao Mercado, 
quaisquer decisões decorrentes desta negociação.  

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

 
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2016. 

 
 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM  
(Administradora do Fundo) 

 
 

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
(Gestora do Fundo) 

 


