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TERMO' DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
I-PARTES
Pelo ,presente instnimento particular: .
GAlA SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Pa~lo, Estado de São
Paulo, na Rua do Rocio, nO288, l° andar, Vilã Olímpia, inscrita no CNPJIMF sob o n° 07.587.384/000130, neste ato 'repres~ntada na forma de seu EstatUto Social (adiante designada simplesmente como
"Emissora';); e .
,
PENT ÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituiçã~
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.O
4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJIMF sob o n.o 17.343.682/0001-38, neste,ato
representada na foma de seu Estatuto Social (doravante denominada~simplesmente "Agente Fiduciáno");
Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, para vincular os Créditos
Imobiliários aos Certificadõs de Recebíveis'lmobiliários
da 50a e 5la Séries da 4a Emissão da Gaia
Securitizadorll S.A., de acordo com o artigo 8° da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, (;onforme
alterada, bem como das.demais legislações aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.
11 - CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: DEFINIÇÕES
1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem
estabelecidas no corpo do presente:
São as pessoas físicas ou jurídicas compradores dos Lotes e, por
conseguinte, adquirentes dos Contratos de Venda;

"Adquirentes":

•
"Agente Fiduciário":

•

É a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, .
instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.O 4.200, .Bloco 4, Grupo
514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 17.343.682/000138, qualificada no preâmbulo deste Termo;
-

"Alienacão Fiduciária":

É a garantia real constituída' pelos ,Adquirentes, nos termos dos
Contrato~ de Compra e Venda Definitiva, ou ~ ser constituída pelos
Adquirentes, nos termos dos Compromissos de Compra e Venda, por
meio da qual estes transferiram(ão), cotn escopo de garantia, às
Cedentes e aos Proprietários, na. proporção ,de 'suas respectivas
Participações, a propriedade fiduciária dos Lotes vinculados aos'
Contratos de Venda;

"Aplicações Financeiras
Permitidas": '

São as aplicações em: (a) títulos de emissão do .Tesouro Nacional, (b)
certificados e recibos de depósito bancário de emissão de qualquer
instituição financeira de primeira linha e/ou (c) em fundos de
investimento de renda fixa com perfil 'conservador, com liquidez diária~

I'

3.

que tenham seu pat'rimçmio representado por títulos ou ativo~ de rendl;l
fixa de emissão ou coobrigação de pessoa que seja considerada como de
baixo risco de crédito, nos termos dos' normativos das instituições
reguladoras;

I.

"Autorização Municipal":

Significa: (i) com relação ao~ Loteamentos desenvolvidos nos termos da
Lei 6.766/79, é o "termo de verificação de obras" emitido pela
Prefeitura Municipal oú pelo Distrito Federal, para atestar a execução
das obras exigidas ppr legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a
execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes,
quadras e logradouros e das obras de escoamento das ~guas pluviais,
aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos,
acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução
das obras; ou (ii) com relação aos Loteamentos desenvolvidos nos
termos d~ Lei 4.591/64, é o "habite-se" emitido pela Prefeitura
Municipal ou pelo Distrito Federal, com reJação.à execução das obras
exigidas por legislação municipal, quando da conclusão da incorporação
dos Loteamentos;

"BM&FBovespa":

É a BM~FBovespa

"BOVESPAFIX":

É o Sistema BOVESPAFIX (ambiente de negociação de ativos de renda
fixa da BM&FBOVESPA);

"Boletins de Subscrição":

São os boletins" de subscrição dos CRI, por meio dos quais os
Investidores subscreverão os CRI e foímalizarão a sua adesão a todos os
termos e condições deste Termo e da Oferta Restrita;

S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

"Bosque de Sorocaba":

Nome comercial do empreendimento desenvolvido pela SPE-60 na
cidade'de Sorocaba, Estado de são Paulo, nos termos da Lei n° 6.766;

"Brisas do Mar":

Nome comercia\ do empreendimento desenvolvido pela SPE-66 na
cid,ade de Marabá, Estado do Pará, nos termos da Lei n° 6.766;

"Castanheira Residence":

Nome comercial do empreendimento desenvolvido pela SPE-09. na
cidade de Jandira, Estado'de São Paulo, nos termos da Lei nO6.766;

"CCI":

São as cédulas de crédito imobiliário fracionárias,' emitidas. pela
Emissora sem garantia real. imobiliária sob a forma. escrituraI,
representando os respectivos Cré~itos Imobiliários;

"Cedentes":

São, em conjunto, a Fleche, SPE-04, SPE~09, SPE-I0, SPE-18, SPE-21,
SPE-26, SPE-44, SPE-60, SPE~66 e a SPE-67; .
,

\

"Cedente Proprietária":

•..

EBENACEAE SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Alameda Araguaia, 2044, Torre 11, 15" andàr, sala. 1503 (parte),
Alphaville Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 10.140.792/000153",

•

.

4

•

É a CETIP S.A. - Mercados Organizados, instituição devidamente
autorizada peJo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de
custódia escrituraI de ativos e liquidação financeira, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do
Chile, n° 230, 11° andar; CEP 20031-170;
\
É a Lei n,O10.406, de 20 de janeiro de 2002, conforme alterada; ~

"Código Civil":

"Compromissos de Venda e São os Instrumentos Particulares de Compromisso de Venda e Compra,
Compra":
' celebrados entre as Cedentes, os Proprietários e os Adquirentes, por
.
meio dos quais. os Adquirentes adquiriram os Lotes e se obrigaram a
pagar os Direitos Creditórios;
I

"Consultor'a Especializada": ' E a empresa contratada para acompanhar a evolução das obras dos
Loteamen10s e atestar o cumprimento dos marcos estabelecidos no
Anexo III do Contrato de Cessão;
"Conta Centralizadora":

É a conta corrente n° 11509-6, mantida na Agência 3391-0 do Banco
Bradesco (n° 237), de titularidade da Emissora e integrante do
Patrimônio Separado, na qual os Créditos Imobiliários serão recebidos e
os recursos de~tinados ao pagàmento dos CRI serão mantidos;

"Contrato de Cessão de
Créditos" ou "Contrato de
Cessão": .,

E

o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos
Imobiliários e Outras ~ venças, firmado, nesta data, entre a Emissora, as,
Cedentes e a SDU, por meio do qual foram cedidos à Emissora todos os
Créditos Imobiliários;

"Contratos de Compra e
Venda Definitiva":

São os Contratos Particul~res de Es~ritura de ,Compra e Venda de
Imóvel, com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento
e Outras Avenças, celebrados entre as Cedentes, os Proprietários e os
Adquirentes, por meio do qual os Adquirentes adquiriram os Lotes e se
obrigaram a pagar os Direitos Creditórios;

.-

.

/

,

"Contrato de Distribuição":

É o Contrato de Coordenação e Colocação de Cértificados de
RecebíveisImobiliários da 50a e da 51a Séries da 4a Emissão da Gaia
Securitizadora S.A, celebrado, nesta data, entre a Emissora e o
Coordenador 'Líder, para distribuição pública dos CRI, sob o regime de,
melhores esforços, nos termos da Instrução CVM 476/09;

"Contrato(s) de Parceria":

.São os Insfrumentos Particulares de Parceria para Realização de
Empreendimento Imobiliário, firmados entre as Cedentes Fleche, SPE04, SPE-09, SPE-lO, SPE~18, SPE-21, SPE-44, SPE~60 SPE- 66 e Sl>E, 67 e os Proprietários, por meio dos quais as Cedentes se obrigaram a
implantar os Loteamentos com Participação de Proprietários ern glebas
de terra dos Proprietários; .

"Contrato de Servicing e
Cobrança":

É o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Administração de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, a ser
celebrado entre as Cedentes e a Emissora com.'relação à administração e
gestão dos Direitos Creditórios;
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\

"Contratos de Venda":

São os Compromissos de Venda e Compra 'e os Contratos de Compra e
Venda Definitiva, quando tratados em conjunto;
,

"Coordenador Líder":

.É a SOCOPA
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.,
instituiç,ão integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Âveni<;la
Brigadeiro Faria Lím~, nO 1.355, 3° andar, Jardim Paulistano, CEP
01452-002, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.285.390/0001-40;

"Créditos Imobiliários":

_São a totalidade dos Direitos Creditórios que se referem às Participações
das Cedentes, no caso das Cedentes Fleche, SPE-04, SPE-09, SPE-I0,
SPE.18, SPE-21, SPE-44, SPE-60 SPE- 66 e SPE-67, em conjunto com
a totalidade' dos Direitos Creditórios titulados pela Cedente SI,JE-26,
com relação ao empreendimento Jardim Allegra,bem como com os
Direitos Creditórios titulados pela Cedente Proprietária, com relação ao
empreendimento Reserva Scopel Pilar, que foram cedidos à Emissora .
nos termos do Contrato de Cessão de Créditos;

\

,
\

•

"Créditos Imobiliáribs
Descartados":

São os Créditos Imobiliários cuja Transferência não possá ser averbáda
junto à matrícula do Lote correspondente até o térmi!10 do Prazo 4e
:Transferência;

"Créditos Imobiliários
Inadimplentes":

São os Créditos Imobiliários que apresentarem 'atraso em. seu fluxo
mensaL de pagamentos por período superior a 90 (noventa) dias;

"Créditos Não
Performados":

É parte dos Créditos Imobiliários que se encontra não pedormada,
conforme elencados no Anexo I do Contrato de Cessão de Créditos;

"Créditos Performados;':

É parte dos Créditos Imobiliários que ~e encontra performada, conforme \.
elencados no Anexo 11do Contrato-de Cessão de Créditos;

"CRI":

São os certificados, de" recebíveis imobiliários, títulos de crédito
nominativos, de" livre negocidção, emitidos pela Emissora por meio
deste Termo, de acordo com a Lei n.o 9.514/97, a Resolução do
Conselho Monetário Nacional n.02.517 de 29 de junho de 1998 e a.
Instrução CVM n.o 414/04; Para fins deste Termo, os CRI Seniores, e o
CRI Subordinado serão designados em conjunto simplesmente como
CRI;-

"CRI Seniores":

São os CRI integrantes da 50a Série da 4a Emissão de CRI da Emissora,
os quais p'ossuem preferência em relação aos CRI Junior, no
recebimento de amortizaçãó do Valor Nominal Unitário, Remuneração
e eventuais encargos' moratórios incorridos" na forma e condições
estabelecidas neste Termo;

"

"CRI Subordinado":

É o CRI integrante da 51 a 'Série da 4a Emissão de CRI da Emissora, o
qual é subordinado em relação' aos CRI Seniores, no recebimento de
amortização do Valor Nominal Unitário, Remuneração ê eventuais
, encargos moratórios incorridos, na forma é condições estabelecid~s

I
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neste Termo;'
i

"CVM":

É a Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Emissão":

15 de abril de 2013;

"Despesàs da Emissão":

São as despesas decorrentes da emissão dos CRI, incluindo, mas não se
limitando a, os custos para registro perante a BMF&Bovespà e/ou
CETIP, emissão, custódia e registro das CC I, honorários do Agente
Fiduciário, de contratação de ,Instituição Custodiante, do Coordenador
Líder, do banco liquidante e das de~pesas com emissão e registro. dos
Documentos da Oferta e seus posteriores aditamentos (incluídos todas
as taxas e emolumentos devidos àos serviços de' notas, serviços de ,
registro de títulos e documentos e serviços de registro de imóv,eis),
cO,nforme o caso; bem como com as despesas relativas ao Patrimônio
Separado, constantes na Cláusula Décima Terceira deste Termo;

"Dia Útil":

É todo e qualquer dia, exceto sábado, domingo e feriado nacional;

"Direitos Creditórios;':

Sãó os direitos creditórios correspçmdentes à totalidade dos pagamentos
devidos pelos Adquirentes em razão da aquisição dos Lotes, mediante a
formalização dos Contratos de Venda, por meio dos' quais os'
Adquirentes se obrigaram (i) a realizar o pagamento dó preço dos Lotes,
meqiante pagamentos mensais e sucessivos das prestações previstas,
atualizadas monetariamente pelos índices definidos nos respectivos
instrumentos, acrescidos dos juros remuneratórios, bem como (ii) a
arcar com todos os outros créditos em virtude dos respectivos Contratos
de Venda, incluindo a totalidade dos ,!:cessórios, tais como, encargos
moratóri~s, multas,. penal~dades; indenizações,. despesas,' custas,
tributos, honorários, garantias, seguros e demais encargos contratuais e
legais previstos nos Contratos de Venda;
,

•

"Direitos Creditórios dos
Proprietários" :

É a 'Participação nos Direitos Creditórios a que o's Proprietários fazem
jus em razão dos Contratos de Párceria celebrados; ,

"Documen~os da Operação":

São, ef!lconjunto, (i) ~s Contratos de Venda; (ii) o Contrato de Cessão
de Créditos, (iii) a Escritura de Emissão,
(iv) este Termo de
Securitização, (vi) 'o Contrato de Distribuição, (vii) os ~oletins de
Subscrição, e (viii) o Contrato de Servicing e Cobrança;

"Emissora":

É a Gaia Securitizadora S.A., conforme qualificada no preâmbulo;

"Emissão":

É a presente

"Escritura de Emissão":

É o Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito
Imobiliário Sem Garantia Real Imobiliária sob 'a Forma EscrituraI e
Outras Avenças, firmado, nesta data, entre a Emissora e a Instituição
Custodiante, por meio do qual as CCI foram emitidas;

soa

e.51a séries da 4a emissão de CRI da Emissora;

FLECHE, PARTICIPAÇÕES

E EMPREENDIME~TOS

LTDA.,
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,
sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Estados Unidos, n.o 2.134, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
09.074.306/0001-67;
. "Fundo de.Reserva":

Fundo mantido na Conta Centralizadora e inicialmente constituído com
quantia retida do pagamento do Valor da Cessão em, montante
equivalente ,à próxima parcela ~incenda dos CRI, com a finalidade (i) de
arcar com as Despesas da Emissão incorridas pela Emissora com criação
e'manutenção do Patrimônio Separado, e (ii) para amortizar qualquer
inadimplência dos Créditos Imobiliários eventualmente existente;

"Garantias":

São: em conjunto, observados os termos e condições para sua execução,
o' Regime Fiduciário, as obrigações de Recompra e de Retrocessão, o
Fundo de Reserva, a Subordinação, bem como as garantias de Alienação
Fiduciária dos Contratos ,de Venda; quando forem transferidas pelas
Cedentes à Emissora, de acordo com os termos e condições
estabelecidos no Contrato de Cessão;

"IGP-M/FGV":

Índice Geral de Preços - Mercado, apurado e divulgado pela Fundação
Getúlio
, Vargas;

"IPCA/IBGE":

É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e,Estatística;

"Instituição Custodiante":

É a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Ja~eiro" na A,:"enidadas Américas, n.o 4.200, Bloco 4, Grupo'
514, CEP22640-102, inscrita tio CNPJ/MF so.b o n.o 17.343.682/000138, qualificada no preâmbulo deste Termo;

"Instrução CVM 28/83":

É a Instrução da CVM rio 28, de 23 de novembro de 1983, conforme
alterada;
.

"Instrução CVM 409/04":

É a Instrução da eVM n° 40Q, de 18 de agosto de 2004, conforme
alterada;

"Instrução CVM 414/04":

É a Instrução da CVM nO414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada;

"~nstrução CVM 476/09":

É a Instrução da CVM nO 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada;

"Investidor(es)" ou
"Titular(es) dos CRI":

São os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos da
presente Emissão;

"Jardim'Allegra":

Nome comercial do empreendimento desenvolvido pela SPE-26 na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei
nO6.766;
.

"Lei 4.591/64":

É a Lei n° 4.591, de 16 de-dezembro de 1964, conforme alterada;

I
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"Lei 6.404/76":

.É a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

"Lei 6.766/79":'

É a Lei nO6.766, de 19 de setembro de 1979, conforme alterada;

"Lei 9.514/97":

É a Lei 9'.514, de 20 de novembro de20Ó7, conforme alterada;

"Lei 10.931/04":

É , a Lei n° 10.931, de 02 de agostode'2004,
.

conforme alterada;
,

"Lote(s)":

São os respectivos lotes de oada um dos Loteamentos, objeto dos
. Contratos de Venda, que originaram os Direitos Creditórios;,

"Loteamentos":

. São, em conjunto, os Loteamentos com Participação de Proprietários e o
empreendimento "Jardim' Allegra";

"Loteamentos com
'Participação de
Proprietários" :

"Oferta Restrita":

São, em conjunto, os- empreendimentos "Residencial Promissão",
"Bosque de Sorocaba", "Reserva Santa Maria", "Reserva 'Santa Maria ~
Natur.e 2", "Portal Santa Mônica", "Residencial Vila Real", "Portal
Bordon
"Portal do Campo" "Parque Jacarandá" ,,
~' 2" "Portal do Vale" ,.,
"Castanheira Residence", "Portal Cidade Nova", "Reserva Scopel
Pilar", "Reserva Santa Georgina" e "Brisas do Mar";
É a presente" distribuição pública dos CRI, com esforços restritos de
colocação, a ser. realizada em conformidade com a Instrução CVM. n°
476/09, a qual está automaticamente 'dispensada de registro de
distribuição na CVM, nos termos do artigo 6°, da Instrução CVM n?
476/09;

I

"Ordem de Prioridade de
Pagamentos":

A ordem de prioriqade na aplicação dos recursos dycorrentes do
pagamento dos Créditos, Imobiliários, nos termos deste Termo de
Securitização;

"Participação":

É o percentual de ganho atribuído a c;lda uma das Cedentes e a cada um
dos Proprietários sobre os resultados econômicos dos empreendimentos
imobiliários, nos termos dos respectivos Contratos de Parceria;

"Patrimônio Separado":

E a totalidade dos Créditos Imobiliários, respectivos acessórios,
Garantias, .incluindo a Conta Centralizadora, submetidos ao Regime
Fiduciário, que são destacados do patrimônio da Emissora, destinilndo-. I
se exclusivamente à liquidação dos CRI, bem como ao pagamento dos
respectivos custos de administração e d~ óbrigações fiscais;

"Parque Jacarandá":

Nome comercial do empreendimento desenvolvi'do pela S'PE-10 na
cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, nos termos. da Lei n°
6.766; ,

"Portal Bordon 2":

Nome comercial do empreendimento desenvolvido pela Fleche na
Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, nos termos da Lei n° 6.766;

"Portal Cidade Nova":

Nome comercial do empreendimento

,

,

desenvolvido pela SPb-18 na,
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cidade de Barreiras, Estado da Bahia, ,nos termos da Lei na 6.766;
"Portal do Campo":

Nome comercial do empreendimento 'desenvolvido pela SPE-60 na
cidade de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, nos termos da
Lei na 6.766;

"Portal do Vale":

Nome comerêial do empreendimento desenvolvido pela SPE-60 na
cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, nos termos da Lei na 6.766;

"p'ortal Santa Mônica":

Nome comercial do empreendimento desenvolvido pela SPE-2l na
cidade de Jandira, Estado de São Paulo, nos termos da Lei na 6.766;

"Prazo de Administração
das Cedentes":

É O prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias contados 'da data de
celebração do Contrato de Cessão d~ Créditos, no qual a administração
da arrecadação e cobrança dos Créditôs Imobiliários caberá às Cedentes,
por si próprias ou por meio de prestador de serviços por elas contratados
~W~
'

•

"Proprietários":

São os Proprietários de Glebas e a Cedente Proprietária, quando
considerados em conjunto;

"Proprietários de Glebas":

São os respectivos proprietários das glebas de terras onde foram ou
serão desenvolvidos os Loteamentos com Participação de Proprietários;

"Recompra":

É o direito da Emissora de exigir que a SDU e/ou Cedentes recomprem
os Créditos Imobiliários, de acordo com os exatos termos e condições
do Contrato de Cessão de Créditos;

"Regim~'Fiduciário":

É o regime fiduciário, instituído sobre os Créditos Imobiliários, as
Garantias e a Conta Centralizadora, nos termos do Art. 9 da Lei
9.514/97;
0

"Reserva Santa Georgina":

Nome comercial do empreendimento. desenvolvido pela SPE-67 na
cidade detpranca, Estado de São Paulo, nos termos da Lei na 6.766;

"Reserva Santa Maria":

Nome comercial do empreeridim~nto desenvolvido pela SPE-60 na
cidade de Jandira, Estado de São,Paulo, nos termos da Lei na 6.766;
I

'

"Reserva Santa Maria
Nature 2":

Nome comercial do empreendimento desenvolvido pela SPE-04 na
ci4ade de Jandira, Estado de São Paulo, nos termos da:Lei na 6.766;

"Reserva Scopel Pilar":

Nome comercial do empreendimento desenvolvido pela SPE-44 na
cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei na 6.766;

,
"Residencial Promissão":

Nome comercial do empreen.dimento desenvolvido pela SPE-60 na
cidade de Itaqua.quecetuba, Estado de São Paulo, nos termos da 'Lei na
6.766; ,

"Residencial Vila Real":

Nome comercial, do empreendimento desenvolvido pela ,SPE-60 'na
cidade de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, nos termos da
I

:

"
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Lei n° 6.766;
"Retrocessão":

Faculdade da Emissora em "retroceder determinados Créditos
Imobiliários na ocorrência dos Eventos de Retrocessão, conforme os
termos e condições estabelecidos no Contrato de Cessão;
.

"SPE-04":

SCOPEL SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ~TDA.,
sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São .Paulo, na
Rua Estados Unidos, n.o" 2.134, inscrita no CNPJ/MF sob ú n°
"12.152.400/0001-00;

"SPE-09":

"SPE-I0":

"SPE-18": ,

"SPE-21 ":

"SPE-26":

"SPE-44":

"SPE-oO":

"SPE-66":
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•

"SPE-67":

SCOPEL SP-67 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
sociedade com sede na cidade de São.Paulo,.Estado de São Paulo, na
Rua Estados' Unidos, n.O 2.134, inscrita no CNPJ/MF' sob o nO
14.786.144/0001-20;

"SDU":
--,

É a SCOPEL DESENVOLVIMENTO
URBANO S.A., sociedade
anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
R,!a Estados Unidos, n.O 2.134, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
'07.339.22-1/0001-38;

,

.

.

I

.É o prestador dos serviços de administração da arrecadação e cobrança
dos Créditos Imobiliários a ser contratado pela Emissora, sendo que
énquanto as Cedentes prestarem tais serviços, estas também receberão a
mesma denomInação;

"Servicer":

\

.

,

"Subordinação":

A subordinação do pagamento do CRI Subordinado ao pagamento dos
CRI Seniores, sendo que enquanto houver CRI Seniores em circulação, a
Subordinação t~mbémsignificará a relação entre (i) o sald0 devedor dos
Créditos Imobiliários representados pelas CCI menos O saldo dos, CRI
Seniores,e (ii) o somatório do saldo devedor dos CRI Seniores e do CRI
Subordinado;
.

"Tabela Vigente":

É a Curva de amortização dos CRI. Inicialmente a tabela vigente é a
tabela constante do Anexo 11 deste Termo, que poderá ser alterada ao
.longo da operação para refletir eventuais alterações no fluxo de
amortização dos CRI, conforme a Cláusula Sexta deste Termo; .

"Transferência" :

É a transferência das garantias de Alienação Fiduciária em favor da
Emissora perante o Serviço de Registro de Imóveis competente;

"Termo" ou "Termo de
Securi tizaç,ão":

É o presente Termo de Securitização Créditos' Imobiliáriós da 50a e 51a
Séries da 4a Emissão da Emissora; e

"Valor da Cessão":

É o valor a ser pago às Cedentes, em razão da cessão de Créditos
Imobiliários, conforme definido no Contrato de Cessão de Créditos .

. CLÁUSULA 'SEGUNDA: OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS.
2.1. A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação dos Créditos
Imobiliários aos CRI da. 50a e 51a 'Séries de sua 4a Emissão, conforme as características descritas na
Cláusula Terceira ~abaixõ.
~ .
2.2. A Emissora declara que pelo presente Termo foram vinculados Créditos Imobiliários, de sua
titúlaridade, com saldo devedor de R$ 52.672.708,11 (ciriquen~ e dois milhões seiscentos' e setenta e d~is
mil setecentos e oito reais e onze centavos), na Dáta de Emissão.
'
2.2.1. As características dos Créditos Imobiliários vinculados a este Termo, tais como
identificação dos Adquirentes, saldos devedore~ e aos Lotes a que. estão vinculados, com a
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indicação do respectivo Cartório. de Registro Imóveis estão perfeitamente
individualizadas no Anexo I ("Anexo I") ap present~ instrumento.

descritas

e

2.2.2. Os Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo encontram-se representados
pelas CCI, emitidas pela Emissora sob a forma escrituraI, ria forma da Lei 10.931/04, cuja'
descrição e características encontram-se no Anexo I.
2.2.3. A Escritura de Emissão enéontra-se devidamente depositada junto à InstituiçãoCustodiante das CCI, nos termos do ~ 5°do Artigo' 18 da mencionada Lei 10.931/04.
2.2.4. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio' deste Termo de Securitização será.
registràdo na Instituição Custo diante das CCI nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei nO,
10.931/04, através da declaração que constitui o Anexo III a este Termo.
2.3. A titularidade. dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela Emissora por meio da celebração do
Contrato de Cessão de Créditos.
.
2.4. Pela cessão dos Créditos Imobiliários a Cessionária pagará às Cedentes e à Cedente Proprietária, na
forma estabelecida nas Cláusulas abaixo, o valor total de R$ 52.672.708,11 (cinquenta e dois milhões
seiscentos e setenta e dois mil setecentos e oito reais onze centavos) ("Valor da Cessão"), na forma do
Contrato de Cessão.
.

e

I

2.5. A administração da arrecadação e cobrança dos Créditos Imobiliários caberá às Cedentes, contratadas
por meio do Contrato de Servicing e Cobrança, por si próprias ou por meio de prestador de serviços por
elas contratado para tal fim, pelo prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
celebração do Contrato de Cessão de Créditos ("Prazo de Administração das Cedentes"). Após o término
do Prazo de Administração das Cedentes, a administração da arrecadação e cobrariça dos Direitos
Creditórios caberá necessariamente a um prestador de serviços contratado pela Cessionária a custo das
Cedentes ou SDU para tal fim ("Servicer", sendo que enquanto as Cedentes prestarem tais serviços, estas
também receberão a mesma denominação).
2.5.1. Conforme disposto no Contrato de Cessão de Créditos, findo o Prazo de Administração das
Cedentes a Emissora fica responsável pela custódia e guarda de todos e quaisquer documentos
comprobatórios dos Créditos Imobiliários, por si ou por terceiro designado especialmente
designado para tal ato.
CLÁUSULA TERCEIRA: IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FO~

DE DISTRIBUIÇÃO

3.1. Os CRI Seniores da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários,
representados pelas CCI, possuem as seguintes características:

b)

Série: 50a;

c)

Quantidade de CRI: 146 (cento e quarenta e seis) CRI;

d)

Valor Total da Emissão Sênior: R$ 44.045.744,28 (quarenfa e quatro milhões quarentt e cinco mil
setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), na Data de Emissão~

.r
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e)

Valor Nominal Unitário Sênior: R$ 301.683,18 (trezentos e um mil seiscentos e oitenta e três reais
e dezoito centavos);'
,

t)

Prazo de Amortização: 5.489 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove) dias corridos, sendo o
primeiro pagamento de amortização devido em 25 de Junho de 2013 e o último ria Data de
Vencimento dos CRI;
,

g)

Primeiro Pagamento de Amortização: O primeiro Pagamento de Amortização será em 25 de-Junho
de 2013;

h)

AtualÍzação Monetária: mensal, de acordo com: a variação mensal do IPCA/IBGE, calculada
conforme o disposto na Cláusula Quinta, abaixo;
,

i)

Juros Remuneratórios:
base 360 (trezentos e
Sendo o primeiro de
Emissão e 25/05/2013

•

. j)

j.

f

•

Taxa anual de 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento),
sessenta dias, éalculados conforme o disposto'na Cláusula Quin~, abaixo.
pagamento de juros em 25, de Junho de 2013. Os juros entre a Data de
serão incorporados conforme fórmulas e tabela vigente abaixo. .

Periodicidade de Pagam~nto de Amortização e Juros Remuneratórios: mensal, conforn;J.edisposto
Anexo 11 deste Termo ("Anexo lI"), óbservado o período de carência de amortização;

k)

,Regime Fiduciário: Sim;

1)

Gar-antia Flutuante: Não;

m)

.Sistema de Registro, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP;

n)

Data de Emissão: 15 de Abril de 2013;

o)

Local de Emissão: São Paulo - SP;

p)

Data de Vencimento Final (resg~te): 25 de Abril de 2028;

q)

C;urva de Amortização:, Variável, de acordo com a tabela de amortização dos CRI, constante do .
Anexo 11.
.
,
,

.
\
"

3.1.1. Na hipótese de extinção ou sub~tituição' do IPCA/IBGE, será aplicado automaticamente o
índice que, por disposição ,legal ou regulamentar, vier a substituí-lo. Na falta de disposição legal
ou regulamentar, utilizar-se-á o Índice Geral de Preços - Mercado - IGPM, apurado'e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou, na sua ausência, o Índice Geral de Preços 'Disponibilidade Interna ou, em último casô, os Índices de Custo de Vida, calculado pelo
. Departamento Intersindical de Estatística e Est~dos Socioeconô1l).icos.
.
3.2. Os CRI Subórdinados. da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários,
representados pelas CCI;possuem as seguintes cara~terísticas:
a)

Emissão: 4a;
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c)

. Quantidade de CRI: 01 (um) CRI;

d)

Valor Total da Emissão Subordinada: R$ 7.772.779,87 (sete milhões setecentos e setenta e dois
mil setecentos, e setenta e nove reais e oitenta e sete centav;os), Qa Data de Emissão;

e)

Valor Nominal Unitário Subordinada: R$ 7.772.779,87 (sete milhOes setecentos e setenta e dois
mil setecentos e se~enta e nove reais e oitenta e sete ce~ltavos);

f)

Prazo de Amortização: 5.489 (Cinco mil quatrocentos e oitenta e nove) dias corridos, sendo o
primeiro pagamento de amortização devido em 25 de Maio de 2023 e' o último na Data de
Vencimento dos CRI;

g)

pata do Primeiro Pagamento de Amortização: .O primeiro Pagamento de Amortização será em 25
de Maio de 2023;
,

h)

Atualização'Monetária:

i)

Juros Remuneratórios: Taxa Pré-Fixada anual de 1% (um por cento) calculada conforme o
disposto na Cláusula Quinta, abaixo. Sendo o 'primeiro pagamento de jUros em 25 de Maio de
2023. Os juros entre l}. Data de Emissão e 25/04/2023 'sérão incorporados conforme fórmuias e
tabela vigente abaixo.

j)

Periodicidade de Págamento de Amortização e Juros Remuneratórios: mensal, confonne disposto
Anexo 11 deste Termo ("Anex~ lI"), observado o período de carência de amortização e
incorporação de juros;

k)

Regime Fiduciário: Sim;

I)

Garantia FÍutuante: Não;

m)

Sistema de Registro, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP;

n)
o)
p) .

não há; /,

" Data de E1l!issão: 15 de Abril de 2013;
Local de Emissão: São Paulo- SP;

.
,
.Data de Vencimento Final (resgate): 25 de Abril de 2028;
I

q)

•

Curva de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amortização dos C,RI, constante do
Anexo 11.

3.3. Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, desde que se tenha verificado o
adimplemento dos Créditos Imobiliários em ,montante ~uficiente, incidirão, sobre os valores em atraso,
multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização
monetária pelo mesmo índice dos CRI, conforme disposto neste Te~o,desde a datà da mora até a data do
efetivo pagamento, calculado pro rata die.'
.
.
3.4. Os CRI serãç registtados para custódia eletrônica, distribuição primária e negociação secundária ná
CETIP através do Cetip21 - Títulos e Valores Mobiliários, sendo a distribwição dos CRI realizada com a

.

'
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intermediação do Coordenador Líder, instituição integrante do sistema de distribuição
mobiliários, nos termos do artigo 2°, da Instrução CVM nO476/09.

de valores

3.5. Os CRI serão objeto da Oferta Rystrita, em conformidade com a Instrução CVM nO476/09, sendo esta
automaticamente dispensada de 'registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6°, da Instrução
CVM nO476/09.
.
3.5.1. A Oferta Restrita é destinada apenas a Investidores que atendam às características de
investidor qualificado, nos termos do artigo 109 da Instrução CVM n° 409/04 e do artigo 4°, da
Instrução CVM n° 476/09, observado que: (i) todos os fundos de investimento serãO-considerados
investidores qualificados, mesmo que se destinem a investidores não-qualificados; e (ii) as pessoas
naturais e juridicas mencionadas no inciso N do artigo 109 da Instrução CVM n° 409/04 deverão
subscrever ou adquirir, noâmbitó da Oferta Restrita, valores mobiliários no montante mínimo de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
3.5.2. Em atendimento ao -que:dispõe.a Instrução CVM nO476/09, os CRI da presente Oferta
Restrita serão ofertados a, no máximo; 50 (cinquenta) Investidores e subscritos ou adquiridos por,
no máximo, 20 (vinte) Investidores.
3.5.3. Os CRI serão subscritos e integralizados pelos Investidores na forma dos Boletins de
subscrição, devendo os respectivos subscritores, por ocasião da s1,1bscrição,fornecer, por escrito,
declaração atestando que estão cientes de que:
a) a Oferta Restrita não foi re~strada na CVM; e
b) os CRI ofertados estão sujeitos
476/09.
i

às restrições

de negociação previstas na Instrução CVMno

3.6. A Oferta Restrita se~á encerrada quando da subscrição da totalidade dos CRI pelos Investidores, ou a
exclusivo critério da Emissora, o que ocorrer primeiro.
3.6.1 ..Em conformidade com o artigo 8° da Instruçã~ CVM n° 476/09, o encerramento da Oferta
Restrita deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de até 5 (cinco) dias,
contadO!l do seu encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da
página da CVM na rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no Anexo I
da Instrução éVM n° 476/09.
'.
3.6.2. Caso a Oferta Restrita não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses contados da data de seu
Início, o Coordenador Líder deverá realizar a comunicação prevista no subitem 3.5.1, acima, com'
os dados disponíveis à época, complementaD:do-o semestralmente até o seu encerramento.
3.7. Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente poderão ser
negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias
da data de-subscrição ou aquisição dos CRI pelos Investidores, nps termos dos artigos B e 15 da Instrução
CVM 476/09 ..
3.7.1. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre investidores
qualificaclos, conforme definido no subitem 3.5.1, acima. No' caso de negociação' entre
investidores não qualificados, os CRI só poderão ser negociados após a obtenção do registro de
ofertá pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei nO6.385, de 7 de dezembro.
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de 1976, conforme alterada, e da Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada, e aprésente prospecto da oferta à CVM, nos termos da regulamentação aplicável.
I

3.8. Observado o item 3.7, acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de balcão organizado e
não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da Instrução CVM n° 476/09.
'
3.9. Caso não seja atingido o montante mínimo para colocação dos CRI de 100010 (cem por cento) no
âmbito da Oferta Restrita ("Montante Mínimo"), este Termo se .resolverá de pleno direito, tornando-se
sem efeito e desvinculando automaticamente as partes, sem quaisquer ônus ou sanções, assim como o
Contrato de Cessão de Créditos e o Contrato de Dístribuição.
3.9.1. A Oferta Restrita será encerrada quando da subscrição dos CRI pelos Investidores, atingido
o Montante Mínimo, ou a exclusivo critério das partes, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA QUARTA: SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI
4.1. Os CRI serão subscritos e integralizados na forma do subitem 4.1.1, abaixo. O preço de integralização
de cada um dos CR) será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, acrescido da
Atualização Monetária e dos Juros Remuneratónos, calculados pro rata die, desde a Data de Emissão até
a data de sua 'efetiva integraliiação admitindo ágio ou deságio.
4.1.1. A integralizãção dQSCRI será realizada na data a ser informada pela Emissora no Boletim
de Subscrição, em moeda corrente nacional ou em créditos, pelo preçe;>de integralização,
conforme previsto no item 4.1 deste Termo.
4.2. A integralização dos CRI será realiza~a via CETIP, segundo procedimentos
. estabelecidos pelo próprio ambiente ou diretamente à Emissora, caso seja feita a prazo.
,CLÁUSULA
QUINTA:
CÁLCULO
DO SALDO DEVEDOR
COM
MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E AMORTIZAÇÃO DOS CRI

de liquidação

ATUALIZAÇÃO

5.1. O cálculo. do valor nominal unitário dos CRI com atualização monetária será .realizado da seguinte
forma:
VNa=VNbxC
VNa =' Valor nominal unitário dos CRI atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento; .
VNb = Valor nominal unitário dos CRI na Data de Emissão ou após incorporação de juros remuneratórios,
atualização monetária ou amortização, se houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
.
C = Fator da variação acumulada dó IPCA/IBGE,
arredondamento; apurado da seguinte forma:

calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
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C será sempre igual a 1 para cálaulo do VNa no caso dos CRI Subordinados.
Nk= Valor do número índice do IPCNIBGE referente ao segundo mê~ imediatamente anterior a próxima'
, data de aniversário inclusive, caso o í.dice ainda 'não tenha sido divulgado utilizar-se-á a Variação (VA);
Nik_1= Valor do número índice do IPCNIBGE, referente ao mês anterior ao NIk•
VA = Caso o número índice NIk ainda não esteja disponível até 03 (três) dias úteis antes da referida Data
de Cálculo, utilizar-se~á a variação do número índice do IPCNIBGE referente ao mês anterior ao mês em
referência NIk• A variação será utilizada provisoriamente para fins de cálculo, sendo que, caso haja efetivo
pagamento com a utilização da variação, o saldo devedor dos CRI não será ajustado no .momento qa
'divulgação do número índice., .
,
dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissão ou a data de aniversário imediatamente anterior
exclusive e a data de cálculo inclusive, sendo "dcp" um número inteiro;
dct = Número de dia~ corridos entre a data de aniversário imediatamente anterior exclusive e a próximadata de aniversário inclusive, sendo "dct" um número inteiro. '

-

",

/

Consid~ra-se data de aniversário o dia 25 (vinte e Cinco) de cada mês;
5.2. Cálculo dos Juros Remuneratórios:

J;=VNax(FJ-l).

Ji = Valor unitário dos juros acumulados dos CRI na data de cálculo. Valor em,reais, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
/'

VNa = Conforme definido acima;
FJ = Fator de Juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arrédondam~nto, parametrizado
conforme definido a seguir:
.

{~}
30

Fator de Juros ~

[(i+ 1)"." ]

dei

.

i = Juros Remun~ratórios dos CRI, conforme definido no item 3.1 para os CRI Seniores e no hem 3.2 parà
os CRI Subordinados;
dcp = Çonforme definido acima;
dct = Conforme definido acima.

/

5.3. Cálculo da amortização mensal:
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AMj=VNaxTA
AMj = Valor unitário d~ i.ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;
VNa = conforme definido acima;
TA =j-ésima taxa de amortização, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de acordo com
a Tabela Vigente.
'
5.4. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer obrigações referentes
aos CRI, até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia
Úti!, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
5.4.1. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em
questão serão prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar" que, entre o
recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes
aos CRI, sempre decorram 5 (cinco) dias.
5.4.2. A prorrogação prevista no item 5.4.1 acima se justifica em virtude da necessidade de haver
um intervalo de pelo menos 5 (cinco) dias corridos entre o recebimento dos Créditos Imobiliários
pela Emissora
o pagamento de suas obrigaç'ões referentes aos CRI, por essa razão nã~ ,haverá
qualquer ,remuneração dos valores recebidos .pela Emissora ,durante a prorrogação ~ra
mencionada:

e

5.5. As Tab.etas Vigentes inicialmente serão as Tabelas descritas no Anexo II deste Term~, mas' poderão
ser alterada, a qualquer tempo pela Emissora, em função das amortizações extraordin4rias, do fluxo de
recebimentos dos Créditos Imobiliários, e resgates antecipados parciais, nos termos do presente Termo de
Securitização:
5.6. Caso o IPCA/IBGE venha a ser substituído ou extinto, será_utilizado o índice que venha a substituir os
Contratos de Venda ou conforme o caso, aquele que venha a ser fixa<,iopodei ou disposição regulamentar
para substituí~lo.
"
\

5.6.1. Na hipótese da inaplicabilidade do índice aqui pactuado, passarão a ser utilizados, a partir
da data da impossibilidade, pela ordem e sem solução de continuidade:
(i) IGP-MlFGV;
(ii) ÍI!dice Geral de Preços - Disponibilidade Interna; e
(iii) Índices de Custo de Vida, calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e
Estuôos Socioeconômicos. .
I

:;.6.2. Em havendo a adoção de índÍce substituto, fica desde já certo e ajustado que o valor das
parcelas mensais será reajustado até o último dia do mês em que o índice for publicado, passando
a ser corrigido, a partir de então, pelo índi~e substituto.
, 5.6.3. Na hipótese prevista no subitem anterior, não sendo conhecido o índice s"!1bstitutoaté a data
,/
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do respectivo vencimento, deverá ser utilizado para reajuste monetário, o índice do mês' anterior,
não sendo devida nenhuma compensação quando da divulgação do novo índice.

5.7.

Os pagamentos referentes aos valores a que fazem jus os titulares dos CRI serão efetuados pela
Emissora, utilizando-se de procedimentos adotados pela CETIP. .
CLÁUSULA SEXTA: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGl\TE ANTECIPADO DOS
CRI
6.1. A Emissora deverá promover a, amortizaç.ão antecipada, total ou parcial, dos CRI vinculados a este
Termo nas seguintes hipóteses: (i) caso de pré~pagamento, total ou parcial, dos C-réditos Imobiliários, por
parte dos Adquirentes; ou (ii) nos caso~ de Recompra ou Retrocessão dos Créditos Imobiliários; ou (iii) no
caso da Cláusula 8.6.2 deste Termo ("Amortização Antecipada").
'
,
6.2. A amortização ant~cipada será realizada por meio do pagamento (a) do Valor Nominal Unitário dos
CRI, devidamente acrescido dos juros remuneratórios e atualização monetária, em caso de Amortização
Antecipada total, neste caso os CRI serão resgatl:\.dos antecipadamente ou (b) do efetivo valor a ser
amortizado pela Émissora, no caso da Amortização Antecipada' parcial.

.

6.3. Na hipótese de alJlortização antecipada parcial dos CRI, a Emissora elaborárá e disponibilizará em seu
website uma nova Tabela Vigente que substituirá aquela constante do AriexoIl, recàlculando, se
necessário, o número e os percentuais de amortização das parcelas futuras, na mesma conformidade das .
alterações que' tiverem sido promovidas no cronograma de amortização dos Créditos Imobiliários
utiJjzados como lastro dos CRI.
"
6.4. Caso ocorra qualquer um dos eventos abaixo relacionados ("Eventos de Retrocessão"), a Emissora
poderá opor às respectivas Cedentes a obrigação. de Retrocessão,cabendo
às Cedentes e/ou SDU a
recompra dos Créditos Imobiliários pelo seu saldo devedor à ép~ca de ocorrência de qualquer um dos
seguintes eventos:
a)
Descumprimento pelas Cedentes de quaisquer de seus deveres e obrigações assumidos no
Contrato'de Cessão de Créditos, não sanado no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento,
pelas 'referidas Cedentes, de notificação enviada pela Emissora nesse sentido, com a devida
fundamentação e comprovação do descumprimento;.
.
b) '.
Caso a cessãó dos Créditos Imobiliários,seja questionada por qualquer terceiro que alegue,
fundamentadamente e de boa fé, ter direito sobr~ os Créditos Imobiliários;
c)
Verificação de que quaisquer das declarações ou informações prestadas ,pelas Cedentes no
Contr;ato de Cessão de Créditos são falsas, çm especial àquelas previstas na Cláusula Terceira do
Contrato de Cessão qe Créditos;
d)
Existência de vícios ou defeitos na constituição ou formalização dos Contratos de Venda,
e/ou de Parceria que extinga, no todo ou em parte, ou retarde a normal cobrança dos Créditos
Imobiliários e/ou a execução das garantias de Alienação Fiduciária;
e)
Existência de débitos, ônus ou gravames sobre, os Lotes que extinga, no todo ou em parte,
ou retarde a normal cobrança dos Créditos Imobiliários e/ou a execução das garantias de
Alienação Fiduciária;

2Ó

f)
Caso a titularidade de qualquer das. Cedentes sobre os Créditos Imobiliários ao
tempo da cessão, ou, ainda, a existência, validade, eficácia ou exigibilidade dos, Créditos
Imobiliários, venha, no todo ou em parte, ser desconstituída, judicial ou extrajudicialmente, em
primeiro. grau de jurisdição, sob qualquer fundamento e em (i}ualquer aspecto da legislação
aplicável, independentemente da interposição de recurso; ou
g)
Alteração dos Contratos de Venda e/ou de Parceria que ocasione a redução ou. extinção
dos Créditos Imobiljários sem prévia anuência da Emissora:

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
7.1. A Emissora obriga~se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora,
mediante publicàção nojomal de publicação de;selis atós societários, assi~ como prontamepte inform'ar
tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.
7.2. A EmIssora obriga~se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá=lo à disposição dos Investidores
. por meio de seus canais de comunicação e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 30 (trigésimo) dia de cada
mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI. .
0

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:
a) Data base do relatório;

bY

Dados Gerais:
a.

Securitizadora;

b.

Emiss~o;

c.

Série;'

d.

Valor Inicial Nominal por CRI na Data de Emissão (R$);

e.

Quantidade de CRI;

f.

Data de Emissão dos CRI;

g.

Data de Vencimento dos CRI;

h.

Índice de Atualização Monetária; e

1.

Juros Remuneratórios:

,

.

.

c) ,Valor pago aos titulares dos CRI no mês:
\

Principal Atualizado;

.

b.

Juros Atualizados; e
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c.

Total.

d) Informações relativas à carteira de Créditos Imobiliários:
a.

Valor total do fluxo recebido dos Créditos Imobiliários, nos últimos 30 (trinta)
dias corridos;

b.

Saldo devedor dos Créditos Imobiliários, referente ao mês imediatamente
anterior ao mês de referência;

c.

Informaçõ~s sobre os pré-pagamentos dos Créditos Imobiliários;

d.

Somatório dos Créditos Imobiliários que apresentem parcela(s) em atraso por
mais de 90 (noventa) dias, bem como a relação entre esse somatório e o saldo
de~edor total dos Cré~itos Imobiliários, à época.,

e

7.2.2. A prestação de informações referentes aos subitens 1.2~I (d) acima depende da prestação de
informações por terceiros, de fôrma que a Emissora estará isenta de qualquer responsabilidade
decorrente das informações prestadas ou não prestadas nos relatórios acima descritos, conforme
eS,tasvenham ou não a lhe ser fornecidas.
7.3. Tais ret'atórios de gestão serão preparados e fornecidos, conforme solicitação, ao Agente Fiduciário
pela Emissora.
7.3.1.0 Agente Fiduciário fará a verificação com base exclusivamente nos relatórios mensais
enviados pela Emissora, nos termos do item 7.3 acima, se os valores recebidos são suficientes para
realizar a amortização dos CRI. As-Partes desde já concordam que o Agente Fiduciário limitar-seá, tão somente, a xerificar o preenchimento dos requisitos formais constantes do relatório ..
7.3.2. Após o término do Prazo de Administração das Cedentes, a cobrança dos Créditos
Imobiliários ficará a cargo de uma empresa contratada pela Emissora, nos termos de npvo
Contrato de Cessão de Créditos e do Contrato ~e Servicing e Cobrança a ser celebrado. Em
, virtude da cobrança dos Créditos Imobiliários ficar a cargo de. uma empresa contratada pela
Emissora para tanto, todos os -pagamentos decorrentes dos mesmos serão direcionadas à Conta'
Central~zadora, conforme estipulado no Contrato de Cessão de Créditos.
.
7.3.2.1. Caso haja execução e/ou liquidação do Patrimônio Separado, ficará a cargo da
Emissora dos CRI contratar prestadores de serviços que façam este co~trole.
\

.

704. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações prestadas, a qualquer
tempo, •ao Agente Fiduciário e aos titulares dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os
. documentos relacionados com os CRI, para verifjcação de sua legalidade, legitimidade, existência,
exigibilidade: validade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das
informações disponibilizadas aos titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário.
7.4.1. A Emissora declara, ainda, que:

..

704.1.1. Quanto aos Créditos Imobiliários:
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a) nos exatos valores e nas condições enunciadas no Contrato de Cessão de Créditos,
os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames óu restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento
da Emissora a existência de qualquer fáto que impeça o~ restrinja' o direito da
Emissora ~m celebrar este Termo de Securitlzação;
b) nas exatas condições enunciadas no Contrato de Cessão de Créditos, não tem
conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais;
pessoais ou reais, de qualquer natureza; contra a Emissora em qualquer tribunal,
. que afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que
indiretamente, o presente Termo de Securitização;
.c) ob~ervadas as disposições do Contrato de Cessão de Créditos, a Emissora passou a
ser legítima credora dos Adquirentes;
d) o Contrato de Cessão de .Créditos consubstancia~se em relação contratual
regularmente constituída, válida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos
os termos e valOres indicados no presente Termo de Securitização . e seus anexos;
e
. ,
e) a Emissora ~ão oferece, na presente Emissão, garantias ou direito de regresso
contra seu patrimônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por
parte da Emissora quanto às obrigações dos Adquirentes "e/oudo Cedente.
.
7.4.1.2. Quanto à Emissão:
a)

e~ta Emissão, incluinpo a aquisição dos Créditos Imobiliários, é legítima em todos
seus aspectos, observadas as disposições do Contrato de Cessão de Créditos;

b)

todos os docu~entos inerentes a esta operação estão de acordo com a legislação
aplicável.

7.5 ....A Emissora compromete-se a informar e enviar o organograma, os dados financeiros e atos
societários necessários à realização do. relatório anual, conforme Instrução CVM" 28, que venham a. ser
solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais 'deverão ser devidamente encaminhado\pela Emissora em até
30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização do mesmo na CVM. O referido
organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas,
controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.
7.6. A Emissora compromete-se a notificar em até 5 (cinco) ~ias úteis o Agente Fiduciário, que, por sua
vez, deverá informar os Titulares de CRI, caso quaisquer das declarações prestadas no presente Termo de
Securitização tomem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.
7.7. A Emissora obriga-se a fornecer aos titulares dos CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado da
solicitação respectiva, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários.
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7.8. A Emissora se obriga, a manter contratada, durante a vlgencia deste Terino de Securitização,
instituição financeira habilitada para a prestaçã~ de serviço de banco liquidante dos CRI.
7.8.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda documentação
encamiIÍhada à CVM. e aos Titulares dos CRI, bem como informações pertinentes às lnstruções
CVM n.os 476/09 e 414/04, suas àlterações e aditllmentqs, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
I

contádos de seu envio.

"

'-

7.8.2. A Emissora deverá fornecer ao Agente Fiduciário e aos Adquirentes, sempre que solicitado,
extratos bancários e olitros relatórios emitidos pela(s) instituiçã6(õe~) financeira(s)
mantenedora(s) da Conta Centralizadora.
7;9. As declarações exigidas do Coordenador Líder pelo item '15 do anexo III da Instrução CVM nO414
constain do Anexo IV a este Ternlo, o qual' é parte integrante e inseparável deste Termo.
CLÁUSULA OIT AVA: GARANTIAS E CASCATA DE PAGAMENTOS
8.1. Estão s,endo constituídas as seguintes Garantias para a presente Emissão, as quais, em conjunto,
cobrem a totalidade das obrigações decorrentes dos CRI perante os seus respectivos titulares:
r

a)

Recompra dos Créditos Imobiliárjos, conforme definido neste Ternlo de Sécuritização e demais
Documentos da Operação;"
.

b)

Fundo de Reserva;

c)

Subordinação do CRI Subordinado; y'

d)

Regime Fiduciário e consequente constituição 'do Patrimônio Separado.

8.2. As CCI representativas 'dos Créditos Imobiliários foram emitidas pela Emissc>ra sem garantia real
imobiliária, nos tenrtos Ido ~ 3° do Art. 18 da Lei 10.931/04, co~binado com o Art. 287 do Códigó Civil
Brasileiro. Não obstante, as garantÍas de Alienação Fiduciária dos Contratos de Venda deverão ser
transferidas pelas Cedentes à Emissora de acordo com os termos e condições estabelecidos no Contrato de
Cessão.
8.3. Os custos decorrentes da transferência das garantias de Alienação Fiduciária, compreendendo, mas
não se limitando, os emolumentos devidos aos Serviços de Registro de Imóveis competentes; serão
integralmente suportados pelas Cedentes e/ou SOU.
8.4. As Cedentes assumiram integralmente a responsabilidade por toda e qualquer situação que impeça a
Transferência das garantias de Alienação Fiduciária para a Emissora, nos termos do-Contrato de Cessão de
Créditos, obrigando-se a recomprar os Créditos Imobiliários Descartados, que representam os Créditos
Imobiliários éuja Transferência. da Alienação Fiduciária não possa' ser averbada junto à matrícula do
imóvel correspondente dentro do Prazo de Transferência"
I

8.5. Recompra: Nos termos da Cláusula Sexta do Contrato de Cessão de Créditos, as Cedentes e a SOU se
obrigaram a cumprir com as obrigações de Recompra dos: (i) dos Créditos Imobiliários Inadimplentes, e
(ii) dos Créditos Imobiliários Descartados.
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8.5.1. A obrigação de Recompra das Cedentes e da SOU, cessará, de pleno direito, 90 (noventa)
dias após a comprovação pela(s) respectiva(s) Cedente(s) à Emissora, cumulativamente, (a) de que
foi expedida a Autorização Municipal para o Loteamento ao qual b Crédito Imobiliário esteja.
vinculado, caso tal autorização esteja pendente na data de celebração do Contrato de Cessão; e (b)
de que foi realizada a Transferência da Alienação Fiduciária constituída em beneficio:
\

• 8.6. Observado o disposto na Cláusula 8.7 abaixo, os CRI deverão obedecer à ~eguinte ordem de
prioridade nos pagamentos, independentemente do pagamento ser ordinário ou antecipado, incluindo, mas
não se limitàndo a, ocorrência das hipóteses de Recompra ou Retrocessão ("Cascata de Pagamentos"), de
forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item
anterior:
a) Despesas da Emissão;
b) Juros Remuneratórios dos CRI Seniores;
c) Amorti;zação dos CRI Seniores, conforme tabela vigente;
d) Recomposição do Fundo de Reserva;
e) Amortização antecipada dos CRI Seniores se ocorrer pré-pagamento ou Recompra dos Créditos
Imobiliários;
f)

Amortização dos CRI Subordinados, conforme tabela vigente; e

g) Amortização antecipada dos CRI Subordinados se ocorrêr pré-pagamento. ou Recompra dos
Créditos Imobiliários ou condição extraordinária do item 8.7 abaixo;
8.7. Se a razão entre (i) o somatório do saldo devedor dos Créditos Imobiliários adimplentes, trazido a
valor presente utilizando suas respectivas taxas, acresciçlo dos montantes depo!iitados no Fundo de
Reserva; e (ii) o saldo devedor atualizado dos CRI Seniores, for superior a 120% (cento e vinte
centésimos por cento) ("Mínimo ,Sobregarantia"), (a Emissora amortizará os CRI Subqrdinados
extraordinariamente utilizando-se, para tanto, o limite máximo de 10,00% (dez inteiros por cento) dos
recebimentos', de Créditos Imobiliários do último mês de apuração, respeitando sempre o Mínimo
Sobregarantia.
8.7.1 Para os fins do item 8.7. acima, consideram-se Créditos Imobiliários.adimplentes aqueles
créditos que não apresentem inadimplemento superior a 90/(noventas) dias corridos a partir da
data de vencimento da parcela aberta mais antiga.

CLÁUSULA NONA: REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO
SEPARADO
9.1. Na forma do artigo 9° da Lei n~ 9.514/1997, a.Emissora.institui, em caráter irrevogável e irretratável,
Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e Garantias vinculados pelo presente Termo, incluindo a
.Conta Centralizadora.
.
9.2. Os Créditos Imobiliários e as Garantias sob Regime"Fiduciário permanecerão separados e segregados
do' patrimônio comum da ~missora, até que se co~plete o resgate dos CRI.

"
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9.3. Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/1997, os Créditos Imobiliários e as Garantias estão isentos de
qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestl!ndo à constituição de garantias ou à
execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão
pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvand.ó-se, no entanto, sentença judicial transitada em julgado
que rec<.,>,nheçaaplicação do artigo 76 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
•

a

9.4. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovel}do as diligências
necessárias à manutenção de' sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de
amortização do principal, juros e demais encargos acessórios. Pela pr~staçãb' de serviços de gestão do
Patrimônio Separado, a Emissora perceberá remuneração líquida equivalente a R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reaisYpor mês, por série emitida neste Termo, a ser paga mensalmente no mesmo dia da Pata
de Emissão. A remuneração será corrigida anualmente pelo IGP-M/FGV e será arcada com recursos
mantidos na Conta Centralizadora.
9.5. A Emissora s'omente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em -caso de
descumprimentô de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda,
desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
CLÁUSULÁ DÉCIMA: AGENT~FIDUCIÁRIO
10.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua nomeação, para
desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo.
10.2. Atuando como representante do~ titulares dos CRI, o Agente Fiduciário declara:
a) aceitar integralmente o presente Termo, em todas as suas cláus,ulas e condições; ,
b) está devidamente autorizado a celebrar' este Termo e a cumprir com suas obrigações aqui
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
c) a celebração deste Termo e o cumprimento de súas obrigações aqui previstas não -infringem
qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
d) não possui qualquer relação com a Emissora ou com as Cedentes que o impeça de exercer suas
funções de forma diligente;
e) , não se encontrar em nenhuma-das situações de conflito de interesse previstas nos artigos 9°, inciso
11,e 10 da Instrução CVM 28/83; e
'
t) -sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é
atribuída, conforme o S 3° do artigo 66 da Lei nO6.404/1976 e o artigo 10 da Instrução CVM
28/83;
g) ter verificado a legalidade e aúsência de vícios da Emissão, além da veracidade, consistência,
correçã~ e suficiência das 'informações disponibilizadas pela Emissora no prese~te TeJ.7IIlo;e
)

h) com base nos documentos e informações fornecidos pelas Partes deste Termo, repujados como
verdadeiros pelo Agente Fiduciário, ter verificado a suficiência e exiquibilidade das Garantias
previstas ~o item 8.1. acima.
'
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10.3. Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:
a) zelar pela proteção do~ direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no exercício da
função o cuidadó e a diligência que' todo homem ativo e probo emprega na administração dos
próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na admiri.istração do Patrimônio Separado;
/b)

acompanhar a manutenção da suficiêncIa e exequibilidade das garantias, previstas no item &.1;

c) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora ou nas demais hipóteses previstas neste Termo, a
administração do Patrimônio Separado, observado o 'disposto neste Termo;
I

d) promover, na forma prevista na Cláusula Décima Primeira, abaixo, a liquidação do Patrimônio
Sep~ado;.'
.
e)' renunciar à função, na hipótese de sup'e~eniência de co~flito de interesses ou de qualquer outra
modalidade de inaptidão;
f)

conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papeis relacionados ao
exercício de suas funções;

g) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste Termo;
h) manter atualizada a relação de titulares dos CRI
junto à Emissora;

e seus endereços

mediante, inclusive, gestões

i)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos titulares dos
CRI, hem como à realização dos Créditos Imobiliários e Garantias afetados' ao Patrimônio
~eparado, caso a ~missora não o faça;

j)

notificar os Investidores, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ,contado a partir da ciência da
. ocorrência de eventual inadimplemento de quaisquer obrigações atinentes ao presente Temio;

k) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar, quando
- considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;
1) calcular diariamente, em conjunto com à Emissora, o valor unitário dos CRI, disponibilizando-o
aos titulares dos. CRI e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou
de seu website; e
m) fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após a comprovação de quitação
dos CRI em circulação à época e extinçã~ do Regime Fiduciário, se assim solicitado.
10.3.1. A atuação do Agente Fiduciário limitar-se-á ao escopo das Instruções CVM 28/83 e
414/04, da Lei 9.514/97, conforme alte.radas e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por
Ações.
10.4. O Agente Fiduciárió receberá da Emissora, observada a Cláusula Décima Terceira, abaixo, como
rel1).uneração pelo desempenho dosdeverés e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste
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Termo, parce~as anuais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ~endo a primeira parcela devida no 50
(quinto) Dia Util a contar da data. de emissão e as demais, nas mesmas datas dos anossubsequentes.
,

10.4.1. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercício da
função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente, publicações em geral (exemplos:
edital de convocação de assembleia geral dos Investidores, ata da assembleia geral dos
Investidores, anúncio comunicando que o relatório' anual do Agente Fiduciário éncontra-se à .
disposição etc.), notificações, extração de certidõe~, despesas com viagens e estadias, transportes e \
alimentação de seus agentes; despesas com conference cal!, , contratação de especialistas, tais
\ como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem
como custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitação e acompanhamento das
Garantias, necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão c'obertas pelo
Patrimônio Separado, observando-se que a Emissora será, sempre que possível, comunicada sobre
tais despesas, previamente e por escrito.
-, 10.4.2. Caso a Emissora, por sua culpa' exClusiva, atrase o pagamento de quaisquer das
remuneraçÕes previstas no item 10.4, acima, estará sujeita a multa moratória de 2% (dois por
cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo índice de reajuste dos CRI,
adotando-se, ainda, os mesmos critérios de substituição desse índice, o qual incidirá desde a data
de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário. '
10.4.3. A remuneração definida no item 10.4, acima, será devida mesmo após o vencimento dos
CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas.
10,4.4. As parcelas serão acrescidas' de (i) Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS); (ii)
Programa de Integração Socia,l (PIS);, (iii) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e (iv) quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do 'Agente
Fiduciário, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento, excetuando-se o Imposto de
Renda, retido na fonte.
10.4.5. Serão suportadas pelos Titulares dos CRI as despesas referentes à gestão, cobrança,
realização, administração, custódia e liquidação do patrimônio separado, inclusive as referentes à .
sua transferência para outra entidade que opere no sistema de financiamento imobiliário, na
hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a sua gestão, ,caso o Pàtrimônio Separado não
; disponha de recursos para tanto. .
10.4.6"As parcelas citadas na 'cláusula 10.4 serão reaju;stadas pela variação acumulada do mesmo
índice de reajuste dos CRI, da data de' assinatura deste Termo de Securitização, ou na falta deste,
ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data
do primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se
necessário.

.

10.5. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses qe ausência ou impedimento temporário,
renlíncia, intervenção, liquidação, 'falência ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral dos titulares
dos CRI, para que seja eleito o novo agente fiduciário ..
.

.

10.6.6 Agente Fidúciário poderá ser destituído:
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,a)

pela CVM, nos termos da législação em vigor; .

b) pelo vótode 2/3 (dois terços) dos titulares dos CRI;
c) nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas no item 10.3, acima.
I

\ 10.7. O agente fiduciário eleito em substituição no~ termos do item 10.6, acima, iJ.ssumiráintegralmente os
deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aRlicável e deste Termo.
10.8. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao
presente Termo.
'

'\

1O.~. Os titulares dos CRI poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância por meio de voto
da maioria absoluta destes.
.

•

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
•

I

11.1. Caso haja: (i) a insolvência da Eplissora; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas no item
11.4 abaixo, o Agente Fiduciário, cpnforme disposto no item 10.3 acima, deverá realizar imediatamente,
de forma temporária, a administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e '
Garantias, ou promover a liquidação' do Patrimônio Separado na hipótese em que a assembleia geral dos
titulares dos CRI venha a deliberar sobre tal liquidação.
11.2. Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelq Agente Fiduciário, do Patrimônio
Separado, deverá ser convocada uma assembleia geral dos titulares dos CRI, na forma estabelecida na
Cláusula Décima Segunda, abaixo, e na Lei ?514/97.'
,
11.3.'A assembléi~ geral do~ titulares' dos CRI deverá delibeiar pela liquidação dó Patrimônio Separado,
ou pela sua administração por nova companhia securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração deste
último, bem como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.
.
11.4. Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da assembleia geral dos titulares dos CRI, a
ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo, poderá ensejar a assunção da administraç~o do Patrimônio
Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo ou não conforme itens 11.1 a 11.3 acima:
a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial, pedido ou decretação de falência da Emissora.;
b) inadimplemento ou mora, pela Emissora,. de qualquer das obrigações não pecuniárias previstas
neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá desde que
tal inadimplemento ou mora perdu~e por mais de 30 (trinta) diàs, contados da data do
inadimplemento; ou
c) 'inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas neste
Termo, desde que os Créditos.Imobiliários tenham sido regularmente recebidos. sendo que, nessa
hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora
perdure' por mais de 5 (cinco) dias, contados da data do inadimplemento.
11.4.1. A ocorrência de qualq~er' dos eventos descritos na Cláusula' 11.4 acima deverá ser
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) dia útil.
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, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ASSEMBL,EIA GERAL
12.1. Os Titulares dos CRi poderão, a qualquer tempo,. reunir-se em assembleia geral, a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da cómunhãó dos Titulares dos CRI.
'12.2. A assembleia geral ~os Titulares dos CRI poderá ser convocada:
a) pelo Agente Fiduciário;
b) pela Emissora;
c) pela CVM; ou
d) por Titulares dos CRLque representem, ~o mínimo, 10% (dez por cento) dos'CRI em circulação.
12.3. A convocação da assembleia geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital publicado por 3'
(três) vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias, em um"jornal de grande circulação, utilizado pela
Emissora para divulgação de suas informações societárias, sendo que se instalará, em primeira
convocação, com a presença dos Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos
CRI,em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número ..
12.4. À presidência da assembleia geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente:
a) ao Agente Fiduciápo;
b) ao representante da Emissora;
c) ap Titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI pr~sentes; ou
d) à pessoa designada pela CVM.
12.5. Sem prejuízo do disposto no item 12.6, abaixo, a Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão
convocar representantes da Emissora, ,ou quaisquer terceiros, para participar da~ assembleias gerais,
sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.

t

.

12.6. O Agente Fiduciário deverá comparecer a tpdas as assembleias gerais fi prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.
.
12.7. Para os fins deste Termo, as deliberações em assembleia geral serão tomadas por Titulares de CRI
representando, pelo menos, 50% (cinquentapor cento) mais um dos CRI em circulação, observado o
disposto no item 12.8 abaixo.
.
,

12.7.1. A cada CRI corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários,
observadas as disposições dos ~~ 1° e 2° do artigo 126 daLei n° 6.404/76.
'
12.8. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quoruns de instalação da assembleia ger~l dos Titulares dos
CRI, serão excluídos os CRI que as Cedentes, a SDU e a Emi3sora eventualmente possua em tesouraria;
os que sejam de titularidade de empresas ligadas às Cedentes, à SDU e à Emissora, assim entendidas
empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente; empresàs sob controle
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comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situação de
conflito de interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quorum de
deliberação da assembleia geraL
12:9. As deliberaçÕes tomadas pelos Titulares do.s CRI, observados os quoruns estabelecidos neste Termo,
serão existentes, válidas' e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarão a todos os Titulares do~ CRI.
12.10. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será considerada regularmente
instalada a assembleia geral dos Titulares dos CRI a que comparecem todos os Titulares dos CRI, sem
prejuízo das disposições relacionadas com os quofllns de deliberação estabelecidos neste Termo.
.

.

'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DESPESAS DO PA. TRIMÔNIO SEPARADO
13.1. Todas as despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado ~erão arcadas diretamente pela
Emissora, exclusivamente com recursos existentes na Conta Centralizadora, sendo elils:, ,
a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação do
Pãtrimônio Separado e das CCI, inclusive as referentes à sua transferência para outra companhia
securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a sua
administração ou liquidá~lo;
b) as despesas com terceiros especialistas, medição de obras, avaliadores, advogados, Agente
Fiduciário, .auditores ou. fiscais, bem como as.despesas com procedimentos legais, incluindo, mas
sem limitação, depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses 'dos'
Titulares dos CRI, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e realização dos Créditos Imobiliários e
Garantias integrantes do Patrimônio Separado. Tais despesa's incluem também os gastos com
, hónorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente
Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no
exercício de suas funções,' ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto'
representante da comunhão dos Titulares dos CRI, ou Emissora dos CRI, bem como a
;emuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora
permanecer em inadimplência por um período superior a 30 '(trinta) dias, podendo o Agente
Fiduciário solicitar garantia prévia do Investidor para cobertura do risco da sucumbência;
c) as despesas com publicações, notificações, transporte, aliment~ção, viagens, estadias, conference
cal! e contatos telefônicos e demais mencionadas no subitem 10.4.1, acima, necessárias ao
exerCÍcio da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão
desta, serão arcadas pelo Patrimônio Separado, desde que, sempre que póssível, aprovadas
previamente por escrito pela Emissora, na qualidade' de administradora ,do Patrimônio Separado;
d) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, 'venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de cálculo' ou base' de incidê~cia althada, questionada ou
reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e Garantias;
e) as perdas, danos, tlbrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios arbitrados
pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações
ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora e/ou
do Agente Fidúciárjo, ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme

/'

•
vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente, da qual não
caibam mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade dos Adquirentes ou puderem ser a ela
atribuídos como de sua responsabilidade, nos termos dos Documentos da Operação;
as despesas previstas no item 10.4, acima, e subitens, referentes à remuneração do Agente
Fiduciário; bem como aquelas custas e despesas cartorárias err! que o Agente Fiduciário venha a
incorrer no decorrer da emissão relacionada aos termos de quitação e acompanhamento das
Gàrantias;
g) as despesas incorridas pela Emissora com o depósito,' uso, registro e custódia das CCI,
representativa dos Créditos Imobiliários;
h) conforme o caso, os custos e despesas decorrentes da administração e cobrança dos Créditos
Imobiliários, incluindo eventual contratação de terceiro para oexercíció dessas atividades, bem
como decorrentes da eventual substituição deste terceiro contratado;"
i)

despesas com a contração, atualização e/ou monitoramento de rating, em caso de solicitação e de
manutenção deste serviço pelos Investidores; e ,
.
~ .
demâis despesas previstas em lei ou em
responsabilidade do Patrimônio Separado.
"

j)

regulamentação

aplicável

como

sendo

de'

13..2. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora limita-se ao Patrimônio Separado, nos termos
da Lei nO9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas
no item 13.1, acima, tais despesas serão suportadas pelos Investidores, na proporção dos CRI titulados por
cada um deles.
'.
13.3.,Observado o disposto nos itens 13.1 e'13.2 acima, são de responsabilidade dos Titulares dos CRI:
a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI, não compreendidas na
.descrição acima; e,
b) _ todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas.
13.3.1. No caso de destituição da Emissora nos termqs previstos neste Termo, 6s recursos
necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão ser previamente aprovadas
em assembleia geral dos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI
detidos, na data da respectiva aprovação.
13.3.2. Em razão do disposto "na alínea "b" do item 133, "acima, as despesas a serem adiantadas
pelos Titulares dos CRI à Emissora ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na ~efesa dos
interesses dos Titulares do CRI, incluem (a) as despesas com contratação de serviços de auditoria,
assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (1,) as custas judiciais, emolumentos e
demais taxas, honorários e despesas incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou
extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os créditos oriundos da
CCI; (c) as despesas com viagens e estadüls incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos.
prestadores de serviços eventualmente por ela contratados, desde que relacionados com as medidas
judiciais e/ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos
oriundos da CCI; (d) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de
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eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações .judiciais propostas pela
Emissora, ou pelo. Agente Fiduciário, conforme aplicável, podendo a Emissera ou o Agente
Fiduciário, conforme aplicável, solicitar garantia prévia dos Titulares dos CRI para cobertUra do
risco da sucumbência; e (e) a remuneração e as despesas reembolsáveis .do Agente Fiduciário,
inçluindo a remuneração do mesmo, caso a Emissora permaneça em inadimplência por periodo ,
superior a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCI~
INVESTIDORES

QUARTA:
./

TRATAMENTO

TRIBUTÁRIO

APLICÁVEL

AOS

14.1. Serão de responsabilidade dos titulares de CRI todos os tributos diretos e indiretos mencionados
abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as informações contidas a
seguir para fins de ávaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus próprios consultores quanto à
tributação específica que sofrerão enquanto-titulares de CRI:
(i) Imposto de Renda Retido na fonte - IRRF
Como, regra 'geral, ó tratamento fiscal dispensa~o aos rendimentos e ganhos relativo.s a 'Certificados de
rec,ebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títúlos de renda fixa.
A. partir de 10 de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos .destes títulos foi alterada; sendo
estabelecidas alíquot'lS diversas em razão do tempo de aplicaçãõ dos recursos. Assim, os rendimentos dos
certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de (i) 22,5% quando os
investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias; (ii) 20% quando' os "investimentos forem
realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5% quando os investimentos forem realizados com
prazo de 361 dias até 720 dias; e (iv) 15% quando os investimentos forem realizados com prazo superior a
721 dias.,
\.

'

-

.1.

.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme.sua qualificação como,
pessoa física, pesspa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira, sociedade de
seguro, de previdência privada, de' capitalização, corretora de títulos, valores :mobiliários' e câmbio,
distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou Investidor
estrangeiro.

.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho de capital na
alienação ou cessão, detidos por investidores pessoas físicas a-partir de 10 de janeiro 2005, fica isenta do
imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste' anual) independentemente da data de emissão do
referido certificado. Os ganhos decapitaI estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a
investidores pessoa. física ou p~ssoa jurídica, no que se refere à tributação de ganhos de capital.
Os investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o impósto não é compensável. As entidades
imunes estão dispensadas da retenção, do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte
pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF a qualquer tempo,
inclusive retroativamente, uma vez que a Lei nO9.632, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12,
parágrafo 10, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações financeiras,
"de rénda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por força de ação direta de
inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Saúde.

,
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o IRRF rétido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras .tributadas pelo lucro
presumido, arbitrado ou real é,considerado antecipação do IR devido, gerando o direito à compensação
com o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de apuração. O rendimento
também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
~íquido. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 10%, sendQ o adicional calcull;ldo sobre
a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$ 240.000,00 por ano; a alíquota da CSLL, para
pessoas jurídicas-não-financeiras; corresponde a 9%.
Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras não integram atualmente a base' de
cálculo da Contribuição para FinanCiamento da Seguridade Social ("COFINS") e da Contribuição ao
Programa de Integração Social ("PIS")" caso a respectiva pessoa jurídica apure essas contribuições pela
sistemática cumulativa. Por outro' lado, 'no caso de pessoa jurídica tributada de acordo com a sistemática
. não-cumulativa, tais contribuições incidem atualmente à alíquota zero sol1re receitas
financeiras (como o
~
seriam as receitas reconhecidas por ,conta dos rendimentos em CRI).
\

A partir de)O dejaneiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das
provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidape de previdência complementar,
sociedàde seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, bem como de segqro de
vida com cláusula de cobyrtura por sobrevivência, haverá dispensa de retenção do IR incidente na fonte ou
pago em separado.
/

Também, na hipótese de aplicação financeira em CRI realiiada por instituições financeiras, fundos de
investimento, seguradoras;'entidades de previdência complementar abertas (com recursos não derivados
das provisões, reservas técnicas e fundos), sociedades de capitalização, corretora~ e distribuidoras de
títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do-IRRF.'
I

Não obstante a isenção de tetenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por
essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à
alíquota de 15% e adicional de 10%; pelai CSLL,' à alíquota de 15%. As carteiras de fundos de
investimentos estão, ~m regra, isentas do IR. Ademais, no caso das instituições financeiras, os
'rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à Contribuiçãó ao PIS e à
COFINS ,às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente.
Em relação aos investidores residentes, dOIpiciliados ou com iede no exterior que investirem em C~I no
país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n° 2.689, de 26 de'janeiro de 2000, os
rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para o caso de
investidor domiciliado em país ou jurisdição consideràdos como de tributação favorecida, assim
entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (Jurisdição de
Tributação Favorecida).
. ,
(ii) IOF:
Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio '')

"

Re!ia geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados
finánceiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário Nacional
(Resolução CMN nO 2.6.89), inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as-operações de
cambio relacionadas aos investimentos, em CRI, estão sujeitos à incidênci! do IOF/Câmbio à alíquota de
6% no ingresso e à l;llíquotazero no retorno dos recursos. Tal alíquota pode ser majorada a qual,quer tempo
por ato do Poder Executivo até o limite de 25%, com relação a operações futUras.
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/mposlo sobre Operações reIolivas a 7ltulos e Palores Mobiliários ('/OF/Títulos")
As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme disposto no Decreto n°
6.306, de 14 de dezémbro de 2007, co~ alterações posteriores. Tal alíquota pode ser majorada a qualquer
tempo por ato do Poder Executivo até o limite de 1,5% ao dia, com relação a operações futuras ..
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PUBLICIDADE
15.1 Os fatos e atos relevantes de interes~e dos Titulares dos CRI, bem cpmo as convocações para as
respectivas assembÍeias gerais, serão objeto de publicação no jornal "O Dia" de São Paulo, obedecidos os
prazos legais e/ou regulamentares.
15.2. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado,
nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais
.("IPE").
/ •
~
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: REGISTROS
16.1. O presente Termo será registrado na Instituição Custodiante das CCI, nos termos do parágrafo único
do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004.
16.2. O Contrato de ,Cessão e seus aditamentos serão registrados no competente Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, bem como nos Cartórios de Títulos
e Documentos do domicílio das Partes. Adicionalmente, o Contrato. de Cessão e seus aditamentos
, serão registrados nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes das localidades nas quais se
situam os Loteamentos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Sempre que solicitada pelos titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso aos relatprios de gestão
dos Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo, no prazo máximo de 20 (vinte) Dias Úteis.
17.2. Na hipótese de qualquer disposição' do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida,
prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes a
substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes.
17.3. A Emissora e o Agente Fiduciário declaram, sob as penas da lei, que verificaram a legalidade e
ausência de vÍcios da presente. operação de securitização, além da veracidade, consistência, correção e
suficiência de todas as informações prestadas neste Termo.
.
.

,

17.4. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fid~ciário assrtmirá que os
documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros
a seu pedido não foram. objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese,
responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob, obrigação
legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.
17.5. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade parà os
Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de oQrigações para com eles, bem como aqueles relacionados
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ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste Termo, somente serão válidos quando
l?reviamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral do,sTitulares de CRI.
17.6. O Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade
ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer documento que lhe seja
enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações do Termo
de Securitização 'e dos demais documentos da operação, exceto por aqueles já previstos no presente
Termo.

,

'

17.7. O~Agente Fiduciário e a Emissora não emitirão qualquer tipo de opinião ou farão qualquer juízo
sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência de 'definição pelos
Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente,a agirem em conformidade com as instruções que lhe
forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário e a Emissora não possuem
qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientações dos Titulares de 'CRI por eles transmitidas, independentemente de eventuais
, prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao
escopo da Instrução CVM nO28/83, e dos artigos aplicáveis da lei 'n° 6.404/76, estando este isento, sob
qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade, adicional que não tenha decorrido da legislação
aplicável.
••
'
CLÁUSULA DÉCIMA ,OITAVA: NOTIFICAÇÕES

,

18.'1. Todas as comunicações entre as Partes serão cqnsideradas válidas' a partir do seu recebimento- nos
éndereços constantes abaixo, ou em outro que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência
deste Termo.
'
Se para a Emissora
, Gaia Securitizadora S.A.
Rua do Rocio, n° 288, 1° andar'
São Paulo - SP, CEP 04552-000
At.: Sr. João Paulo Pacifico
Telefone: (11) 3047-1010
Fax: p 1) 3054-2545
E-mai!: gestaocri@grupogaia.com.br
Website: www.gaiasec.com.br

'.

Se para o Agente Fiduciário
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Avenida das Américas, n.o 4.200, Bloco 4~Grupo 514
Rio de Janeir~ - RJ, CEP 22640-102
'
At.: Sr. Marco Aurélio Ferreira (Backoffice financeiro), / Sra. Nathalia Machado Loureiro (Assuntos
(

•
Jurídico e Estruturação)
E-mai!: backoffice@pentagonotrustee.com.br/middle@pentagonotrustee.com.br
Website: www.pentagonotrustee.com.br

"

Fone: (21) 3385-4565
Fax: (21)3385-4046
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18.2. As ,camunicações serão cansidera'das entregues quanda recebidas cam "avisa de recebimenta"
expedida pela Empresa Brasileira de Carreias e Telégrafas - ECT, nas endereças mencianadas neste
Terma.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: FATORES DE RISCO
19.1. O investimenta em CRI envalve uma série de riscas que deverãa ser analisadas independentemente
pela patencial investi dar. Estãa déscritas a seguir .osriscas, nãa exaustivas, relacianadas, exclusivamente,
. aas CRI e à estrutura jurídica da presente 'emissãa: .
.
,
a)

Palítica ecanômicá da Gaverna Federal: A ecanamia brasileira tem sida marcada par frequentes e,
par vezes, significativas intervenções da Gaverna Federal, que madificam as palíticas manetárias,
de crédita, fiscal e .outras para influenciar a ecanamia da Brasil.
As ações da Governa Federal para cantralar a inflaçãa e efetuar .outras'palíticas envalveram, na
passada, cantrole de salárias e preça, desvalaritaçãa' da maeda, cantroles -na fluxa de capital e
, determinadas limites 'sabre as mercadarias e serviços impartadas, dentre .outras.
.
Nãa existe possibilidade de cantrale .ou previsãa, cam significativa grau de certeza, das medidas
.ou políticas que .o Gayerna paderá adatar na futura. Os negócias, .os resultadas aperacianais e
financeiras e .o fluxa de caixa das Adquirentes padém ser adversamente afetadas em razãa dé .
mudanças nas p~líticas públicas e par fatares cama: (a) variaçãa nas taxas de câmbia; (b) cantrole
de câmbia; (c) índices de inflaç~a; (d) flutuações nas taxas de juras; (e) falta de liquidez nas
mercadas financeiro e de c~p'itàis brasileira,s; (f) racianamenta de energia elétrica; (g)
instabilidade de preças; (h) mudanças na palítica fiscal e na -regime tributária; e (i) medidas de
cunha palítica, sacial e ecanômica qúe passam afetar a país.
Adicianalmente, .o Presidente da República tem pader cansIderável para determinar 'as palíticas
gavernamentais e atas relativas à ecanamia brasileira e, cansequentemente, afetar as .operações e
.odesempenha financeira de empresas brasileiras. A incerteza quanta a' madificações par parte da
Gaverna Federal nas palíticas .ou narmas que venham a afetar esses .ou .outros fatares pode
cantribuir para a incerteza ecanômica na Brasil e para aumentar a valatilidade da mercada de .
vaIares mabiliárias brapileira. Senda assim, tais incertezas e .outras acantecimentas futuras na
ecanamia brasileira paderãa prejudicar as atividades e as resultadc:;>s:aperacianais das
Adquirentes, e par cansequência, ..odesempenha financeira das CRI.

. b)

Efeitas da palítica anti-inflacianária: HIstaricamente, .o Brasil teve altas índic€1sde inflaçãa. A
. inflaçãa e as medidas da <;Javerna Federal para cambatê-Ia, cambinadas pam a especulaçãa de
futuras ,palíticas de cantrale inflacianária, cantribuíram para a incerteza ecanômica e aumentaram
a valatilidade da mercada de çapitais brasileira. As medidas do Gaverna Federal para cantrale da
inflaçãa frequentemente têm incluída a manutençãa depalítica manetária restritiva cam altas
taxas de juras, restringinda, assim, a dispanibilidade de crédita e reduzinda a crescimenta
ecónômica. Futuras medidas tamadas pela Gaverna Federal, incluinda ajustes na taxa de~juras,
intervençãa na mercada de câmbia e'ações para ajustar .ou fixara vaIar da real, padem ter um
'efeita material desfayarável sabre a ecanamia brasileira e sabre as ativas qúe lastreiam esta
Emissãa.
Casa a Brasil venha a vivenciar uma significativa inflaçã~ na futura, é passível que .os Créditas
Imabiliárias e as Garantias nãa sejam capazes de acampanhar estes efeitas da inflaçãa. Cama a

'--
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paga~ento dos Investidores está baseado na realizaçã~ destes ativos, isto pode alterar o retorno
previsto pelos Investidores.
c)

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorizacão do real: A moeda brasileira tem historicamente
sofrido frequentes desvalorizações.' No passado, o Governo Federal implementou diversos planos
econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, .
'pequenas desvalorizações periódicas (d'urante as quais a freqüência dos ajustes variou de diária a
mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercadós de câmbio. As
desvalorizações cambiais em períodos mais recentes resultaram em flutuações significativas nás
,jaxas d~ câmbi.o do real frente ao dólar dos Estados Unidos da Alnérica. Não é possível assegurar
que a taxa de câmbio entre o real e o dólar dos Estados Unidos da Amériqa irá permanecer nos
níveis atuais. As depreciações do real frente ao dólar dos Estados Unidos da América também
podem criar pressões inflacionárias adiCionais no Brasil que podem afetar negativamente a
liquidez dos Adquirentes e a qualidade da presente Emissão.

d)

Efeitos da elevacão súbita da taxa de juros: A alta variaçãç das taxas de juros junto 'aos principais
agentes do mercado pode criar ambientes econômicos desfavoráveis e, de igual' modo,. afetar
negativamente os Adguirentes.

e)

Reflexo do Ambiente Macroeconômico Internacional: O valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado pela 'percepção de risco do Brasil e
de outras economias emergentes e a deterioração dessa percepção poderá ter um efeito .negativo
na economia nacional. Acontecimentos adversos na economia e. as condições de mercado em
outros países de mercados emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o
mercado em relação aos títulos e valores rpobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições
econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições econômicas no Brasil,
as reações dos Investidores aos acontecimentos nesses outros paíse~ podem ter um efeito adverso
no valor de mercado dos t~tulos e valor~s .mobiliários de emissores brasileiros.
Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas; com países emergentes
afetam o desempenho econômico e financeiro do país. A economia de países desenvolvidos, cómo
os Estados Uriidos da América, interferem consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em
consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em anos
recentes (como por exemplo, a cnse imobiliária nos Estados Unidos da, Aniérica em 2008), os
investidores estão mais cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa uma retração
dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no
Brasil, fazendo com que.as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de
recursos, tanto nacional como estrangeiro, .impedindo o acesso' ao mercado de capitais
internacionais. Desta forma, é importante ressaltar que eventuais crises nos mercados
internacioniüs podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma,redução ou falta de
liquidez para os CRI da presente Emissão.
.
I

•

f)

Pagamento CondicionaClo e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para fins de
, pagamento aos titulares dos CRI decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos
Créditos Imobiliários; e (ii) da liquidação das Garantias da Emissão. Os recebimentos oriundos
das alíneas acima podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e
amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após
o recebimento dos sobreditos recursos e, se for ú éaso, depois de esgotados todos os meios legais
cabívei~ para a cobrança judicial ou e:ctrajudicial dos Créditos Imobiliários, caso estes não sejam

-.
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,

suficientes, a Emissora não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de
evéntuais saldos, relativos aos CRI, aos titulares dos CRI.
g)

Risco da não realização da carteira de ativos: A Emissora é uma companhia emissora de títulos
representativos de créditos imobiliárioi, tendo como objeto social a aquisição e securitização de
créditos imobiliários através da emissão de certificados de recebíveis, imobiliários, cujos
patrimônios são administrados' separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte
de recursos os Créditos Imobiliános. Desta forma, qualquer. atraso ou falta de recebimento de tais
valores. pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as
'obrigações decorrentes dos CRI. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente
Fiduciário deverá assumir a custódia e administração dos Créditos Imobiliários e dos demais
direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em assembléia, os titulares dos CRI
poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela
liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora
perante os titulares dos CRI.
~

h)

A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações deco~entes dos. CRI depende'
. exclusivamente do pagamento pelos Adquirentes dos Créditós Imobiliários: Os CRI são làstreados
pelas CCI,' que representam os Créditos Imobiliários, as quais foram cedidas à Emissora por meio
da celebração do Contrato de Cessão e vinculadas aOs CRI por meio do estabelecimento de regime
fiduciário; constituindo Patrimônio Separado da Emissora. Assim, o I recebimento integral e
tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo depende do
cumprimento total, pelos Adquirentes, de suas obrigações assumidas nos Contratos de Venda, em
tempo hábil para o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos ÇRi. A ocorrência de
eventos adversos em relação ao pagamento dos Adquirentes, como aqueles descritos nesta
Cláusula entre outros, poderá afetar o pagamento
dos CRI pela Emissora.
,
i

,

'I

i)

Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissão tem como lastro os Créditos Imobiliários,
os quais constituem Patrimônio Separado do pàtrimôniocomum da Emissora. A Lei n° 9.514/97 e
a Lei n° 10.931/04 possibilitam que os Créditos Imobiliários sejam segregados dos demaIS ativos e
passivos da Emissora. No entanto, como se trata de uma legislação recente, ainda não há
jurisprudência firmada com relação ao tratamento dispensado a,os demais credores da Emissora nq
que se refere a créditos tra'balhistas, fiscais e previdenciários, em face do que dispõe o artigo 76 da
Medida Provisória rio 2.158-35/2001. A Medida Provisória n° 2.158-35/2001, ainda em vigor"em
seu artigo.76, estabelece que "as nOrnlas que esta~eleçam a afetação ou a separação, a qualquer
título, de patrimônio de pessoa física ,ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária <,mtrabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que
lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma permanecem
respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendll;s do sujeito passivo, seu
espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação".

,
Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos deles decorrentes,
inclusive as Garantias" não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados
por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores
trabalhistas e••previdenciários de pessoas físicas, e jurídicas p~rtencentes ao mesmo grupo
econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra,
concorrerão os detentores desses créditos com os detentores dos ÇRI, de forma privilegiada, sobre
o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível
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.'

que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integr:al dos CRI após o
pagamento daqueles credores .
.j).

k)

Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora: Ao longo do prazo de duração dos
CRI, a Emissora poderá'estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
Dessa forma, apesar de terem sido cOI,lstituídos o Regime Fiduciário e 'o Patrimônio Separado
sobre os Créditos Imobiliários e lJ.S Garantias, eventuais contingências da Emissora, em especial as
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afet~r tais Çréditos Imobiliários, principalmente em
razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de'patrimônio.
I

Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações
de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre ,as
taxas de remuneraçã;o de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por aCúmulo de
atrasos ou perdas; e (iH) risco de falta de liquidez.
.

1)

Risco de Amortizacão Extraordinária ou Resgate Antecipado: os CRI poderão estar sujeitos, na
forma definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária ou resgate antecipado. A
efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de re-inyestimento por parte dos
titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.

m)

Risco em Funcão da Dispensa de Registro: a oferta dos CRI, distribuída nos termos do artigo 6° da
Instrução CVM n° 476, está automaticamente dispen~ada de registro perante a CVM, de forma queas informações prestadas pela Emissora e pelo Agente Fiduciário não foram objeto de análise pela
referida autarquia federal.

n)

Risco de crédito das Cedentes: esta operação conta com a obrigação das Cedentes de Recompra
dos Créditos Imobiliários. Desta forma, a capacidade de pagamento dos CRI está relacionada à
capacidade destas de cumprir com suas obrigações previstas no Contrato de Cessão de Crédltos. O
descumprimento da ....
Garantia de Recompra poderá implicar ]lO descumprimento do pagamento dos
CRI

o)

Risco (ia deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a capacidade
da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI: os CRI são I~streados pelas CCI, que
representam os Créditos Imobiliári()~, os quais .foram vinculados aos CRI por meió do presente
Termo, no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio 'Separado. Os
Créditos Imobiliários representam créditos detidos pela Emissora contra os Adquirentes em razão
dos Contratos de Venda, que compreendem atualização monetária, juros e outr~s eventuais taxas
de remuneração, penalidades e demais encargÇls contratuais ou legais, bem como os respectivos
acessórios. O Patrimônio Separado constituído em favor dos titulares dos CRI não conta com
qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.
.
,
" Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos
conforme o presente Te~o depende do' recebimento das quantias' devidas em função dos
Contratos ou da excussão das' Garantias, em tempo hábil para o pagamento dos valores
decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos
Adquirentes e/ou das Cedentes, como aqueles descritos neste fator de risco poderão afetar
negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas obrigações no que tange ao
pagamento dos CRI péla Emissora.
.
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p)

q)

Risco do quorum de deliberacão em assembleia geral: as deliberaçóés a serem tomadas em
Assem.bleias' Gerais são aprovadas respeitando os quoruns espeCíficos es'tabelecidos no presente
Termo. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria,
ainda que manifeste voto desfavorável.
'
Restrição à Negociação Baixa Liquidez no Mercado Secundário: nos termos do artigo 13 da
Instrução CVM n° 476, os CRI somente poderão ser negociados no mercado secundário ap6s o
decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da d.ata qe sua subscrição pelos seus respectivos
titulares. Adicionalmente, o atual mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no .
Brasil apresenta baixa liquidez e.não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado' •
para negociação dos CRI que permita sua/alienação pelos subscritores desses valores mobiliários
caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa, forma, o titular dos CRI poderá encontrar
dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o
. investim.ento nos CRI.

r)

Risco de desapropriação de Imóvel: Os imóveis sobre os quais são desenvolvidos os Loteamentos
poderão ser desapropriados, total ou parcialmente, pelo poder público, para fins de utilidade
pública. Tal hipótese poderá afetar negativamente os Créditos Imobiliários e, consequentemente, o
fluxo do lastro dos CRI.

s)

Risco de pré-pagamento, Retrocessão ou Recompra poderá afetar adversamente a rentabilidade: A .
efetivação de pré-pagamentos, Retrocessão ou Recompra de Créditos Imobiliários.poderá resultar
em dificuldades de re-investimento.s por parte do titular dos CRI à mesma taxa estabelecida como,
remuneração dos CRI.
.I

t)

Fatores ~elativos a alterações na legislação tributária aplicá~el aos éRI: Atualmente, os
rendimentos auferidos por pessoas fisicas residentes no país titulares de CRI estão isentos de
. IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de pessoas fisicas.
Porém, tal tratamento tributárioJem o intuito de fomentar o mercado /de CRI e pode ser alterado
ao longo do tempo. Eventuais âlterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando
ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, ou a criação de novos tributos
aplicáveis aos CRI, ou ainda interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a incidência
de quaisquer tributos, obrigando a pmissora ou os titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda
que relativos a operações já efetuadas, poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos
CRI esperado pelos titulares dos CRI.

u)

Capacidade dos Adquirentes e das Cedentes de honrar suas obrigações: li Emissora ,não realizou
,qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidáde dos Adquirentes e/ou das
Cedentes de honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente emissão de CRI realizada
com base em uma operação estruturada, a existência de outras obrigações assu,:nidas pelos
Adquirentes e/ou pelas Cedentes ou a eventual condenaçãoém ações judiciais em andamento
propostas contra tais pessoas poderá compromett?t a capacidade dos Adquirentes de cumprir com
o fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou das Cedentes de cumprir com as Garantias
constituídas.

v)

Risco de não Formalização das Garantias: Nos termos dos artigos 127, inciso I, e 129, 3°, da Lei
6.015, de 31 de dezembro de 1973, o Contrato de Cessão de Créditos (jeverá ser registrado n~
Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente para a prova das obrigações' dele
decorrentes e/ou pàra fins de.eficácia perante terceiros, conforme o caso. Desta forma, caso haja a
subscrição dos CRI sem que tenha ocorrido tal registro, os titular~s dos CRI assumirão o risco de'
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,
que eventual execução das Garantias e das demais obrigações' decorrentes do Contmto de Cé'ssão
de Créditos poderão ser prejudicadas por eventual falta de registro:
.

'

Risco de Estrutura: A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta forma e
pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e
jurídico copsidera um conjunto .de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados por meio de
contratos tendo por diretrizes a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e
da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de
CRI, em situações de stress, poderá haver perdas por parte dos titulares dos CRIem razão do
dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

w)

x)

I

I,

Risco em Funcão da Dispensa de Registro: A Oferta Restrita, distribuída nos termos da Instrução
CVM n.o 476/09, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as
informações prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Líder não foram objeto de análise pela
referida autarquia federal;
.

.

/

y)

..

Risco de Não~Atendimento de Gondicões Legais: ,A falta do aten<;1iinentode condições previstas
em lei e em outras hormas aplicáveis para.a completa e integral formalização das,opera\;,ões
contempladas nos documentos da operélção.
I
Oc

_

z)

Ausência de Procédimentode Due Diligence: a situação das Cedentes dos Créditos Imobiliários,
dos Contratós de Parceria, bem como dos respectivos Direitos Creditórios não foram objeto de
'procedimento de. auditoria financeira, de modo que os potenciais Investidores deverão realizara
s'ua própria investigação antes de tomar uma decisão de investimento. A ocorrência ou ,a existência
de qualquer pendência de qualquer natureza em relação a tal quesito pode impactar diretamente na
capacidade de pagamento dos Direitos Cr~ditórios e, por conseguinte dos Créditos Imobiliários.
Nesta hipótese, o fluxo de pagamento dos CRI poderá ser prejudicado, caso os recursos do
Patrimônio Separado sejam insuficientes para reembolsar integralmente o investimento realizado,
frustrando a expectativa de rentabilidade do Investidor.
•

aa)

Risco de Performance: Parte dos Créditos Imobiliários provêm de Loteamentos ainda não
performados, ou seja, que ainda estão em obras. Caso a.SDUe/ou as respectivas Cedentes venham
a ter dificuldades para, ou não terminem as obras correspondentes, a situacão pode fazer com que
os Adquirentes cessem os pagamentos dos Direitos Creditórios e, éonsequentemente, dos Créditos
Imobiliários.
'.'
,
..1
•
.
bb) Risco de Descasamento: O descasamento entre os índices de correção dos Créditos Imobiliários
estabelecidos em alguns Contratos de Venda, às vezes em IGPM ou às vezes inexistentes, poderá
fazer com que os recebimentos a título de Créditos Imobiliários sejam insuficientes para o
pagamento dos CRI.. .
"

. cc)

Risco de Questionamentos Judiciais dos Contratos de Venda: Não obstánte a legalidade e
regularidade dos instrumentos contratuais que deram origem aos Créditos Imobiliários, não pode
/ ser afa~tada â hipótese de que decisões judiciais futuras entendam pela ilegalidade dos Contratos
de Venda, inclusive, mas não se limitando às taxas de juros, aplicação de multas e penalidades por
.atrasos ou rhesmo da ex.ecuçãodas garantias.
.

dd)

Manutencão do Registro de Companhia Aberta: A Emissora obteve seu registro de companhia
aberta em 1999. A sua atuação como Emissora de emissõe~ de CRI depende da manutenção de seu
registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autonz'ações societárias. Caso a
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,

/ Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação à c~mpanhia aberta, sua
autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões de ,CRI.
,

ee)

/

Demais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação das
Cedentes, qu~ são afetados principaJmente pelas condições políticas e econômicas nacionais
internacionais. Os CRI também poderão estar sujeito a outrbsriscos advindos de motivos .alheios
ou exógenos, tais co.mo moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI,
alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

e'

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
20.1. Os CRI objeto desta Emissão não serão objeto de análise de classificação de risco.

.

~

f

'

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: ARBITRAGEM
21.1.

bs termos e condições deste Termo devem ser interpretados de acordo com a legislação v:igente na

República Federativa do Brasp.

•

21.2. Qua1<luer disputa, conflito, controvérsia ou reclamação oriunda ou relativa a este Termo, inclusive
,quanto ao seu cumprimento, execução e interpretação de seus termos- ("Disputa") será resolvida por
arbitragem, de.acordo com as disposições adiante. .
.
,

I

21.2.1. A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem da Câmara Americana de Comércio
São Paulo - AmCham ("Câmara") de acordo com o, Regulamento de Arbitragem da Câmara
("Regulamento da Câmara"), em vigor na data do requerimento de arbitragem.
21.2.2. A Disputa será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros C'Tribunal
Arbitral"), sendo 1 (u~) deles nomeado pela requerente e 1 (um) nomeado pelos requerida de acordo com
o Regulamento da Câmara.' Os árbitros nomeados indicarão, no prazo de 15 (quinze)' dias, o terceiro
árbitro, que sérá o Presidente do Tribunal Arbitral, não sendo. necessário que ele seja membro do COfpOde
Árbitro da Câmara. No caso de uma das Partes não nomear um árbitro
ou no caso de os árbitros nomeados
.
por elas não chegarem a um consenso quanto à nomeação do terceiro árbitro dentro do prazo estipulado no
Regulamento da Câmara, caberá ao Presidente da Câmara realizar tal nomeação, no prazo máximo de 15
(qUInze) dias a contar do pedido, por escrito, de qualquer uma das Partes.
\

21.2.3. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Brasil, .local onde será proferida a sentença
arbitral. A língua da arbitragem~erá o português, e a arbitragem será realizada de. acordo com a Lei nO
9.307 de 23 de setembro de 1996. O Tribunal Arbitral deverá decidir a Disputa com base na legislação
brasileira aplicável, sendo vedado o julgamento por equidade .. Qualquer decisão do Tribunal Arbitral
deverá ser fundamentada, feita por escrito e vinculante entre as partes. A sentença parcial e/ou final, e
I qualquer outra aecisão
do Tribunal Arbitral, serão finais, definitivas e obrigarão as ,partes e seus
sucessores.
,
21.2.4. Sem prejuízo da validáde desta cláusula arbitral, qualquer dás Partes poderá recorrer ao Poder
Judiciário, uniéamerit~ nas hipóteses de (i) .assegurara' instituição da arbitragem, (H) obter medidas
cautelares 6ú de urgência para de proteção de direitos para garantia do resultado útil' da arbitragem~
previamente àinstituIção da arbitragem, (iH) executar qualquer obrigação que pelo seu déscumprimento
estabeleça força executiva ao presente Termo, e (iv) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral,
inclusive, mas rião exclusivamente, da sentença arbitral. As Partes reconhecem que o Tribunal Arbitral
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poderá, na hipótese do item (ii) supra, decidir sobre a concessão da medida cautelar ou de urgência
. pleiteada ao Judiciário, ou sobre a manutenção ou revogação de eventual liminar ou cautelar concedida.
21.2.4".1. As Partes elegem o Foro da Comarca da Capitaldo Estado de São Paulo como ~xclusivamente
competente para analisar e julgar as questões previstas no subitem 21.2.4 acima, bem como para qualql.ler
outra medida judicial cabível de acordo com a Lei n° 9.037/96.
21.2.4.2. A propositura de qualquer medida judicial prevista nesta cláusula nio será considerada como
renúncia à cláusula de ~rbitragemou à absolutajurisdiyão do Tribunal Arbitral.
.
.
21.2.5. Com exceção dos honorários dos adv-ogados, que serão atendidos por cada parte individualmente,
as demais despesas e custos serão suportados por uma ou por ambas. a.s partes, como for decidido pelo
Tribunal Arbitral.
21.2.6. As Partes deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações relacionadas à arbitragem.
21.2.7. O Tribunal Arbitral fica desde já autorizado à decidir sobre 'questões que se relacionem com esse
Termo, mas cujas obrigações constem de outros instrumentos, podendo, conforme o caso, proceder à
consolidação de procedimentos de arbitragem que tenham sido instaurados posteriormente 'com
fundamento nesses instrumentos; A competência pata reunião de procedimentos caberá ao Tribunal
Arbitral que for constituído primeirá~ente, o qual deverá, ao decidir sobre .a conveniência da
consolidação, levar em consideração que: (i) a nov;a disp;uta possua questões de fato ou de direito em
comum com a disputa pendente; (li) nenhuma das partes da nova disputa ou da disputa pendente sejam
prejudicadas; e (iii) a consolidação na circunstância não resulte em atrasos injustificados para a disputa
pendente. Qualquer determinação de consolidação emitida por um tribunal arbitral será vinculante às
Partes envolvidas nos procedimentos em questão.
O presente Termo é firmado em 3 (três) vias; de igual teor e fQ.,rma,na presença de 2 (duas) testemunhas,.
São Paulo, SP, 15 de a:bril de 2013.

J,

[O restante da página foi deixado i~tencionalmente em branco.}
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