TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 2' EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA BETA SECURITIZADORA S.A.

1- PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

BETA SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15° andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.021.459 / 0001 ·10, neste ato representada na forma de seu
Est atuto Social , doravante desi gnada simplesmente "EmissOJl!"; e

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULO$ E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. , sociedade
empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
situada na Rua Sete de Set embro, nº 99, 24º andar, Centro, CEP 20050-005, inscrita no
CNPJ/ MF sob nº 15.227.994/ 0001-50, neste ato representada na forma de seu Cont rato
Social, doravant e designada simplesmente como "Agente Fiduciário".

A Emissora e o Agente Fiduciár io, doravante denominados em conjunto como " Partes'' e,
individualmente, como " Parte", firmam o presente Termo de Securitiza.ção de Créditos
lmobllfários ("Termo" ), para vincular os Créditos Imobiliários, a CCI , abaixo definidos, aos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 4• Série da 2• Emissão da Emissora, de acordo
com o artigo 8° da Lei nº 9.514/97 e suas alterações posteriores, a Instrução CVM nº 476, as
deliberações das Reuniões do Conselho de Administ ração da Emissora, realizadas em 27 de
j unho de 201 1 e em 15 de agosto de 201 1, bem como as seguintes cláusulas e condições.

li - CLÁUSULAS
CLÁUSULA 1· DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, além daquelas que forem
estabelecidas no corpo do presente instrumento:
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"Agente Fiduciário":

Pavar ini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
acima qualificada;

" Alienação Fidudária de

A alienação fiduciária dos Imóveis que a Cedente se

Imóveis":

comprometeu a outorgar no prazo de até 60 (sessenta). dias
contados do cancelamento das hipotecas que recaem sobre os
Imóveis Hipotecados, em garantia de (i) todas as obrigações,
presentes e futuras, principais e acessórias,. assumidas ou que
venham a ser assumidas pela Devedora no Contrato Atípico de
Locação e suas posteriores alterações, o que i nclui o
pagamento dos Créditos

Imobiliár ios, e

(ii) todas as

obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,
assumidas ou que venham a ser assumidas pela Cedente no
Contrato de Cessão e suas posteriores alterações, incluindo,
mas não se limitando, ao cumpri mento da obrigação de
Recompra Compulsória, ao pagamento da Multa Indenizatória,
conforme definidas no Contrato de Cessão ("Obrigacões
Garantidas");
"Banif"
"Interveniente"
- i

Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A., i nscr ito no

ou "Çoordenador Líder" :

CNPJ /MF sob o nº 33.753.740/0001-58;
Cédula de Crédito Imobiliário, emitida sem garantia real
imobiliária sob a forma escritural, por meio da Escritura de
Emissão,

para

representar

a

tot alidade

dos

Créditos

Imobiliários decorrentes do Contrato Atípico de Locação, na
dat a de sua emissão;
"Cedente":

Kozmus 18 Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por
ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242, CEP 05422·
001, i nscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.9·19.509/0001-11;
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"Certificado de Recebíveis Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 4ª série da 2•
Imobiliários" ou "CRI":

Emissão da Emissora, emitidos com last ro nos Créditos
Imobiliários vinculados por meio da celebração deste Termo,
nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei nº 9.514/1997;

CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida República do Chile, n• 230, t 1º andar, instituição
autorizada pelo Banco Central do Brasil a prestar serviços de
custódia escriturai de ativos e de liquidação financeira;

"Condições Precedentes":

Condições previstas no item 3.3. do Contrato de Cessào, que
devem ser atendidas pela Cedente antes do pagamento pela
Emissora do preço de aquisição dos Créditos Imobiliários;

"Conta Centralizadora"

Conta corrente n.º 73793-9 mantida pela Emissora em nome
do Patrimônio Separado, na agência n.• 0185 do Banco ltaú
Unibanco S.A. (n. • 341 ), na qual serão creditados pel a
Devedora, durante a vigência dos CRI, os pagamentos dos
Créditos Imobiliários;

"Contrato Atípico de

Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras

Locação":

Avenças firmado em 20 de j aneiro de 2011 , e aditado em 01

de fevereiro de 2011 ("Primeiro Aditamento") e 18 de agosto
de 201 1 ("Segundo Aditamento"), entre a Cedente, Devedora
e a Kozmus 17, na qualidade de interveniente anuente, por
meio do qual a Cedente se obrigou a: (i) adquirir os Imóveis
após o cancel amento da hipoteca constante nas matrículas
dos

Imóveis

Hipotecados;

(ii)

reformar/ adaptar

uma

edificação para à i nstalação e operação de um call center,
sob medida e de acordo com

as necessidades

específicas da

Devedora, a ser i mplementado sobre os Imóveis, e (iii) locar o
Empreendimento à Devedora, pelo prazo de 10 (dez) anos,

FILM

SOEI Nº

1965740
10' OFICIAL ~EOISTRO OE
TITULOSEOOClfJA~SnACAPITAL•SP

~

i
~ í'.l\

contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme
definida no parágrafo primeiro do item 5.7 do Contrato
Atípico de Locação e no item 1.4 do -Segundo Aditamento·;

"Contrato de Cessão":

Instrumento Partic1.1/ar de Contrato de Cessão de Créditos e
01.1tras Avenças firmado 24 de outubro de 2011, sob condição

suspensiva, entre a Cedente, a Emissora e o Banif, tendo por
objeto a cessão dos Créditos Imobiliários representados pela
CCI à Emissora;

"Contrato de

O Instrumento Partiwlar de Contrata de Distribuição Pública,

Qístribuicão":

com fsforças Restritos de Colocação, de Certificada de
Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 2ª Emissão da Beta
Sewritizadora S.A. , celebrado ehtre o Coordenador Líder e a

Emissora em 24 de outubro de 2011;

"Créditos Imobiliários":

RS
348.682, 10 (trezentos e quarenta e oito mil, seisc.entos e

(i) Os aluguéis mensê!iS e postecipados, no valor de
oitenta

e dois

reais

e dez centavos),

atualizado anualmente,

ou na menor periodicidade permit ida por lei, no mês de
setembro de cada ano com base na variação acumulada do
IPCA/IBGE, calcul ado com

base no número índice do

IPCA/IBGE relativo ao mês imediatament e anter ior ao mês da
Data de Início do Prazo Locatício (agosto de 2011) e o número
índice do IPCA/IBGE relativo ao

mês de agosto de cada ·ano,

observada a possibilidade de substituição desse índice no caso
de extinção ou caso sej a considerado legalmente inaplicável,
conforme previsto no ítem 11 .2 do Contrato Atípico de
Locação; e (ii) todos e quaisquer outros direitos creditórios
devidos pel.a Devedora, ou titulados pela Cedente, em virtude
do Contrato Atípico de Locação, incluindo a totalidade dos
respectivos acessórios, tais como atualização monetária,
encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações e
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demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato
Atípico de Locação;

Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Aniversário":

Ê o dia 01 (um) do mês de outubro ou o primeiro Dia Útil
seguinte, caso o dia 01 (um) não seja Dia Útil. A primeira data
de aniversário será no dia 01 de outubro de 2012;

"Data de Início do Prazo

01 de setembro de 2011 ;

Locatício"

"Data de Pagamento":

Primeiro Dia Út il de cada mês a partir de 01 de novembro de
2011 até a Data de Vencimento;

"Datg de Vencimento":

01 de setembro de 2021;

"Devedora":

Atento Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas,
nº 14171, 2°, 3°, 4° andares, Vila Gertrudes, CEP 04794-000,
i nscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.879.250/0001 -79;

"Dia Útil":

Todo aquele que não seja sábado, domingo ou feriado
nacional na República Federativa do Brasil;

"Documentos da

O Contrato Atípico de Locação, a Escritura de Emissão, o

Operação":

Contrato de Cessão, o presente Termo, o Contrato de
Distribuição e os Boletins de Subscrição dos CRI, entre outros
documentos que venham a integrar

a oferta,

quando

mencionados em conjunto;

"Emissãq":

A presente emissão de CRI, que constitui a 4ª Série da 2•
Emissão da Emissora;

li.1
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"Empreendimento":

Os Imóveis e o Cal/ Center quando mencionados em conjunto;

"Escritura de Emissão":

O Instrumenta ParticLJ/ar de Escritura de Emissão de Cédula
de Crédito Imobiliário sem Garantia Real sob a Forma
Escriturai celebrado em 24 de outubro de 2011, entre a

Cedente e a Instituição Custodiante, conforme disposto na Lei
n. '' 10. 931, de 02 de agosto de 2004;
"Eventos de Amortizacão

Eventos

Extraordinária":

Separado descritos na Cláusula Décima Quinta abaixo;

"Eventos de Liguidacão do

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado dos CRI

Patrimônio Separado":

descritos no Item 4.1.20 da Cláusul a Quarta, abaixo;

"Eventos de Vencimento

Eventos de vencimento antecipado dos CRI descritos no item

Antecipado":

4.1.19 da Cláusula Quarta, abaixo;

"Imóveis":

Os imóveis que se encontram localizados (a) na Rua João

de

amortização

extraordinária

do

Patrimônio

Vicente, nº 187 (Rua Dona Clara, n• 118); (b) Rua Ewbank da
Câmara, nº 48, e (e) Rua Ewbank da Câmara, nº 42, no Bairro
de Madureira, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
matriculados, respectivamente, sob os nº 75.797, 26.931 e
97. 81 O, todas do 8º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro, RJ, pertencendo -à Kozmus 17 os direitos aquisitivos
de sua propriedade e à Emissora os direitos aquisitivos de seu
direito real de superfície;
"lnstituicão Custodiante

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,

da CCI":

acima qualificada;

ºlnstrucão CVM nº. 414":

Instrução da CVM nº. 414 de 30 de dezembro de 2004,
conforme posteriormente alterada;
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"lnstrucão CVM nº. 476":

Instrução da CVM nº. 476, de 16 de janeiro de 2009;

"Instrumento Particular de Instrument o em fase de registro na matrícula dos Imóveis,
Promessa de Venda e

pelo qual a Cedente e a Kozrnus 17 comprometeram-se a

Compra de Imóveis com

adquirir, respectivament e,

Condições Resolutivas e

propriedade residual dos Imóveis, contra o pagamento do

outras Avenças" :

preço

ajustado

em

o

favor

direito real de superfície e a

da

C.C.I.C.

ENTREPOSTO

FRIGORÍFICO LTDA., proprietária dos Imóveis, sendo que tal
contrato formatizou a imissão da Cedente na posse definitiva
dos Imóveis.

"I PCA/ 1BGE " :

índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"Kozrnus 17" :

Kozmus 17 Empreendiment os Imobiliários S.A., sociedade
anônima fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunt o 242, CEP
05422-001, i nscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.919.425/ 0001-88;

"Lei nº. 10.931 / 04":

Lei nº 10.931 , de 2 de agosto de 2004, conforme alterada;

"Lei n• . 9.514/ 97":

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
posteriormente al terada;

" Patrimônio Separado":

Totalidade dos Créditos Imobiliários submetidos ao Regi me
Fiduciário, que são destacados do -pat ri mônio da Emissora,
destinando-se exclusivamente ao pagament o dos CRI e das
demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, conforme
estabelecido no artigo 11 da Lei nº. 9.514/97;

"Período de

É o número de Dias úteis compreendidos entre (i) a Dat a de

Capitalizacão '' :

Emissão e a primeira Data de Pagamento; ou (ii) a Data de
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Pagamento do mês imediatamente anterior e a respectiva
Data de Pagamento. Cada Período de Capitalização sucede o
anterior sem solução de continuidade;

"Regime Fiduciário" :

Regime patrimonial 1nst ituído pela Lei nº 9.514/97, que
segrega os Créditos Imobiliários que lastreiam a emissão dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários do patrimônio da
companhia securitizadora até o pagamento integral dos
respectivos certificados, isentando os créditos de ações ou
execuções de credores da companhia securitizadora, de
forma que respondam exclusivamente pelas obrigações
inerentes aos títulos a eles afetados;

"Termo" ou "Termo de

O presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários.

Securitizacão":

1.2. Considerando que:
a)

a Cedente, dentre suas atividades, investe no mercado imobiliário, com vistas ao

desenvolvimento de empreendimentos para locação a terceiros, consistentes· na aquisição
do direito de propriedade de terrenos e construção de empreendimentos sob medida para o
uso do futuro l ocat ário;
b)

a Devedora tem por atividade, dentre outras estabelecidas em seu Estatuto Social, a

prestação de serviços de cal/ center;
c)

a Devedora desejando expandir suas atividades, sem i nvestir na aquisição de t erreno,

edificações e benfeitorias, decidiu que a Cedente, por ser inerente às suas atividades,
poderia, assim, viabilizar o interesse da Devedora, mediante a locação, por parte da
Cedente de bem imóvel para instalação e operação de um cal/ center localizado no
Município do Rio de Janeiro, RJ;
d)

para fins de atender à demanda da Devedora referida no considerando anteri or, a

Devedora identificou os imóveis localizados no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio
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de Janei ro, na (a) Rua João Vicente, nº 187 (Rua Dona Clara, nº 118); (b) Rua Ewbank da
Câmara, nº 48, e (c) Rua Ewbank da Câmara, nº 42, no Bairro de Madureira, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, matriculados, respectivamente, sob os nº 75.797, 26.931 e

97.810, todas do .8 º Oficio de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, Estado do Ri o de
Janeiro ("Imóveis");
e)

a Devedora celebrou com os proprietários anteriores uma opção exclusiva de compra,

declarando assim ser conhecedora· de sua l ocalização, medidas, confrontações e elementos
topográficos, manifestando a Devedora, ainda, que os Imóveis são, nesses particulares,
perfeitamente adequados ao atendimento de suas necessidades, quais sejam a instalação e
operação de cal/ center;
f)

em 20 de janeiro de 2011.,

a

Cedente,

a

Devedora e a Kozmus 17, firmaram o

Contrato Atípico de Locação, sob condição suspensiva, de acordo com a Cl áusula 1.2 do
Contrato Atípico de Locação alterado em 01 de fevereiro de 2011 por meio do Primei ro
Aditamento ao Cont rato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças
("Primeiro Aditamento") e em 18 de agosto de 2011 por meio do Segundo· Aditamento ao
Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças ("Segundo
Aditamento");
g)

pelo Contrato Atípico de Locação e seus respectivos aditamentos, a Cedente e a

Kozmus 17 se obrigaram a: (i) adquirir os Imóveis após o cancelamento da hipoteca
constante nas matrículas dos Imóveis Hipotecados, (ii) reformar/adaptar uma edificação
para a instalação e operação de um ca/1 center, sob medida e de acordo com as
necessidades específic1_1s da Devedora ("Call Center") , a ser impl ementado sobre os
Imóveis, sendo os Imóveis e o Call Center, quando mencionados em conjunto,
simplesmente como ''Empreendimento", e (iliJ l ocar o Empreendimento à Devedora, pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida
no parágrafo pr imeiro do item 5. 7 do Contrato Atípico de Locação e no item 1.4 do Segundo
Adi tamento;
h)

em contraprestação à aquIs1çao dos Imóveis, à construção do Cal/ Center e à

locação do Empreendiment o pelo prazo de 10 (dez) anos a cont ar da Data de Início do
Prazo Locatício, que será considerado para todos os efeitos o dia 01 de setembro de 2011, a
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Devedora se comprometeu a pagar (1) mensal e postecipadamente, al uguéis no valor de RS

348.682, 10 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitent a e dois reais e dez
centavos), atualizado anualmente no mês de setembro com base na variação acumulada do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística ("IPCA/IBGE"), calculado com b<1se no número-índice do IPCA/IBGE
rel ativo ao mês imediatamente anterior ao mês da Data de Início do Prazo Locatício (agosto
de 2011) e o número-índice do IPCA/IBGE relativo ao mês de agosto de cada ano, observada
a possibilidade de substituição desse índice no caso de extinção ou caso seja considerado
legalmente inaplicável, conforme previsto no item 11 .2 do Contrato Atípico de Locação; e
{ii) todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pela

Cedente, em virtude do Cont rato Atípico de Locação, incluindo a totalidade dos respectivos
acessórios, tais corno atualização monetária, encargos moratórias, multas, penalidades,
indenizações e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato Atípico de
Locação (os direitos credftórios mencionados nas alíneas "i" e " ii" deste considerando
doravante denominados "Créditos Imobiliários");

i)

nos termos do Contrato Atípico de Locação, a Devedora reconhece que, desde que

cumpridas todas as obrigações da Cedente em relação à aquisição dos Imóveis, estes serão
adequados à sua respectiva destinação;
j)

nos t ermos do item 12.1 do Contrato Atípico de Locação, à vista das peculiaridades

negociais acima expostas nos considerandos desta Escritura de Emlssão, a Cedent e e a
Devedora reconhecem que a relação jurídica estabelecida no Contrato Atípico de Locação
ext rapol a os lim ites de uma locação comum, razão pela qual a ela não se aplicam, salvo
quando expressamente mencionado pela Cedente e pela Devedora no Contrato Atípico de
Locação, as disposições da Lei 8.245/ 91 , especial mente mas não se limitando, àquelas
previstas nos artigos 4°, 19° e 51 º do citado diploma legal;

k)

nos termos do item 12.1 do Contrato Atípico de Locação, a Devedora declara e

reconhece expressamente que, dada a atfpicidade do Contrato Atípico de Locação, visto
que os aluguéis· (i) representam remuneração da Cedente pel a aquis-ição dos Imóveis e
realização da Obra, nos moldes determinados pela Devedora; (ii) representam remuneração
pela locação pelo período de 10 (dez) anos; (iii) servirão de lastro para captação de
recursos, não há que se fal ar em valor de mercado para fins de ação revisiona[ de aluguel.

V
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Diante disso, tanto a Cedente como a Devedora renunciaram, de comum a<':ordo, aos seus
respectivos direitos de pleitear revisão Judicial do valor do aluguel, nos termos do artigo 19
da lei nº 8.245/91. A Devedora, por sua vez, reconheceu que, desde que cumpridas todas
as obrigações da Cedente em relação à aquisição dos Imóveis, estes serão adequados à sua
respe<:tiva destinação, conforme mencionado no considerando "c" acima;

l)

em 10 de fevereiro de 2011, a Cedente, a Kozmus 17 e a promitente vendedora dos

Imóveis cel ebraram tnstrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóveis com
Condições Resolutivas e Outras Avenças por meio do qual a proprietária C.C.I.C.
ENTREPOSTO FRIGORÍFICO LTDA., sociedade comercial limitada com sede na Rua Dona
Clara, n.º 118, Bairro Madureira, CEP 21310-030, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 33.223.355/0001-07 prometeu, em caráter irrevogável e irretratável, conceder à
Cedente o direito real de superfície dos Imóveis pelo prazo de 10 (dez) anos, e

à Kozmus 17

a propriedade residual dos Imóveis, mediante a celebração de E.scritura Pública de
Concessão de Direito Real de Superfície, por meio da qual os anteriores proprietários dos

Imóveis outorgarão o direito real de superfície dos Imóveis à Cedente e a celebração de
Escritura Pública de Compra e Venda, por meio da qual os anteriores proprietários do

Imóvel alienarão à l<ozmus 17 Empreendimentos Imobiliários S.A. a propri edade dos Imóveis
deduzida do direito real de superfície;
m)

pelo primeiro aditamento ao Instrumento Partiwlar de Promessa de Venda e Compra

de Imóveis com Condições Resolutivas e Out ras Avenças, o· atual propr ietário dos Imóveis
formaliza a imissão da Cedente e da Kozmus 17 na posse dos Imóveis;

n)

em 02 de setembro de 2011, o Instrumento Particular de Promessa de Venda e

Compra de Imóveis com Condições Resolutivas e Outras Avenças foi prenotado para registro
nas matrículas dos Imóveis perante o 8.0 Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, RJ;

o)

nos termos do item 20.1 do Contrato Atípico de Locação, d\1rante a Obra, a Cedente

exigiu a contratação de seguro para a construção do Empreendimento com cobertura de (i)
Riscos de Engenharia; e de (ii) Responsabilidade Civil;

p)

a Devedora e a Cedente firmaram em 01 de fevereiro de 2011 o Primeiro

Aditamento ao Contrato Atípico de Locação determinando (i ) valor do aluguel mensal; e (li)

MICROFILMAOO
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prazo para construção da Obra;
q)

a Devedora contratará Seguro Patrimonial dos Imóveis, conforme item 20.1 do

Contrato Atípico ·de Locação, no prazo de até 60 (sessenta) dias da Data de Início do Prazo
Locatício;
r)

nos termos do item 20. 2 a Devedora deverá apresentar fiança bancária com

cober tura equiv.alente a 12 (doze) meses de locação, no prazo de até 60 (.sessenta) dias da
Data de Início do Prazo Locatício, conforme Cláusula 1O do Contrato Atípico de Locação;
s)

com o intuito de viabilizar a reforma/adaptação do Call Center, a Cedente

contratou operação de crédito com o Banif, na qualidade de credor, por meio da emissão
da Cédula de Crédito Bancário nº 005/ 11 , emitida em 08 de abril de 2011, nos termos dos
arts. 26 e seguint es da Lei nº 10.931 / 2004 ("CCB");
t)

em garantia do cumprimento das obri gações assumidas pela Cedente na CCB

("Obrigações da CCB"), foram constituídas em favor do Banif, dentre outras, a cessão
fiduciária dos Créditos Imobiliários decorrentes do Contrato Atípico de Locação, nos termos
do Instrumento Particular do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditótios em
Garantia e Outras Avenças, celebrado em 08 de abril de 2011 , entre a Cedente, na
qualidade de fiduciante, ô Bani f , na qualidade de fiduciário, e a Kozmus 17, na qualidade
de interveniente-anuente ("Cessão Fiduciár ia de Direitos Creditórios • CCB"); (doravante
denominada de " Garantia CCB");
u)

tendo em vista:

(i) a necessidade da Devedora em ocupar e utilizar o

Empreendimento, e (ii) que os imóveis obj eto das matrículas nºs 75.797 e 26.931 do 8°
Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, RJ encontram-se hipotecados a terceiros
("Imóveis Hipotecados"), o que impede a conclusão de suas aquisições, de forma Livre e
desembaraçada de quaisquer ônus na forma estabelecida no Contrato Atípico de Locação,
as Par tes conjuntamente decidiram por iniciar as obras para execução dos projetos
aprovados pela Devedora, mesmo não tendo sido formalizada a aquisição dos imóveis,
conforme previst o no Segundo Aditamento;

v)

conforme Segundo Aditamento, as Partes deliberaram que a aquisição dos Imóveis
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somente será realizada após o cancelamento das hipotecas constantes nas matrículas dos
Imóveis Hipot ecados e da superação de outras eventuais pendências, e que tal fato não
impede a ocupação do Ca/1 Center e o consequente início da plena vigência da locação,
tendo sido consideradas superadas as condições suspensivas previstas no 1.2. do Contrato
Atípico de Locação;
w)

em razão da superação das condições suspenstvas previstas no 1.2. do Contrato

Atípico de Locação foi determinado que a Data de Início do Prazo Locatício é ·o dia, 01 de
setembro de 2011 ;
x)

a celebração do Segundo Aditamento suprime a. necessidade de realização de

vistorias e inspeções previstas no Contrato Atípico de Locação, sendo que eventuais
Pendências Permitidas poderão constar do Termo de Entrega e Aceitação;

y)

em razão do atual estágio das obras verificou-se a existência de 02 (duas)

pendências especiais ("Pendêneias Especl\li§"), as quais, apesar de não propriamente
impedirem a ocupação do Empreendimento, prejudicam a operação da Devedora. Desse
modo, concordaram as partes em definir um tratamento diferenciado quanto à conclusão

de tais itens, conforme abaixo:
(i) as Pendências Especiais referem-se à obrigação da Cedente (i) promover a conclusão
do sistema de fornecimento de água, com a ligação entre os dois reservatórios que
servem ao Empreendimento e (ii) finalizar o primeiro andar do Empreendimento, no
espaço reservado ao CPD (centro de processamento de dados) e ao setçir
administrativo.
(ii) as referidas Pendências Especiais deverão estar concluídas em no máximo 15

(quinze) dias após a Data de Início do Prazo Locatício, sob pena da Cedente incorrer
em penalidade diária equivalente a 1 /30 (um trinta avos) do valor do aluguel vigente,
desde o recebimento de notificação da Devedora apontando a não conclusão destas
pendências até suas finais resoluções, sem qualquer relação de proporcionalidade em
relação ao todo das obras, e ainda, de maneira autônoma, vedado qualquer tipo de
compensação com os alugueis vincendos;
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z)

a Cedente utilizará os recursos decorrentes do pagamento do Valor da Cessão, nos

termos do Contrato de Cessão, conforme abaixo definido, para a quitação das Obrigações
da CCB, com a consequente liberação das Garantias CCB, bem como para o pagamento dos
custos e despesas de estrut uração
aa)

e colocação dos CRI;

o saldo remanescente do Valor da Cessão somente será pago, pela Emissora

a

Cedente, quando da verifi cação do cancelamento da hipoteca existente em relação aos
imóveis Hipotecados e o respectivo registro nas matrículas dos referidos imóveis, da
aquisição pel a Cedente e pela Kozmus 17. Os referidos valores permanecerão depositados
na conta corrente nº 73793-9, Agência nº 0185, ltaú Unibanco S.A. (código 341), de
titularidade da Emissora ("Conta de Retenção"), e integrarão o patrimônio separado afeto
ao pagamento dos CRI;
ab)

a Cedente e legítima titular dos Créditos Imobiliários oriundos do Contrato Atípico

de Locação;
ac)

a Cedente emite, pelo presente, 1 (uma) Cédula de Credito Imobiliário integral , sem

garantia real imobiliária sob a forma escritura[ ("CCI"), para representar .a totalidade dos
Créditos Imobiliários;
ad)

a Cedente pretende ceder os Créditos Imobiliários, ao passo que a Emissora tem

interesse em adquiri-los, nos tem1os deste instrumento;

ae)

a Emissora é uma companhia securitltadora de créditos imobiliários, devidamente

registrada na Comissão de Valores Mobiliários.("CVM") nos termos da Instrução CVM 41 4, de
30 de dezembro de 2004, conforme posteriormente alterada ("Instrução CVM 414")e tem
por objeto social a aquisição e a posterior securitização de créditos imobiliários, na fonna
do artigo 8° da Lei n.º 9.514/97;
af)

por meio do presente Termo de Securltização a Emissora vinculará os Créditos

Imobiliários aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 4ª série de sua

z• emissão, nos

termos da Lei nº 9.514/1 997;

ag)

os CRI serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 476/2009

IM .MIBRsf~
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("Oferta"), em que o Banif figurará como instituição intermediária líder da Oferta, nos
termos do Contrato de Distribuição; e
ah)

isto posto, integram a Oferta os seguintes documentos: (i) o Contrato Atípico de

Locação; (ii) a Escritura de Emissão; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) o presente Termo de
Securitização; (v) o Contrato de Distribuição; e (vi) os Boletins de Subscrição dos CRI (sendo
todos os referidos documentos doravante denominados "Documentos da Operação"), e

ai)

as Partes dispuseram de tempo

e condições adequadas para a avaliação e discussão

de todas as cláusul as deste contrato, cuja celebração, execução e extinção são pautadas
pelos princípios da probidade, lealdade e boa-fé.
CLÁUSULA li • DA VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
2.1.

Pelo presente Termo a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a

totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI objeto desta Emissão,
cujas características são descritas na Cláusula IV abaixo.

CLÁUSULA lll • DAS CARACTERiSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E DA CÉDULA DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO
3.1.

Os Créditos Imobiliários vinculados

.à

Emissão têm valor nominal ,

41.493. 169,90 (quarenta e um milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento

de RS

e sessenta

e nove e noventa centavos) na Data de Emissão.
3.2.

Os Créditos Imobiliários a serem pagos pela Devedora, suas respectivas datas de

vencimento, a identificação completa dos Imóveis ao qual estão vinculados os Créditos
Imobiliários e as demais características necessárias ao seu pleno conhecimento estão
descritas nos Anexos I e li a este Termo.
3.'3.

A CCI que representa os Créditos Imobiliários foi emitida sob a forma integral e

escriturai e está custodiada pela Instituição Custodiante da CCI, tendo sido devidamente
registradas na CETIP, na forma prevista nos parágrafos 3° e 4º do artigo 18 da Lei nº.
10.931/04.
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3.4.

Os Créditos Imobiliários e, por conseguinte, a CCI, têm seu valor principal atualizado

monetariamente pelo lPCA/IBGE, nos termos do Contrato Atípico de Locação,

3.5.

Os Créditos Imobiliários foram transferidos

à Emissora

pela Cedente nos termos do

Contrato de Cessão. A transferência da CCI para a Emissora foi realizada por meio de
negociação na CETIP.

3.6.

Em razão da celebração do Contrato de Cessão, a Emissora pagará à Cedente quando

do atendimento das Condições Precedentes, o valor de RS 30.643.749, 50 (trin ta milhões,
seiscentos e quarenta e t rês mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),
nos termos do item 2.4. do Contrato de Cessão,

CLÁUSULA IV • DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

4.1.

Com lastro nos Créditos Imobiliários, a Emissora emite o Certificado de Recebíveis

Imobiliários que integra a 4• Série da 2ª Emissão, com as características descritas a seguir.

4.1.1. Quantidade de CRI
Serão emitidos 91 (noventa e um) Certificados de Recebíveis Imobiliários.

4.1. 2. Valor Global da Série
4.1.2.1. A 4• série da 2ª E111i$sâo terá valor total de RS 30.643.749,50 (trinta milhões,
seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),

4.1.3. Valor Nominal Unitário
4.1.3.1. Os CRI terão valor nominal unitário de RS 336.744,50 (trezentos e trinta e seis mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) ("Valor Nominal Unitário"), na
Data de Emissão.
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4 .1. 3. 2. O Valor Nominal Unitário será atualizado, a par.tir de 01 de outubro de 2011, em
cada Data de Aniversário, pelo lPCA/IBGE com base na seguinte fórmul a:

VNa = VNbxC
Onde,

VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNb : Valor Nomi nal Unitário na Data de Emissão, ou sal do do Valor Nominal Unitário após
incorporação de juros, atualização ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em
reais, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fat or da variação acumulada do lPCA/lBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento, apurado da seguinte forma:

C = Nl,,

Nl o
Onde:

NJ0

:

valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês ant erior ao mês de atual ização,

qual seja, o mês de agosto do ano corrente.
Nl 0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao segundo mês anterior ao mês da
Data de Emissão (agosto de 201 1) ou da úl t ima Data de Aniversário (agosto do ano
imediatamente anterior), conforme o caso.

4.1.3.2.1. Na hipóte,e de o IPCA/ IBGE do mês aplicável não ter sido divulgado até a data
da respectiva at ualização, deverá ser utilizado, provisoriamente, para reajuste monetário,
a variação acumulada dos 12 (doze) últimos índices publicados, sendo certo que eventuais
diferenças, quer positivas, quer negativas, deverão ser compensadas na Data de Pagamento
imediatamente subsequente.
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4.1.3. 3. Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente,
fica estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo
IGP-M/FGV ou, na impossibilidade de Utilização deste, por outro índice oficial vigente,
reconhecido e l egalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do
período, a ser definido conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação.

4.1.4. Data e Local de Emissao
Para todos os fins legais, a data de emissão dos CRI é 26 de outubro de 2011 ("Data de
Emissão"). O local de emissão é a Capital do Estado de São Paulo.

4.1.5. Forma
Os CRI serão da forma escriturai. Para todos os fins de direito, a titularidade do CRI será
comprovada pelo registro da "instit uição prestadora de escrituração contratada para este
fim". Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o
extrato expedido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados na CETIP.

4.1.6. Preço de Subscrição e Forma de Integralização
(i) Os CRI serão integralizados

à vista, na data de subscrição,

em moeda corrente nacional,

pelo seu Valor Nomi nal Unitário. Caso a data de subscrição e integralização não coincida
com a Data de Emissão, ao Valor Nominal Unitário será acrescido remuneração (juros
remuneratórios) descrita neste Termo, calculada

pro rata temporis desde a Data de

Emissão até a data de sua efetiva int egral ização ("Preço de Subscrição").

(ii) A integr alização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos

pela CETIP, conforme o caso .

4 . 1. 7. Prazo e Vencimento
Os CRI terão prazo de aproximadamente 119 (cento e dezenove) meses, contados a partir
da Data de Emissão, vencendo-se no dia 01 de setembro de 2021 ("Data de Vencimento"),

1965740
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4.1.8. Remuneração
A remuneração dos CRI ("Remuneração") compreenderá juros remuneratórios, calculado

pro rata die, por Dias Úteis decorridos no Período de Capitalização, base 252 Dias úteis,
incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário atualizado de acordo com o 4.1.3.2 acima, e
pagos ao final de cada Período de Capitalização.

J <= VNa x (FJ - 1)
Onde:

J: valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais,
sem arredondamento;
VNa: saldo do Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente conforme definido no
item 4.1.3.2;
FJ: fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais,

com arredondamento;

'"'']

Taxa )1s2
FJ = ( - -+ 1
100

t

Taxa: taxa de juros de 6,73% (seis Inteiros

e set enta e três centésimos por cento),

expressa em 252 Dias Úteis, informada com 4 (quatro) casas decimais;
dup: é o número de Dias úteis decorridos do respectivo Período de Capitalização, sendo
"dup" um número inteiro .

4.1. 9 Amortização
4.1.9.1. O Valor Nominal Unitário dos CRI ser·á amortizado em 11°9 (cento e dezenove)
parcelas mensais (cada uma, urna "Parcel a Mensal de Amortização"), sendo a amortização
paga 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de acordo com o disposto

'@] .
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nos i tem 4.1.15 abaixo, referente à prorrogação de prazos. A primeira data de pagamento
da parcela mensal de amortização será paga na data de 04 de novembro ·de 2011.

4.1.9.2. O cálculo da Parcela Mensal de Amortização do Valor Nominal Unitário será
realizado de acordo com a seguinte fórmula:

TA,

AM, "' VNax 100
Onde:

AM;: valor unitário da i-ésima parcel a de amortização, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

VNa:

conforme definido acima;

TA,: i-ésima taxa de amortização, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, informada com
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, conforme constante na tabela do Anexo V ao
presente Termo.
4.1.9.3. O valor de pagamento de cada Parcela Mensal de Amortização será o apurado no
pr imeiro dia útil de cada mês.
4.1.1 O. Periodicidade de Pagamento da Remuneração
A Remuneração será devida a partir da Data de Emissão, sendo o pagamento da
Remuneração realizado em 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de
acordo com o disposto nos item 4.1.15 abaixo, referente à prorrogação de prazos. A
primeira data de pagamento da Remuneração será em 04 de novembro de 2011, ou seja, no
segundo Dia Útil após a primeira Data de Pagamento.
4.1.10. 1. O valor de pagamento da Remuneração será o apurado no primeiro dia útil de
cada mês.
4.1.11. Multa e Juros Moratórlos
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Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos
t itulares de CRI e não sanada no prazo de 05 (cinco) Di as Úteis, os débitos em atraso
vencidos e não pagos pela Emissora devidamente acrescidos da remuneração respectiva,
ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a,
independentemente de aviso, notificação ou interpel ação judicial ou extraj udicial (i) multa
convencional de 2% (dois por cento) e (ii) j uros moratór ios à razão de 1% (um por cent o) ao
mês, acrescendo-se os juros e correção monetár ia sobre o valor total do pagamento em
atraso.
4.1.12.1. Não obstante eventual impontualidade que possa vir a ocorrer alterando os
pagamentos estabelecidos no Anexo I deste Termo, os CRI somente serão considerados
inadimplentes caso, após 12 (doze) meses do pagamento referente à Data do Vencimento,
conforme definida no item 4.1.7, o saldo devedor total destes CRI ainda não tenha sido
amortizado na sua integridade.

4.1.12. Atraso no Recebimento dos Pagamentos
Sem prejuízo do disposto no item 4. 1. 15. abaixo, o não comparecimento do titular de CRI
para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela
Emissora, nas datas previstas neste Tenno ou em comunicado publicado pel a Emissora, não
lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento,
sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.

4.1.13. Local de Pagamento
Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pel a
CETIP. Caso por qual quer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado na CETIP, na
data de seu pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo pagamento à
disposição do respectivo tit ular do CRI. Nesta hipótese, a partir da referida data de
pagamento, não haverá qualquer t ipo de remuneração sobre o valor colocado

à disposição

do t itular do CRI na sede da·Emissora.

4.1.14. Resgate Antecipado
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4.1.14.1. A Cedente terá a faculdade de, após o 36º mês, contado a partir da Data de
Emissão, promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos Créditos
Imobiliários e da respectiva CCI ("Resgate Antecipado") mediante envio de notificação de
exercício da Opção de Compra, nos termos do Contrato de Cessão, com antecedência de,
no minimo, 60 (sessenta) dias da dat a do resgate, informando: (i) a data efetiva para o
resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; (ii) o valor a ser pago aos
detentores .de CRI em decorrência do Resgate Antecipado.
4. 1.14.2 Ocorrendo a hipótese do 4.1.1 4.1 a Emissora deverá utilizar os recursos
decorrentes da Opção de Compra para realizar o Resgate Antecipado da totalidade dos CRI
em Circulação, a ser efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, independentemente
da anuência dos detentores do CRI e sem qualquer penalidade e/ou encargo à Emissora, no
prazo de até 3 (três) Dias úteis a contar do recebimento dos recursos pela Emissora.

4.1.14.3 A Emissora deverá providenciar a publicação de aviso aos detentores do CRI a ser
amplamente divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 (tr'lnta) dias da data do
resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos
detentores de CRI; e (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do
Resgate Antecipado.
4.1.14.3.1 A Cedente arcará com todos os custos decorrentes do exercício da Opção de
Compra, em especial, os custos relativos a publicação de aviso aos detentores de CRI.

4.1 .14.4 O valor a ser pago aos detentores dos CRI em decorrência do Resgate Antecipado
será equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela
variação do IPCA/IBGE desde a Data de Aniversário imediatamente anterior até a data do
efetivo resgate, calculada de forma análoga ao estabelecido no item 4.1.3.2 supra,
observada a metodol ogia para a apuração do Fátor da variação acumulada do IPCA/IBGE
que deverá ser calculado conforme item 4.1.19.5 do presente Termo, acrescido da
remuneração calculada

pro rata temporis por Dias úteis desde a Data de P<1gamento

imediatamente anterior até a data do efetivo resgate ("Valor Nominal de Resgate"). Ao
Valor Nomi nal de Resgate será acrescido prêmio de resgate de 3% (três por cento),
calculado de acordo com a seguinte fórmula ("Prêmio de Resgate"):
MICROFILMACO
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P =d/D• 0,03 • VNresgate

Onde:

P = Prêmio de Resgate;
d = quantidade de dias corridos entre a data do resgate e a Data de Vencimento;
D = quantidade de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento;
VNresgate = Valor Nominal de Resgate.

4.1. 15. Prorrogação dos Prazos
(i) Considerar -se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação,
até o primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento coi ncidir com um dia que não ~ia
.considerado um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

(li) Sempre que o dia do mês correspondente à data de recebimento dos Créditos

Imobiliários pela Emissora coincida com um dia que não seja um Dia Útil, os prazos de
pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em que.stão serão
prorrogados, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de dias
necessários para assegurar que entre o re<,:ebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora
e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI sempre decorram 2 (dois) Dias Útei.s.

(iii) A prorrogação prevista no item (ii) acima se justifica em virtude da necessidade de
haver um intervalo de pelo menos 02 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos
Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, exceto em
relação ao último pagamento dos CRI que ocorrerá em 01 de setembro de 2021.

4. 1. 16. Regime Fiduciário
Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, nos termos da Cláusula
Sexta abaixo.

4.1.17. Garantia Flutuante e Garantia Adicional
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(i) Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora.

(ii) Os CRI, além do Regime Fiduciário constituído através do Pat rimônio Separado que
abrange os Créditos Imobiliários, contarão wm a garantia de Alienação Fiduciári a dos
Imóveis a ser outorgada pela Cedente outorgar no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
do cancelamento das hipotecas que recaem sobre os Imóveis Hipotecados.

(iii)

Os Créditos Imobiliários contarão ainda ·com fiança bancária, nos termos da Cláusula

10 do Contrato Atípico de Locação e do Segundo Aditamento com cobertura equivalente a
12 (doze) meses de locação, a vigorar por todo período contratual.

4.1.18. Destinação dos Recursos
4.1 .18.1 Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o
pagamento do preço de aquisição da CCI, e por consequência dos Créditos Imobiliários, dos
custos de est ruturação, col ocação e distribuição dos CRI e para a constituição do. Fundo de
Despesa, nos t ermos do Contrato de Cessão, sendo os recursos excedentes considerados
como de livre utilização pela Emissora. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciári o,
em até 10 (dez) dias úteis após -o pagamento do preço de aquisição da parcela da CCI, o
comprovante de pagamento do valor da cessão

à Cedente.

4 .1.19. Eventos de Vencimento Antecipado dos CRI

4.1.19.1 As seguintes hipóteses serão consideradas eventos de vencimento antecipado do
CRI ("Event os de Vencimento Antecipado"):

(i)

não cumprimento ou violação, pela Cedente e nos termos dos Documentos da

Operação, de qualquer condição ou obrigação, pecuniár ia ou não, prevista no Contrato de
Cessão ou em qualquer dos Documentos da Operação, inclusive em relação à outorga ou
manutenção da integralidade das garantias, ou ai nda em qualquer outro contrato ou
documento firmado com a Emissora;

(ii)

propositura de qualquer medida judicial ou administrat iva cont ra a Cedente que,

fl!]
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efetivamente, possa afetar sua solvência ou o cumprimento de qual quer condição ou
obr igação, pecuniária ou não, prevista no Contrato de Cessão ou o direito de crédito da
Emissora advindo do Contrato de Cessão;
(Ili)

superveniência de sentença judicial de execução, no valor igual ou superior a RS

500.000,00 (quinhentos mil reais), ou insolvência contrária à Cedent e;
(iv)

apuração de falsidade, incompletude, incorreção, omissão ou imprecisão, em

qualquer caso, material, de qualquer declaração ou informação, ou documentação que
houver sido firmada, prestada ou entregue pela Cedente ou pela Devedora à Emissora;
(v)

protesto de título, em valor igual ou superior a RS 500.000,00 (quinhentos mil

reais), sem que a Cedente, no prazo improrrogável de 02 (dois) Dias Úteis do evento,
informe à Emissora do ocorrido, pagando a dívida ou tomando medidas necessárias

ii

sustação do protesto;
(vi)

caso o Contrato de Cessão não tenha sido regist rado no(s) Cartórlo(s) de Registro de

Títulos e Documentos competente(s) no prazo de 60 (sessenta) dias cont ados da Data de
Emissão;
(vii)

caso a apólice de seguro patrimonial e a fiança a serem contratados pel a Devedora

de acordo com as Cláusulas 20.2 e 10.2 do Contrato Atípico de Locação, respectivamente,
não tenham sido endossadas

à Emissora no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da dat.a

de celebração do Contrato de Cessão;
(viíl)

mudança ou t ransferência do controle societário da Cedente sem que a Em lssora

aprove previamente, por escr ito, tal mudança ou transferência, com cópia parn o Agente
Fiduciário. Referida manifestação da Emissora deverá ser emitida após deliberação da
Assembleia Geral de Titulares do CRI, nos termos da Cláusula X abaixo, que será convocada
em até 15 (quinze) dias a contar da solicitação da Cedente nesse sentido.

(ix)

caso a Cedente participe de outras operações envolvendo a compra, venda,

construção e/ou incorporação, locação de imóveis diversos dos Imóveis para outros
ocupantes que não a Devedora, tendo em vista o propósito específico da Cedente em
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realizar o Empreendimento para a Devedora;
(x)

a Cedente e/ou a Devedora formularem pedido de recuperação judicial ou

extrajudicial, tiverem a sua falência requerida ou decretada, ou, por qualquer motivo,
suspender, interromper ou encerrar as suas atividades;
(xi)

a Cedente se tornar i nadlmplente de quaisquer obrigações cujo valor unitário ou

agregado seja superior a

RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), relativas a qualquer outro

contrato, acordo ou i nstrumento que tenha sido celebrado com terceiros, bem como em
caso de ocorrência de qual quer evento que enseje o venciment o antecipado de qu_
aisquer
desses contratos, acordos ou instrumentos, desde que, em qualquer das hipót eses, não
tenha sido sanada ou esclarecida e aceita pela Emissora em 15 (quinze) dias da sua
ocorrência;
(xii}

se a Ceden te t iver os seus bens bloqueados, por medida administrativa ou j udicial,

ou vier a perder a livre administração dos mesmos bens, desde que afetem os Imóveis;

(xiii)

se a Cedente transferir a terceiros, sob qualquer forma, direitos, deveres ou

obrigações que adquiriu e assumiu através do Contrato de Cessão e/ou dos instrumentos de
garantia sem a devida anuência da Emissora;
(xiv)

se a Cedente for negativada em quaisquer cadastros de órgãos de proteção ao

crédito, tais como SPC, SERAS.A, CCF ou Sistema de Informações de Crédito do ~anca
Central, em valor total superior a RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), e não haja o devido
esclarecimento por parte da(s) pessoa(s) competente(s) no prazo de até 30 (trinta) dias;

(XV)

se a Cedente e/ou a Devedora iniciarem processo de dissolução e/ou liquidação;

(xvi)

se; por qualquer forma, os Imóveis forem objeto de alienação/cessão, promessa de

alienação/cessão ou constit uição de novos ônus e/ou gravames de qualquer natureza, sem
o prévio e expresso consentimento da Emissora;
(xvii)

se a Cedente, quando solicitado, não exibir à Emissora no prazo de 30 (trinta) dias

os documentos contábeis relativos aos linóveis e, ainda, os respectivos comprovantes de
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pagamento de quaisquer tributos federais, estaduais, distritais ou municipais, contribuições
sociais ou parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre os Imóveis, bem

como sobre

as acessões, melhorias, benfeitorias etc. que a ele forem acrescidas;

(xviií) ocorra a rescisão do Contrato Atípico de Locação por qualquer razão;
(xix)

caso ocorra a imissão na posse do Poder Público expropriante no caso de

desapropriação total dos Imóveis, ou desapropriação parcial que, a critério da Devedora,
impeça o exercício de suas atividades, conforme estabelecido no Contrato Atípico de
Locação e conforme especificado no subitem "Hi" do 4.1.19.3 abaixo;

(xx)

caso ocorra quaisquer alterações no Contrato Atípico de Locação rel ati vas a prazo

da locação, diminuição do valor dos aluguéis, forma de reajuste, data de pagamento de
al uguéis, penalidades, ou ainda, quanto as disposição referentes a sublocação dos Imóveis;

(xxi)

a Devedora denuncie vol untariamente o Contrato Atípico de Locação antes de seu

téi'minp, ou ocorra a rescisão em virtude de qualquer infração às disposições do Contrato
Atípico de Locação;

(XXii) ocorra o inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária assumida pela Devedora
no Contrato Atípico de Locação;

(xxiíi) a Devedora deixe de pagar qualquer dos tributos, i mpostos, taxas e/ou foro
lançados ou incidentes sobre os Imóveis em desacordo com o procedimento previsto no
Contrato Atípico de Locação, exceto na hipótese de a Cedente a.rcar com tais obrigações;

(xxiv) a Devedora deixe de pagar qualquer das outras cont ribuições, condomínios e/ou
contribuições associ ativas l ançadas ou incidentes sobre os Imóveis em desacordo com o
procedimento previsto no Contrato Atípico de Locação, exceto na hipótese de a Cedente
arcar com tais obrigações;
(xxv)

a Devedora, não mantenha o Empreendiment o em perfeito estado de conservação,

segurança e habitabilidade, ou realizar, sem o prévio e expresso consentimento da
Emissora, .obras de demolição, que diminuam o valor dos Imóveis;
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(xxvi) ocorra cessão ou t ransferência, pela Devedora, com o consentimento da Cedente e
sem o consentimento da Emissora, de seus direitos e obrigações decorrentes do Contrato
Atípico de Locação;
(xxvii) a Cedente deixe de cumprir integralmente as Condições Precedentes previstas nos
itens i , ii, iii e iv do Item 3,3 do Contrato de Cessão no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da celebração do mencionado Contrato de Cessão e .os itens v e vi do item 3.3 do
Contrato de Cessão no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da celebração do
referido Contrato de Cessão;
(xxviii) se a Emissora não constar da apólice de seguro patrimonial como beneficiária e da
Fiança Bancária a serem contratados pela Devedora de acordo com as Cláusulas 20.1 e 10.2.
do Contrato Atípico de Locação, respectivamente, no prazo de até 60 (sessenta) dias
contados da data da celebraç·ão deste Contrato de Cessão;
(xxix) caso a Alienação Fiduciária de Imóveis não seja constituída no prazo de até 60
(sessenta) dias contados do Cqncelamento das hipotecas que recaem sobre os Imóveis
Hipotecados;
(xxx) caso, uma

vez

constituídas, a(s) garantia(s) constituída(s) vierem a ser objeto de

penhora, apreensão, sequestro, turbação, esbulho, arrecadação em processo falimentar ou
qualquer outra medida judicial ou admi nist rativa e a Cedente não a substitua, reponha,
complemente ou reforce no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da intimação e/ou
notificação do processo j udicial ou administrativo, respectivo; ou

(xxxi) caso, uma vez constituídas, a(s) garantia(s) constituída(s) vierem a sofrer
comprovada depreciação, deterioração, desvalorização, perecimento ou tornarem-se
inábeis, impróprias, imprestáveis ou insuficient es para assegurar o cumpr imento das
Obrigações Garantidas ou acessórias de responsabilidade da Cedente, o que deverá ser
comprovado por laudo elaborado por empresa independente e espeçializada, conforme
indicação de 3 (três) empresas pela Emissora e escolhida, contratada e custeada pela
Cedente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da indicação aqui mencionada e a Cedente não
a substitua, reponha, complemente ou reforce a garantia em até 15 (quinze) dias contados
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da data em que for emitido o referido laudo;
4.1.19.1 Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, o Agente Fiduciário
deverá convocar uma assembleia dos t itulares dos CRI, no prazo máximo de 10 {dez) dias
cont ados da da.ta em que o Agente Fiduciário tomar conhecimento da ocorrência do evento,
para deliberar sobre a declaração do venciment o antecipado dos CRI. Caso o Agente
Fiduciário deixe de convocar a assembleia aqui referida, a mesma poderá ser convocada
por titul.ares do CRI que representem no mínimo 5% (cinco por cento) do total dos CRI em
circulação. A convocação da assembleia geral dos t itulares dos CRI, far-se-á mediante
edital publicado por 03 (três) vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias.

4.1.19.2 A assembleia dos titulares dos CRI mencionada no subitem 4.1.19.1 acima, será
instalada observado o quorum previsto no item 10.4 abaixo, e poderá deliberar pela não
declaração do vencimento antecipado dos CRI desde que aprovado pelos titulares de CRI
que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da total idade dos CRI ·em
circulação. Caso (i) referida renúncia não seja aprovada, ou (ii) a referida assembleia geral
não seja realizada por qualquer motivo dentro do prazo estipulado no subitem anterior , o
Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas t odas as obrigações constantes do
presente Termo de Securitização e exi girá, mediante notificação extrajudicial à Emissora, o
pagamento pela Emissora no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados a partir da dat a de
recebimento da notificação, do valor nominal global dos CRI

em

circulação, acrescidos da

atualização monetári11, juros, e multas previstos neste Termo de Securit ização. Ci,so a
Emissora não realize o referido pagamento no prazo acima estipulado, o Agente Fiduciário
deverá promover a liquidação do Patrimônio Separado nos termos do item 4.1. 20 e Cláusula
XI deste Termo.
4.1.19.3 Todos os Eventos de Vencimento Antecipado que contiver um valor monetário
vinculado a alguma obrigação por parte da Cedente, quando da ocorrência do Evento de
Vencimento Antecipado, deverão ter o respectivo valor reajustado pela var iação do
IPCA/1l3GE para fins da apuração do eventual inadimplemento e caracterização do evento
de Vencimento Antecipado.

4.1.19.4 Conforme previsto no Contrat o de Cessão, em caso de Vencimento Antecipado,
deverão ser observadas as seguintes disposições:
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Período de Cura: Na verificação da ocorrência de qualquer um dos Eventos de Vencimento
Antecipado, este deverá ser sanado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para as obrigações
pecuniár ias, e de até 15 (quinze) dias, para as obrigações não pecuniárias, prazos esses
contados do recebimento de notificação realizada pela Emissora nesse sentido.
Desapropriação: No caso específico do item "xix" do 4.1.19 de Evento de Vencimento
Antecipado descrito acima, deverão ser observadas as seguintes disposições:

(i)

no caso de desapropriação parcial ou total do Empreendimento, o Contrato

Atípico de Locação permanecerá em pleno vigor enquanto a Devedora puder exercer suas
atividades normalmente, sendo que, nesse caso, a Devedora está obrigada ao pagamento
dos aluguéis devidos até que seja definttivamente determinada, por decisão administrativa
ou judicial, a imissão do Poder Público expropriante na posse do direta dos Imóveis,
momento em que o Contrato Atípico de Locação será considerado rescindido de pleno
direito, restando a Emissora o montante correspondente ao valor da indenização paga pelo
Poder Público exproprtante, definida em processo administrativo judicial;
(ii)

se parcial a desapropriação for inferior ou igual a 20% (vinte por cento) dos

Imóveis, a Devedora se obriga pela continuidade do Contrato Atípico de Locação, contanto
que haja redução proporcional ao valor do aluguel, obrigando-se, a Cedente, nos termos do
Contrato de Cessão, a, caso o valor da indenização paga pelo Poder Público expropriante
não seja suficiente, prover o saldo de recursos necessários para realizar a amortização
extraordinária parcial dos CRI de modo a ajustar o novo valor do aluguel ao fluxo de
pagamen to dos CRI.
(lii)

se parcial a desapropriação e superior a 20% (vinte por cento) dos Imóveis,

ficará facultado à. Devedora, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, o direito de
optar entre (a) a continuidade do Contrato Atípico de Locação, sem qualquer solução de
continuidade, com readequação proporcional do valor do aluguel em razão da área dos
Imóveis que continuará a ser efetivamente utilizada pela Devedora, obrigando-se a Cedente
nos termos do Contrato de Cessão, a, caso o valor da indenização paga pelo Poder Públ ico
expropriante não seja suficiente, prover o saldo de recursos necessários para realizar a
amortização extraordinária parcial dos CRI de modo a ajustar o novo valor do aluguel ao
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fluxo de pagamento do CRI; ou (b) a sua rescisão antecipada, não sendo devida pela
Devedora, neste caso, o pagamento da Indenização prevista no Contrato Atípico de
Locação, sendo que, nesta hipótese, a Devedora poderá permanecer nos Imóveis até o
prazo máximo concedido pelo Poder Púplico expropriante, mediante o pagamento do valor
do aluguel, pro rata d/e. Neste caso, após a int errupção do pagamento do valor dos
alugueis, a Cedente pagará a Emissora, nos termos do Contrato de Cessão, caso o valor da
indenização paga pelo Poder Público expropriante não seja suficiente, o saldo de recursos
necessários para realizar a i;lmortização extraordinária total dos CRI.

4.1.19.5 O valor devido aos detentores dos CRI na hipótese de Vencimento Antecipado será
equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela
variação do IPCA/IBGE desde a úl tima Data de Aniversário até a data da declaração do
Vencimento Antecipado, calculado de forma análoga ao estabel ecido no item 4.1.3 .2 supra,
observada a metodologia para a apuração do Fator da variação acum ulada do IPCA/IBGE
que deverá ser calculado conforme abaixo, acrescido da remuneração calculada pro rato

temporis por Dias Úteis desde a Data de Pagamento imediatamente anterior até data da
declaração do Vencimento Antecipado.

dcp,,

e=

(NJll-2 )x(N/11-l ) </ct;,
Nl 0

NT

11••

2

onde:
Nln-1. : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês da data de
declaração do Vencimento Antecipado, se aplicável;
Nl 0 .;

:

valor do número-índice do IPCA/IBGE do mês imediatamente anterior ao mês da data

de declaração do Vencimento Antecipado. Caso, se até a data da declaração do
Vencimento Antecipado, o número-índice do IPCA/IBGE aplicável não esteja disponível,
deverá ser utilizado um número-índice projetado, calculado com base na última projeção
disponível (o "Número-Índice Projetado" e a " Projeção", respectivamente), divulgada pela
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Associação Brasileira das Entidades· dos Mercados Financeiro e de Capitais (a "ANBIMA'') da
variação percentual do IPCA/IBGE, conforme fórmula a seguir:

!1ll 11 _ 1 == NT11_ 2 x (1 +Projeção)
onde:
Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês
imediatamente anterior ao mês do Evento de Vencimento Antecipado.
Nl 0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior ao mês da Data de
Emissão ou o segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso;

dcp: número de dias úteis decorridos entre o primeiro dia útil do mês da data de
declaração do Vencimento Antec.ipado e a data de declaração do Vencimento Antec ipado.
dct: número total de Dia.s Úteis contidos entre o primeiro Dia Útil do mês· da data de
declaração do Vencimento Antecipado e o primeiro Dia Útil do mês subsequente.

4.1.20. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado
4.1.20.1 As seguintes hipóteses serão consideradas eventos de· liqu.idação do Patrimônio
Separado dos CRI ("Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado"):

a)

pedido por parte da Emissora de qualquer- plano de recuperação judicial ou

extr&judicial a qualquer credor ou classe de credores, i ndependentemente de ter sido
requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela
Emissora e/ou pela Devedora, de recuperação judicial, il1dependentemente de deferimento
do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;

b)

pedido de falência formulado po( terceiros em face da Emissora e não devidamente

elidido ou cancelado pela Emissora e/ou pela Devedora, conforme o caso, no prazo de 30
(trinta) dias corridos;

c)

decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;
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d)

não pagamento pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos

eventuais titulares dos CRI, nas datas previstas neste Termo, não sanado no prazo de 3
(três) Dias úteis, contado da data de vencimento original, desde que a Emissora tenha
recebido os Créditos Imobiliários no prazo estipulado no Contrato Atípico de Locação; e

e)

falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista

neste Termo, não sanada em 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento,
pela Emissora, de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário.
4.1.20.2 Na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Pat rimônio Separado, o Agente
Fiduciário deverá convocar, em até 10 (dez) Dias Úteis <oontados da data em que tomar
conhecimento do evento, assembleia de titulares de CRI ("Assembleia") para deliberar
sobre a eventual liquidação do Patrimônio Separado. Tal Assembl eia deverá ser realizada
no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicação do edital
relativo à primeira convocação, ou no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos a contar da
data de publicação do -edital rel ativo

à

seg1,111da convocação, se aplicável, sendo que na

hipótese de segunda convocação, o respectivo edital deverá ser publicado no pr imeiro Dia
Útil imediatamente posterior à data indicada para a realização da Assembleia nos termos
da primeira convocação.
4.1.20.3 Na Assembleia, que será instalada observado o quórum previsto no item 10.4 da
Cláusula Décima deste Termo, os titulares de CRI que representem, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação, poderão optar por não declarar a
liquidação do Patrímônio Separado.
4.1.20.4 Na hipótese de (a) a Assembleia deliberar pela liquidação do Pat rimônio Separado
ou (b) verificação de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, sem que a Emissora
tenha realizado o pagamento dos valores devidos aos titul ares de CRI no prazo previsto no
item 4.1.20.1 (d) acima, os titulares de CRI deverão deliberar sobre (i ) o novo
administrador do Patrimônio Separado e as regras para sua administração ou (ii) a
nomeação do liquidante e as formas de liquidação do Patrimônio Separado.

4.1 .21. Publicidade

't!ã
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4.1 .21.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos detentores de CRI, bem como as
convocações para as respect ivas assembleias gerais, deverão ser veiculados na forma de
avisos nos mesmos j ornais em que a Emissora publica as informações societárias, quais
sejam o DCI e DOESP, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

4.1 .21 .2 As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão
disponibilizadas ao mercado, nos praias legais e/ ou regulamentares, através do sistema de
envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM.

4.1. 22. Desdobramento do CRI
Nos termos do artigo 16 da Instrução CVM nº. 414, a Emissora poderá, depois de decorri do.s
18 (deioito) meses da data de encerramento da distribuição, propor o desdobramento do
CRI em certificados de valor nominal unitário inferior a RS 300.000,00 (trezentos mil reais),
desde que atendidas as seguintes condições:
a)

que a Emissora esteja com seu registro de companhia aberta devidamente

regularizado na CVM;
b)

que não tenha ocorr ido qualquer inadimplemento financeiro da Emissora perante o

t itulares dos CRI;
c)

que tal desdobramento seja aprovado em Assembleia Geral pelo(s) detentor(es) dos

CRI em circulação; e
d)

que a presente Emissão passe a ser objeto de classificação de risco por Agência de

Roting, a ser atualizada a cada período de 3 (três) meses, contados da data em que ocorrer
o desdobramento.
4.1.23. Atualização dos Relatõrios de Classificação de Risco

ll! f'"OOffllJl~Ãi%l
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4.1 .23.1 Nos termos do parágrafo 7° do artigo 7° da Instrução CVM nº. 414, não será
obrigatóriá a atualização, a cada período de 3 (três) meses, do relatório de classificação de
risco por Agência de Rating.
CLÁUSULA V· DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DO CRI
5.1. Os CRI serão registrados para negociação na CETIP e distribuídos com a intermediação
do Coordenador Líder, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM nº. 476.

5.2. A presente Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM nº. 476 e está
automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da
Instrução CVM nº. 476.
5.2.1. A Emissão é destínada ·apenas a investidores qualificados, nos termos do arti.go 109
da Instrução CVM nº 409/2004, obse1vado que (i) todos os fundos de investimento serão
considerados investidores qualificados, mesmo que se destinem a investidores não
qualificados; e (ií) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da
Instrução CVM nº 409/2004 deverão subscrever ou adqu irir, no âmbito da oferta, valores
mobiliáríos no montante mínimo de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5.2.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 476, os CRI da presente Emissão
serão ofertados a, no máximo, 50 (cinquenta) investidores e subscritos ou adquiridos por,
no máximo, 20 (vinte) investidores.
5.2.3. Os CRI serão subscritos e i ntegralizados à vista pelos investidores, devendo os
investidores por ocasião da subscrição fornecer, por escrito, declaração nos moldes da
minuta do Boletim de Subscrição constante do anexo I do Contrato de Distribuição,
atestando que estão cientes de que:

a)

a oferta dos CRI não foi registrada na CVM; e

b)

os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

Instrução CVM nº. 476.

l!M
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5.3. A distribuição pública dos CRI será encerrada quando da subscrição da totalidade dos
CRI, ou a exclusivo critér io da Emissora, o que ocorrer primeiro, nos termos do Contrato de
Distribuição.
5.3.1. Em conformidade com o artigo 8° da Instrução CVM nº. 476, o encerramento da
oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder

a CVM,

no prazo de 5 (cinco) dias

contado 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 CVM nº. 476.
5.3.2. Caso a oferta pública dos CRI não seja encerrada dent ro de 6 (seis) meses da data de
seu início, o Coorden.ador Líder deverá realizar a comunicação previst a no subitem 5.3.1,
acima, com os dados disponíveis à época, complementando-a semest ralmente, até o seu
encerramento.

5.4. Os CRI da presente Emissão soment e 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.

5.4.1 . Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre Investidores
qualificados, conforme definido no subit em 5.2.1, acima, a menos que a Emissora obtenha
o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei nº
6.385/ 1976 e da Instrução CVM n~. 400 e apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos
da regulamentação aplicável.

CLÁUSULA VI• DA INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO

6.1.

Em observância à faculdade prevista no artigo 9° da Lei nº. 9.514/97, a Emissora

institui o Regime Fiduciár io sobre os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo.

6.1. 1. O Regime Fiduciário será efetivado mediante entrega deste Termo na Inst it uição
Custodiante da CCI, para custódia conforme previsto no artigo 23 da Lei nº. 10.931 /04.
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6.2.

Os Créditos Imobiliários sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados

do patrimônio da Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se
especificamente ao pagamento do CRI e das dem<1is obrigações relativas ao Regime
Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei nº. 9514/97.

6. 3.

Os Créditos Imobiliários objeto do Regime Fiduciário responderão apenas pel as

obr igações inerentes aos CRI

e pelo pagamento das despesas de administração e

manutenção do Patrimônio Separa.do e respectivos custos tributários, conforme previsto
neste Termo, estando isentos de qualquer ação ou execução de credores da Emissora, não
sendo passíveis de constituição de garantia ou excussão, por mais privilegiadas que sejam.

6.4.

A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão,

mantendo regist ro contábil independente do restante de seu patrimônio e elaborando e
publicando as respectivas demonstrações financeiras,

em conformidade com o artigo 12 da

Lei nº. 9.514 de 20 de novembro de 1997.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
7 .1. A Emissora admini strará o Pat rimônio Separado, promovendo as diligências necessárias

à manutenção de sua regularidade, nota.damente com relação aos fluxos de pagamento dos
Créditos Imobiliários e demais encargos acessórios.
7.2. Para os fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo Ili da Instrução CVM 414/04, a
Emissora.declara que:

(i)

a custódia dos Créditos Imobiliários, i ncluindo a guarda e conservação dos

documentos que comprovam sua origem, será realizada pela Cedente. Mediante solicitação
por parte da Emissora, os documentos que comprovam a origem dos Créditos Imobiliári os
poderão l he ser entregue, observada a antecedênci.a mínima de 5 (cinco) Dias Úteis; e

(ii)

o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários serão realizados pela Emissora,

não obstante a Cedent e ter notificado a Devedora acerca da cessão dos Créditos
Imobiliários.

fifJ Ml6~fá¼JA6t!
1965740
10' OFICIAL OE REGISTRO OE
TITULOS EDOCUMENTOS DA CAPITAL-SP

7, 3. A Emissora somente responderá pelos· prejuízos que causar por descumprimento de
disposição legal ou regulamentar por negligência ou adm inist ração temerária ou, ainda, por
desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
CLÁUSULA VIII - DAS DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

8.1. A Emissora neste ato declara que:
(i)

é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma

de sociedade por ações com registro de companhla aberta de acordo com as leis brasileiras;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas às autorizações necessárias

à

celebração deste Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqu i
previst as, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
tanto;
(iii)

os representantes legais que assinam este Termo têm poderes estatutários e/ou

delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas

e , sendo

mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos
mandatos em pleno vigor;
(iv)

não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agent e Fi duciár io que impeça o

Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e
(v)

este Termo constitui uma obrigação l egal , válida e vinculativa da Emissora,

exequível de acordo com os seus termos e condições.
8.2.

A Emissora se responsabiliza, civil e criminalmente, 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
verificação de sua legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade,
ausência de vícios, consistência, correção e su ficiência das informações disponibilizadas aos
titulares dos CRI e ao Agent e Fiduciário, declarando que os mesmos se encontram
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perfeit ament e constituídos

e na estríta e fiel forma e substância descritos pela Emissora

neste Termo.

CLÁUSULA IX - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

9. 1, A Emissora nomeia e constitui a Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. como Agent e Fiduciár io da Emissão que, neste ato, aceita a nomeação para, nos
termos da lei e do presente Termo, representar perante a Emissora, os interesses da
comunhão dos t itulares de CRI.

9.2. O Agente Fiduciár io declara que:
(i)

aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e

atribuições previstas na legislação específ ica e neste Termo;

(ii)

aceita integral mente este Termo, todas suas cláusulas e condições;

(iii)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas

obr igações aqui previstas, tendo sido satisfeitos t odos os requisitos legais e estatutários
necessár ios para t anto;

(iv)

a celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previst as

não infringem qualquer obrigação anterionnente assumida pelo Agente Fiduciário;

(v)

não t em qualquer i mpedimento legal, conforme par ágrafo terceiro do artigo 66,

da Lei nº, 6. 404, de 15 de dezembro de 1976, conforme post eriormente alterada, para
exercer a função que lhe é conferida;
(vi)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no

ar tigo 10 da Inst rução CVM nº. 28, de 23 de novembro de 1983; e

(vii)

não tem qual quer ligação com a Emissora que o i mpeça de exercer suas funções.
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9.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo,
devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de Vencimento do CRI ou até
sua efet iva substituição.
9.4, São obrigações do Agente Fiduciário:
(i)

zelar

pela proteção dos direitos e i nteresses dos t itulares dos CRI,

acompanhando a atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado;

(11)

adot ar as medidas j udiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses

dos titulares dos CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários vinculados ao
Patrimô.n io Separado caso a Emissora não o faça ;
(iii)

exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administ ração do Patrimônio

Separado;
(iv)

promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação do Patrimônio Separado;

(v)

proteger os direitos e i nt eresses dos detentores dos CRI, empregando, no

exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administ ração dos seus próprios bens;
(vi)

renunciar à função na hipót ese de superveniência de conflitos de interesse ou de

qualquer outra modalidade de inapt idão;
(vii )

conse1var em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis

relacionados com o exercício de suas funções;
(viii)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das i nformações

contidas neste Termo, diligenciando para que sejam sanadas as omi ssões, falhas ou defei tos

de que tenha conhecimento;
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(lx)

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações

obrigatórias, alertando os detentores dos CRI acerca de eventuais omissões ou inverdades
constantes de tais informações;
(x)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

(xi)

convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de detentores dos CRI,

mediante anúncio publicado nos órgãos de imprensa nos quais costumam ser publicados os
atos da Emissão;

{xii)

manter atualizados os contatos dos detentores dos CRI;

(xiii )

manter os detentores dos CRI informados acerca de toda e qualquer informação

que possa vir a ser de seu i nteresse,
(xiv)

físcalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo e todas aquel as

impositfvas de obrigações de fazer e não fazer ,

9.5. Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário receberá da Emissora uma
remuneração a ser pagada seguinte forma:
a) parcelas antecipadas, a cada 12 (meses) meses, de RS 15.000,00 (quinze mil reais)
sendo a primeira parcela paga em 10 de janeiro de 2012 e as demais na mesma
dat a dos anos subseqüentes, sendo a última parcela, em 1Ode janeiro de 2021;
b) a remuneração prevista no item

"a" será

devida mesmo após o vencimento dos

CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências
não

sanadas

pela

Emissora,

remuneração

essa

que

será

calculada

proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário;

c) as parcel as serão acrescidas de (i) Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza
(ISS);

(ii)

Programa de

Integração

Social

(PIS);

(íii)

Contribuição

para

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e (iv) quaisquer outros impostos que
venham a incidir sobre a receita do Agente Fiduciário proveniente da presente
j
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Emissão, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento;

d) em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Emissora, será devida ao
Agente

Fiduciário uma

remuneração adicional

equivalente

a R$

400,00

(quatrocentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado às atividades
relacionadas à Emissão e aos CRI, a ser paga no prazo de 5 (c inco) Dias Úteis após
comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário à Emissora de "Relatório de
Horas". As atiVidades a que se refere este item estão relacionadas (i) à assessoria
aos investidores em processo de renegociação requerido pela Emissora; (li) ao
comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ou investidores e/ ou
Assembleias Gerais de Investidores; e (iii)

à implementação das consequentes

decisões tomadas pelos Investidores; e

e) a remuneração -do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em
inadimplência com relação ao seu pagamento por um período super ior a 30 (trinta)
dias, será suportada pelos investidores, assim como as despesas reembolsáveis,
podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia aos Investidores para
cobertura de r isco de sucumbência.

9.6. Os valores devidos ao Agente Fiduciário serão atualizados pela variação do IGPM/FGV
na menor periodicidade permitida em lei ou, na sua falta, pelo índice que vier a
oficialmente substituí-lo.

9.7. Sobre os valores em atraso devidos pela Emissora ao Agente Fiduciário incidirão multa
moratória de. 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a.juros moratórios de

1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata temporis se necessário.

9.8. O Patrimônio Separado ressarcirá o Agente Fiduciár io de todas as despesas com
publicações,

transportes,

alimentação,

viagens

e

estadias,

desde

que

tenha,

comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos detentores de CRI
ou para realizar seus créditos. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado
em até 10 (dez) dias úteis após a entrega à Emissora dos document os comprobatórios das
despesas efetivament e incorridas.
MICROFILMAOO
SOBNº
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9. 9.

O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento

temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de
vacância, devendo ser realizada, no prazo dé 30 (t r inta) dias cont ados da ocorrência de
qualquer desses eventos, assembleia ger.al dos titulares dos CRI vinculados ao presente
Termo, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.
9.10. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:

a)

pelo voto de dois terços dos titulares dos CRI, ou

b)

por deliberação em assembleia geral dos titulares dos CRI, na hipótese de

descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo.

9.1 1. O Agent e Fiduciário eleito em substituição assum irá integralmente os deveres,
at ribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável

e deste Termo.

9.12. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objet o de
aditamento ao presente Termo.

CLÁUSULA X• DA ASSl:MBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CRI
10.1. Os t itulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reuni r-se em assembleia, a fim de
deliberarem sobre matéria de i nteresse da comunhão dos detentores dos CRI.

10.2. A assembleia dos titulares dos CRI poderá ser convocad.a pelo Agente Fiduciário, pela
Emissora ou por titulares dos CRI que representem, no mínimo, 5% (cinco por cent o) dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários em circulação.
10.3. Aplicar-se-á à assembleia geral de tilulares dos CRI, no que couber, o disposto na Lei
nº. 9.514, de 20 de novembro de 2007, bem como o disposto na Lei nº. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme posteriormente alterada, a respeito das assembleias gerais de
acionistas.
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10.4. A -assembleia geral de titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de titulares dos CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
dos CRI em circula_
ção e, em segunda convocação, com qualquer número.

10.5. Cada CRI confer irá a seu t itular o direito a um voto nas assembleias gerai s, sendo
admitida a constituição de mandatários, t itulares de CRI ou não.

10.6. Para efeito da constituição do quorum de Instalação e/ou deliberação a que se refere
esta Cláusula Décim a, serão considerados "CRI em Circulação" todos os CRI em circulação
no mercado, excluídos aqueles que a Emissora possuir em tesouraria, ou que sejam de
propriedade de seus controladores ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem
como dos respectivos diretores ou conselhei ros e respectivos cônjuge. Para efeitos de
quorum de deliberação não serão comput ados, ainda, os votos em branco.

10.7. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas assembleias
gerais.

10.8. O Agente Fiduciário deverá comparecer à assembleia geral e prestar aos t itulares dos
CRI as informações que lhe forem solicitadas.

10. 9. A presidência da assembleia geral caberá ao titular dos CRI eleito pelos demais 0u
àquele que for designado pela CVM.

10.10. Exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberações serão tomadas pela
maioria dos presentes à assembleia geral.

10.11. As alterações relativas (i) às datas de pagamento de principal e juros dos CRI; (il) à
remuneração dos CRI, (Hi) ao prazo de vencimento dos CRI, (iv) aos Eventos de Liquidação
do Patrimônio Separado; (v) vencimento antecipado dos CRI; (vi) quoruns de deliberação,
deverão ser aprovadas sej a em primeira convocação da assembleia geral ou em qualquer
convocação subsequente, por titulares de CRI que representem 50% (cinquenta por cent o)
mais 01 (um) dos CRI em Circulação.

l!fl

~16ft~J~t,1A5l'J
1965740

10'OFICIAL OE REGISTRO OE
TÍTULOS EDOCUMENTOS OACAPITAL.SP

10.12, As deliberações acerca da declaração da Liquidação do Patrimônio Separado, nos
termos do item 4.1 .10 da Cláusula Quarta, acima, serão tomadas por titulares de CRI que
represent em 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.

10.13. A deliberação acerca do desdobramento do CRI a que se refere o item 4.1.22 da
Cláusula Quarta acima será tomada por titulares de CRI que representem a maioria simples
dos CRI em Circulação.

CLÁUSULA XI • DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11. 1, Sem prej uízo das hipóteses previstas no item 4.1.19 acima, em caso de insolvência da
Emissora, o Agente Fi duciár io assumirá imediatamente a administração do Patrimônio
Separado, devendo convocar, no prazo de até 30 (trint a) dlas, assembleia geral de titulares
dos CRI para deliberar sobre a liquidação do Patrimônio Separado ou pela cont inuidade de
sua gestão pelo Agent e Fiduciário.

11.2. A remuneração do Agente Fiduciário pela administ ração do Patrimônio Separado será
fixada pela assembleia ger.al a que se refere o item 11.1. acima.

11.3. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante t ransferência dos
Créditos Imobiliários integrante do Patri mônio Separado ao Agente Fiduciário (ou

à

i nstituição administ radora que vier a ser aprovada pelos titulares dos CRI), na qualidade de
representante dos titulares dos CRI, em dação em pagamento, para fins de extinção de
toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente
Fiduciário (ou à instltuição administradora que·vier a ser aprovada pelos t itulares dos CRI),
conforme deliberação dos t itulares dos CRI: (a) a administrê!r os Créditos Imobiliários que
integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais
para a realização dos créditos e Garantias oriundos dos Créditos Imobiliários que lhe foi
t ransferida, (c) ratear os recursos obtidos entre os titulares dos CRI na proporção de CRI
detidos, e (d) transferir os créditos oriundos dos Créditos Imobiliários eventualmente não
realizados aos titulares dos CRI, na proporção de CRI detidos.

CLÁUSULA XII - DAS DESPESAS DA EMISSÃO
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12. 1. Serão de responsabilidade:

a}

da Cedente, as despesas:

(f)

com a remuneração do Agent e Fiduciário, da Instituição Custodiante, do Agente
Escr iturador e do Banco Liquidante. Nos casos da rem uneração do Agente
Fiduciário, a Emissora fará o pagamento, se ressarcindo j unto a Cedente;

(ii)

de comissionamento da Emissora e do Coordenador Líder e reembolso das
despesas;

(iíi) de administração do patrimônio em separado;
(iv)

relativas aos honorários do assessor l egal;

(V)

com publicidade l egal;

(vi)

do registro das Garantias;

(vii) do registro e manut enção da CCI;

(viii) do registro e formalização dos Documentos da Operação;

(ix)

da Agência de Rating responsável pela classificação de risco da present e Oferta,
não sendo responsável pelos cust os decorrent es dê! manutenção da classificação
de risco caso os det entores dos CRI opt em por seu desdobramento.

do Patr imônio Separado:

b)

(i)

as despesas com a gestão, cobrança, realização, administ ração, custódia e
liquidação do Patrimônio Separado, inclusive as referentes

à sua transferência

na hipótese de o Agente Fiouciário assumir a sua administr ação;
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(ii)

as event uais ·despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou
fiscais relacionados com procedimentos legais i ncorridas para resguardar os
Interesses dos t itulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários
integrantes do Patrimônio Separado;

{iii)

as

event uais despesas,

depósitos

e custas

judiciais decorrentes da

sucumbência em ações j udiciais, e
(iv)

os tributos i ncidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRI.

f2.2 . Os impost os diretos e indiretos de responsabilidade dos titulares dos CRI estão
descritos no Anexo 111 a este Termo.

12.2.1. Fica estabelecido que a Emissora const ituirá um fundo de despesas ("Fundo de
Despesas") com valor inicial de RS 376.750,00 (trezentos e set ent a e seis mil, setecentos e
cinquenta reais) e o valor máximo limitado a RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conta
vinculada, utilizando os recursos provenientes da subscrição dos CRI, sendo que tal Fundo
de Desp-esas disporá dos recursos considerados necessários para o pagamento de todos os
custos da Operação no período de 1O (dez) anos.

12.2.2. No caso de o Fundo de Despesas não dispor de recursos sufici entes para arcar com
quaisquer custos da Operação, a Cedente obriga-se a aportar os recursos necessários para
que sej am realizados ·os devidos pagamento dos custos da Operação..

12.2.2.1. Se, após o pagamento da parcel a mensal dos CRI, sobejarem Créditos
Imobiliários, na forma de recursos ou de créditos, a parcela da cessão referente aos
Créditos Imobiliários que sobejar será· destinada ao Fundo de Despesas, sendo que os
valores que excederem o valor limitado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) deverão
ser restituídos para a Cedente, em conta corrente de t itularidade da Cedente, a ser por
est a oportunamente indicada.

12.2.2.2. Os recursos excedentes do Fundo de Despesas são de livre utilização pel a
Cedente.
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CLÁUSULA XIII· DO REGISTRO E AVERBAÇÃO DO TERMO

13.1. O Termo será entregue para Inst ituição Cust odiante da CCI, nos termos do Parágrafo
Único, do artigo 23 da Lei 10. 931 /04, para que seja declarado pela Instituição Custodiante
o Patr imônio Separado a que os Créditos Imobiliários estão afetados.

CLÁUSULA XIV • DAS COMUNICAÇÕES
14.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por escrito,
assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem
enviados por qualquer das partes nos termos deste Termo deverão ser encaminhados para
os seguintes endereços:

Para a Emissora:
BETA SECURITIZADORA S.A.
Rua Minas de Prata, nº 30, 15º Andar
Vila Olímpia, São Paulo, SP - CEP 04552-080
At.: Sr. Cleber Ma~hado Campos
Telefone: (11) 3074 8076
Fac-símile: (11) 3074 8096
Correio eletrônico: ccampos@banifib.com.br

Para o Agente Fiduciário:
PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, nº 99, 24° andar
Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20050·005
At. Sr. Rinaldo Rabello / Sr. Carlos Alberto Bacha
Telefone: (21) 2507-1949

Fax: (21) 2507-1949
Correio eletrônico: rinaldo@pavar ini. com.br / bacha@pavarini.com.br

14.2. As comunicações referentes a este Termo serão consideradas entregues quando
recebidas sob protocolo ou com ·•aviso de recebimento" expedido pelo correio, sob
protocolo, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile ou
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correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu
recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utifüada
pelo l'emetente) seguido de confirmação verbal por telefone. Os respectivos originais
deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) dias úteis após o envio
da mensagem. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra
parte pela parte que tiver seu endereço alterado.

CLÁUSULA XV - DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
15.1. Na hipótese de (i) pagament o antecipado dos Créditos Imobiliários pela Devedora, sob
qualquer forma; (ii) pagamento de qualquer tipo de multa pela Devedora, nos termos do
Contrato Atípico de Locação; (iii) pagamento de indenização no caso de desapropriação
total ou parcial dos Imóveis, conforme disposto no item 4.1.20. 3 acima; (iv) pagamento
pela Cedente do Valor de Recompra, conforme definido e previsto no Contrato de Cessão,
ou (v) Pagamento pela Cedente da Multa Indenizatória prevista no Contrato de Cessão, a
Emissora utilizará esses valores para promover a amortização extraordinária .dos CRI
vinculados ao presente Termo. Neste caso, o Agente fiduciár io deverá Informar aos
titulares dos CRI o evento que ensejará a amortização extraordinária no prazo máximo de 5
(cinco) Dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de tal evento.

15.2. A amortização extraordinária será real izada nas mesmas datas de pagamento das
Parcelas de Amortização, por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, na
data do referido evento, e será efetuada sob a supervisão do Agente fiduciário,
alcançando, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor unitário na data
do evento.

15.2.1.

Na hi pótese de amortização extraordinária dos CRJ conforme item 15.2

acima, a Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova
tabela de Amortização do CRI.
15.3. Não obstante o disposto supra, em caso de amortização antecipada dos Créditos
Imobiliários em decorrência do pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários por
iniciativa ou responsabilidade da Devedora, a Emissora utilizará os recursos decorrentes ~

v

desses eventos para realizar a amortização ext raord inária dos CRI na forma descrita no

-~--Míb1J
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Item 15. 2 110 prazo de 2 (dois) Dias úteis contados da data de recebimento dos respectivos
recursos da Devedora.
CLÁUSULA XVI· FATORES DE RISCO
16.1 . O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo
potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,
rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à
Emissora, quanto à Devedora e aos próprios CRI, objeto desta Emissão. O potencial
investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo,
bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar
necessár ios antes de tomar uma decisão de investimento:
a)

Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissão tem como lastro Créditos

Imobiliários, os quais constituem Patrimônio Separado do patrimônio comum da Emissora.
As Leis ri° 9.514/1997 e 10.931/2004 possibHitam 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 aos demais credores da Emissora no que se refere a créditos trabalhistas, fiscais

e previdenciários, em face do que dispõe o artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158·
35/2001;
b)

Pagamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para

fins de pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretament e: (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 o caso, depois
de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos
Créditos lmooiliários e da garantia, caso estes não sejam suficientes, a Emissora não
disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos
investidores;
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c)

Riscos Financeiros: hâ três espécies de riscos financeiros geralmente identificados

em operações de· securltização no mercado brasileiro: (1) riscos decorrentes de possíveis
descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) ri sco de insuficiência
de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez;

d)

Risco Tributário: este pode ser definido como o r isco de perdas devido à criação ou

majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a
se consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os titulares
dos CRI a novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas;

e)

Risco de Amortização Extraordinária ou Antecipada: os CRI poderão estar sujeitos,

na forma definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária ou antecipada. A
efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de re-lnvestimento por parte dos
investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI;

f)

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 considera um conjunto de rigores e obr igações de parte a
parte, estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a l egislação
em vi gor. N"o entanto,

em razão da pouca mat uri dade e da fal ta de tradição e

Jurisprudência no mercado de capitai s brasileiro, no que tange a operações de CRl, em
situações de

stress, poderá haver perdas por parte dos i nvestidores em razão do dispêndio

de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual;

g)

Risco Decorrente de Acões Judiciais: este pode ser definido como o risco decorrente

de eventuais condenações judiciais da Devedora e/ou da Cedente, nas esferas cível, fiscal
e t rabalhista;

h)

Risco de não Constituicão de Garantias: A garantia ainda não se encontra

total mente constituída, até a data de assinatura deste Termo, tendo-se em vista que os
seus respectivos instrumentos ainda não foi emitido pela instituição fi nanceira garantidora,
razão pel a qual existe o r i.sco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na
completa constituição dessa garantia, pr incipalmente em decorrência da burocracia;

1965740
oe

10"0FICIAL REGISTRO OE
TITULOSE DOCUMENTOS OA CAPITAL-SP

i)

Risco de Insuf iciência da Garantia Real Imobiliária: possíveis variações no mercado

imobiliário poderão, eventualmente, i mpactar o valor de mercado dos imóveis a serem
alienados fiduciariamente, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão.
As variações de preço no mercado Imobiliário estão vinculadas predominante, mas não
excl usivamente,

à

relação entre a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem

como à respectiva depreciação, obsol escência e adequação para outras atividades
diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários;

j)

Risco decorrente da não formalização da venda e conipra dos Imóveis: os imóveis

objeto das matrículas nºs 75. 797 e 26. 931 do 8° Ofício de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro,. RJ encontram-se hipotecados a favor de terceiros e em razão do disposto no
Contrato Atípico de Locação, os imóveis devem ser adquiridos de forma livre e
desemparaçada de quaisquer ônus ou gravames. As Partes mantiveram o entendimento de
que a formalização da venda e compra somente deverá ocorrer após o cancelamento das
hipotecas exist entes. Dessa forma, a Cedente não possui a propriedade dos Imóvei s,
tampouco pode determinar o prazo para em que será formalizada a aquisição dos Imóveis.

k)

Risco em Função da Dispensa de Registro: a oferta dos CRI, distribuída nos termos

da Instrução CVM nº 476/09, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM,
de forma que as informações prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Lider não foram
objeto de análise pela referida autarqliia federal ;
Demais Riscos: os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da
Devedora, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas
nacionais e i nternacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos
de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas
regras aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

CLÁUSULA XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Tenno.
Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ ou aos detentores de CRI em razão
de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos,
MICROFILMAOO
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faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou
concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de
quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer
outro inadimplemento ou atraso.
17.2. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as
partes por si e seus sucessores.
17 .3. Todas as alterações do presente Termo, somente serão válidas se realizadas por
escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos titulares dos CRI, observados os quóruns
previstos neste Termo, e; (ii) pela Emissora.
17.4. Caso qualquer das disposições deste Termo venha a ser julgada ilegal, inválida ou
ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que,
na medida do possível, produza o mesmo efeito.
17.5. A Emissora poderá contratar, às suas expensas, classificação de risco para a

presente Emissão, necessária à distribuição primária do CRI.
17.6. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade

nas deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou a inda em qualquer
documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela
Emissora ou por terceiros a seu ped ido, para se basear nas suas decisões.
CLÁUSULA

xvm - DA LEI APLICÁVEL E SOLUÇÃO DE CONFLITOS

18.1. Este Termo é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.
18.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura
oriundas deste Termo.

MICROFILMAOO
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O presente Termo é firmado em 3 (três} vias de igual teor e forma, subscritas por duas
testemunhas abaixo.

São Paulo, 24 de outubro de 2011 .

,..i«l~\Ô~
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Nome:

Cleoor Machado all!l?_os·
O!relôr d& RelaçõOS com Investi s

Cargo:

-

<

"=

Nome:

ALVARO PEREIRA JUNIOR

cargo:

Diretor

l!l .~!

-PA
- VARINI DISTRIBUIDORA D°íf-1'Ffl:JLOS E VALORES ~ LT
- DD--+
~.,,.--- ,,C,_ ~ \\O fe1!81! 8
Nome:
Carlos Alberto Sacha
Nome: 1\\11&\óo l\e.be
1 91
~- 941,62 •
CPF 606.744.587-53
Cargo:
offl uu••
Cargo:
Procurador

TESTEMUNHAS

Q~r--

2•. _ _ __;__ _ _ _ __
:

Gabriel Malaces1a Motomuta

RG:10.927.306·1 (JPP/RJ)
CPF/MF
CPF: 104.092.107-81

Nome:

CPF/MF

Roslléa Mayer Florentino
CPF: 702.218,267-00

(Página de assinaturas do Termo de Securitização ·de Créditos da 4ª Série da

zn Emissão de

Certificados de Receblveis Imobiliários da Beta Securitizadoró S.A. , celebrado entre a Beta
Securitizadora S.A. e a Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltdo. , em 24 de
outubro de 2011).
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Anexo 1
ao Termo de Securitização de Créditos da 4° Série da 2• Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da Beta Securitizadora S.A.

l DATA DE EMISSÃO: 26/10/20_11_

1CÊDULA DE CREDITO IMOBILIÁRIO

l SERIE

1

1 NUMERO

AT02

I XPAVAT

1 TIPO DE CCI

J

I

_ _ __

1_NT_E_G_RA
_ L_ ___,

1. EMISSORA
RAZÃO SOCIAL: Kozmus 18 Empreendimentos Imobiliários S.A.

- - - - -- -

CNPJ/MF: 12.919.509/0001-11
·.

ENDEREÇO: Rua dos Pinheiros, nº 870
COMPLEMENTO

I cj 242

1 CIDAD-E - i- s-ão
- Pa_u_lo- _ -_ -____,c...u_F__._s_P_

CEP

05467-030

2. INSTITUIÇÃÕ CUSTODIANTE
RAZÃÕ SOCIAL: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobilia.rios ltda.
CNPJ/MF: 15.227.994/0001·50

- - - - --

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 99
COMPLEMENTO

ICEP

20050-005

- -I UF-I-SP I CEP

104794-000

ICIDADE I Rio de Janeiro

j 24° andar

-

UF

RJ

3.0EVEOORA
RAZ O SOCIAL: Atento Brasil S.A.
CNPJ/MF: 02.879.250/Ó001-79
ENDEREÇO : Avenida Nações Unidas, nº 14171, 2°, 3°, 4° andares
COMPLEMENTO

1·

1CIDADE I São Paulo

4. TÍTULO
Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças . firmado em 20 de

janeiro de 2011 e aditado em 01 de fevereiro de 2011 e 18 de agosto de 201 1, entre a
Emissora, a Devedora e a Kozmus 17 Empreendimentos Imobiliários Lt da., na qualidade de
interveniente anuent e.
15.VALOR NOMINAL DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 41.493.169,90 (quarenta e um milhõ~

55
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quatrocentos e novent a e três mil , cento e sessenta e nove e noventa centavos),
correspondente a 100% dos Créditos Imobiliários, na data de 26. de outubro de 2011,
conforme previsto no Contrato Atípico de Locação.

6.IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Nº MATR CULA

CART RIO

75.797, 26.931 e

8° Ofício de Registro de Imóveis do Río de Janeiro, RJ

97.810

7.CONDIÇÕES DE EMISSÃO
7. 1. PRAZO REMANESCENTE

119 meses

7.2. VALOR TOTAL DA PRESTAÇÂO

RS 348.682, 10 (trezentos e quarenta e oito mil,
seiscentos e oitent<1 e dois reais e dez centavos),
na Data de Emissão.

7.3. DATA DE VENCIMENTO INICIAL:

01 de novembro de 2011

7.4. DATA DE VENCIMENTO FINAL:

01 de setembro de 2021

7.5. FORMA DE REAJUSTE:

O valor das parcel as dos Créditos Imobiliários
serão reajustadas anualmente, ou na menor
periodicidade permitida por leí, no mês de
setembro com base na variação acumulada do
Índice Nacional de Preços ao Consu midor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ("I PCA/IBGE"), calculado com base
no número-índice do IPCA/IBGE relativo ao mês
i mediatamente anterior ao mês da Data de Inicio
do Prazo Locatício (agosto de 2011 ) e o númeroíndice do IPCA/IBGE relativo ao 1nês de agosto
de cada ano.

7.6.

As multas previstas no Contrat o Atípico de

MULTA

Locação.
Os aluguéis mensais devidos

7.7. ENCARGOS MORATÓRIOS:

e não pagos na data

de vencimento, conforme item 9. 3 do Contrato
Atípico de Locação, sujeitar ão a Devedora, ao

@!}
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pagamento de: (a) j uros de mora de 1% (um por
cento) ao mê·s; (b) correção monetária

pro rata

die, de acordo com a variação do IPCA/IBGE ou
índice que o substitua de acordo com o item

11 .2 do Contrato Atípico de Locação; e (c) multa
por atraso de 2% (dois por cento) no caso de
atraso de até 5 (cinco) dias corridos e 5% (cinco
por cento) caso o atrnso seja igual ou superior a

6 (seis) dias corridos, acrescendo-se os juros e
correção monetária sobre o valor total do
pagamento em atraso.

7.8. PERIODICIDADE DE PAG_AM
_E
_NT
_ 0-

[ 8.GARA_N_T_IA_s _ _

4--M-ensal

7

_ _ ____ I Não há.

[ 9. FLUXO DE PAGAMENT_o_s_: _ _ __

I Mensal
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Anexo li
ao Termo de Securitização de Créditos da 4ª Série da 2• Emissão de Cer tificados de
Recebíveis Imobiliários da Beta Securitizadora S.A.

As matrícul as dos Imóveis encontram-se em documentos apartados.

1965740
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Anexo Ili
ao Termo de Securitização de Créditos da 4ª Série da 2• Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da Bet a Securitizadora S.A.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

Serão de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e i ndiretos
mencionados abaixo, ressalt ando-se que os investidores não devem considerar unicamente
as informações contidas a seguir para fins de avaliar o invest imento em CRI, devendo
consult ar seus próprios consul tores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto
Titulares dos CRI:

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte · IRRF
Como regrá geral, o tratamento fiscal ·dispensado aos rendimentos e ganhos rel ativos a
cert ificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado. aos títul os de renda fixa.

A partir de 1° de j anei ro de 2005, a tributação de rendimentos destes tít ulos foi al terada,
sendo est abelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação 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 i nvestimentos forem realizados com prazo de 181 dias at é 360
dias; (i ii) 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 di as.
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada t ipo de Investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituição fi nanceira, sociedade de seguro, de previdência pr·ivada, de capitalização,
corret ora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de t ítulos e valores
mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro.

A remuneração produzida. por certificados de recebíveis imobiliários, excet uando-se o
ganho de capital na alienação ou cessão, detidos por Investidores pessoas físicas a par tir de

1° de janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de aju~te
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anual) independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital
estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras apli cáveis a Investidores pessoa física ou pessoa
j urídica, no que se refere à' tributação de ganhos de capital.
Os Investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas t erão seus
ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto 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 tribut ação pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez
que a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1• , estabelece
que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de renda
flxél ou de renda variável. Este disposit ivo. legal está suspenso por força de ação direta de
inconst!tucíonalidé!de movida pela Confederação Nacioné!l da Saúde.

O IRRF pago por Investidores pessoas jurídicéls t r ibutadas pelo lucro presumido, arbitrado
ou real é considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado
em cada período de apuração.

A partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações
de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade

de previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada
Individual • FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência, haverá dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou
pago em separado.
Também , na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários
realizada 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, corretoras e distribuidoras de t ítulos e
valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na
fonte e do pagamento do imposto.

Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aP.l ica-se,
como regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e
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anhos

f

percebidos pelos residentes no Pais. Por sua vez, há um regime especial de tributação
aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos Investidores não residentes cujos
recursos adentrarem o país de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional
(Resol ução CMN n• 2.689, de 26 de janeiro de 2000). Nesta hipótese, os rendimentos
auferidos por Investidores estrangeiros estão sujei tos à incidência do imposto de renda, à
alíquota de 15%, ao passo que os ganhos realizados em ambiente bursátil, como a
BM&FBOVESPA, são isentos de trfbutação. Em relação aos investimentos oriundos de países
que não t ri butem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20%, em qualquer
situação há i ncidência do imposto de renda à alíquota de 25%.

(ii) IOF:

Ainda, com relação aos investidores não-res identes, o Regulamento do IOF determi na que o
Ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na
forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resol ução CMN nº 2.689, de 26 de
janeiro de 2000) a alíquota do IOF/ Câmbio será igual a 6% (seis por cento) , conforme
alt eração estabeleeida pelo Decreto nº 7,330/2010. Alertamos-, cont udo, por se tratar de
imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser alteradas de
forma automática via Decreto do Poder Executivo.

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a i ncidência do IOF/Títulos
ou Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou
pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliári os. Regra geral, para as operações
cujo resgate, cessão ou repactuação ocorra após o período de 30 (trinta) dias contados da
data de sua aquisição, haverá isenção do IOF/ Títulos ou Valores Mobiliários.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na
BM&FBOVESPA, a retenção do imposto Incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por
pessoas físicas ou jurídicas não financeiras titulares de contas Individualizadas deve ser
efet uada através do próprio sistema.

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não
possuírem contas individuali.zadas do referido sistema devem ser creditados em suas

l~@J)'f .. ti!lê'tJJWAfl!:l
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respectivas contas pela Emissora, cabendo às inst ituições financeiras titulares das referidas
contas a retenção do e o recolhimento do IRRF.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos
investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil subsequente
ao decêndio de ocorrência do referido pagamento.

(iii) Contribuição ao Programa de integração Social - PIS e para o Financiamento da
Segu ridade Social -COFINS
A contribuição ao PIS e à CQFINS incidem sopre o valor do faturamento mensal das pessoas
jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas
auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil
adotada para tais receitas.
No tocante à contribulção ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei nº

10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 1º de dezembro de 2002: (1) a alíquota foi
elevada para 1,65%; e (ii) o val or do t ributo apurado pode ser compensado com créditos
decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo
sentido, houve a alteração da sistemática da t ributação da COFINS pois de acordo com a
Medida Provisória nº 135,. convertida na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1°
de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo apurado
pode ser compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos janto a
pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a t ítulo de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis
imobiliârios aos Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui
receita financeira. Para os Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as
receitas financeiras auferidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota
zero, nos t ermos do Decreto nº 5.442/2005.
No caso dos Investidores pessoas jurídicas t ributadas pelo lucro presumido, a remuneração
conferida

a

título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários

constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS,

'l'°U\\!r
IÕ'llll .. f'illC~OEl~~t4
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face a revogação do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei nº 9.718/98 pel a Lei nº 11.941/2009,
revogado em decorrência da anterior declaração de inconstitucionalidade do referido
dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF,

É importante ressalvar que no caso das pessoas j urídicas que tenham como atividade
principal a exploração de operações f inanceiras, corno, por exemplo, as instituições
financeiras e entidades assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos
juros dos certificados de recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas
pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela cont r ibuição ao PIS e pela
COFINS, na forma da legislação aplicável

à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendiment os auferidos por Investidores pessoas físicas não há qualquer i ncidência
dos referidos tributos.

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o vigésimo quinto
dia do mês subsequente ao de auferirnento da referida receita pelo Investidor em geral, ou
até o vigésimo dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades
assemelhadas.

MICROFICMA'OO- SOB Nº

1965740
10' OFICIAL OE REGISTRO OE
TITULO$ EDOCUMEl-lTOS DA CAPITAL,SP

Anexo IV

BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A., instituição financeira, com sede na Cidade

e Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar, i nscrito no CNPJ/MF sob o
nº 33.753.740/0001-58, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, para fins
de atender o que prevê o item 15 do anexo Ili da Instrução CVM 414/04, na qualidade de
coordenador líder da oferta pública com esforços restritos dos CRI da 4ª Série da 2• Emissão
("Emissão") da Beta securitizadora S.A. ("Emissora"), declara, para todos os fins e efei tos
que, verificou a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de
Securitização de Créditos lmobílíários da Emissão.

São Paulo, 24 de outubro de 201 1.

BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASI L) S.A.
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Anexo V - Tabela de Amortização ("TA!')
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ANEXO VI· MINUTA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEIS EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS EM GARANTIA E
OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular, firmado em conformidade com os arts. 22 a 33 e 38
da Le.i nº 9.51 4/1997, de um lado,

1• PARTES:
KOZMUS 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima fechada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, n• 870, conjunto 242,
Pinheiros, CEP 05422-001 , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.919.509/0001-11 , neste ato,
representada na forma de .seu Estatuto Social (adiante designada simplesmente como
"fid_uciante I");

KOZMUS 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima fechada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242,
Pinheiros, CEP 05422-001 , inscrita no CNPJ/Mf sob o nº 12.919.425/0001-88, nest e atq,
representada na forma de seu Estatuto Social (adiante designada simplesmente corno
" fiduciante li", e em conjunto com a fiduciante I denominadas "Fiduciantes"), e

BETA SECURITIZADORA S.A. , sociedade anônima, com na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paul o, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.021.459/0001-10, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social (adiante designada simplesmente como "Fiduciár ia").

(adiante, a Fiduciante 1, Fiduciante li e a Fiduciár ia, quando em conjunto, designadas como
"Partes" e, individual e indistintamente, como " Parte").

li - CONSIDERANDO:
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b)

a Fiduciante 1, dentre suas atividades, investe no mercado i mobiliário, com vistas ao

desenvolviment o de empreendimentos para locação a t erceiros, consistentes na aquisição
do direito de propriedade de t errenos e construção de empreendimentos sob medida para o
uso do fut uro locatário;
b)

a Atento Brasil S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.879.250/0001 •79 ("Devedora")

tem por atividade, dentre outras estabelecidas em seu Estatuto Social , a prestação de
serviços de cal/ center;
e) a Devedora desejando expandir suas atividades, sem investir na aquisição de terreno,
edificações e benfeitorias, decididiu que a Fiduciante 1, por ser inerente às suas atividades,
poderia, assim, viabilizar o i nt eresse da Devedora, mediante a locação, por parte da
Fiduciante l de bem imóvel para instalação e operação de um cal/ center l ocalizado no
Município do Rio de Janeiro, RJ;
d) para fins de atender à demanda da Devedora referida no considerando anterior, a
Devedora identificou os imóveis localizados no município do Rio de Janeiro, Est ado do Rio
de Janeiro, na (a) Rua João Vicente, nº 187 (Rua Dona Clara, nº 118); (b) Rua Ewbank da
Câmara, nº 48, e (c) Rua Ewbank da Câmara, nº 42, no Bairro de Madureira, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, matriculados, respectivamente, sob os nº 75. 797, 26. 931 e
97.810, todas do 8º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro ("Imóveis");
e) Devedora celebrou com os proprietários anteriores uma opção exclusiva de compra,
declarando assim ser conhecedora de sua localizAçâo, medidas, confrontações e elementos
topográficos, manifestando a Devedora, ainda, que os Imóveis são, nesses particulares,
perfeitamente adequados ao atendimento de suas necessidades, quais sejam a instalação e
operação de cal/ center;
f) em 20 de janeiro de 2011, a Fiduciante 1, a Devedora e a Fiduciante li, firmsir<1m o
Contrato Atípico de Locação, sob condição suspensiva, de acordo com a Cláusula
Contrat o Atípico de Locação alterado

em

1'. 2 do

01 de feverei ro de 2011 por meio do Primeiro

Aditamento ao Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças
("Pr imeiro Adit amento") e em 18 de agosto de 2011 por meio do Segundo Aditai
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r;

Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comerc1al e Outras Avenças ("Segundo
Aditamento");
g) pelo Cont rato Atípico de Locação e seus respectivos ad itamentos, a Fiduciante I e a
Flduciante li se obrigaram a: (i) adquirir os Imóveis após o cancelamento da hipoteca
constante nas matrícul as dos Imóveis Hipotecados, (li) reformar/adapt ar uma edificação
para a instal ação e operação de um cal/ center, sob medida e de acordo com as
necessidades específicas da Devedora ("Cal/ Center"), a ser implementado sobre os
Imóveis, sendo os Imóveis e o Cal/ Center, quando mencionados em conjunto,
simplesmente como "Empreendimento", e (iii) locar o Empreendimento à Devedora, pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida
no parágrafo primeiro do Item 5. 7 do Contrato Atípico de Loca.ção e no item 1.4 do Segundo
Aditamento;
h) em contraprestação à aquisição dos Imóveis,

à construção do Ca/L Center e à l ocação do

Empreendimento pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da Data de Início do Pra.zo Locatício,
que será considerado para todos os efeitos o dia 01 de setembro de 2011 , a Devedora se
comprometeu a pagar (i) mensal e postecipadamente, aluguéis no valor de

RS 348.682, 10

(trezentos e quar enta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos),
atualiz;'ldo anu.almente no mês de setembro com base na variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Ampl o, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geogrl!fla e
Estatística ("IPCA/IBGE"), calculado com base no número-índice do IPCA/IBGE relat ivo ao
mês imediatamente anterior ao mês da Data de Início do Prazo Locaticio (agosto de 2011) e
o número-índice do IPCA/IBGE relativo ao mês de agosto de cada ano, obse1vada a
possibilidade de substituição desse índice no caso de extinção ou caso seja considerado
legalment e inaplicável, conforme previsto no item 11. 2 do Contrato Atípico de Locução; e
(ii) todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pela

Flducia1ite 1, em virt ude do Contrato Atípico de Locação, incluindo a totalidade dos
respectivos acessórios, t ais como atualização monetária, encar gos moratórios, multas,
penalidades, indenizações e demais encargos contratuais e legais previstos 110 Contrato
Atipico de Locação (os direitos credltórios mencionados nas alíneas "i" e "ii" deste
considerando doravante denominados "Créditos Imobiliários");
i) nos termos do Contrato Atípico de Locação, a Devedora reconhece .que, desde que

1~~r-·• so
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cumpridas todas as obrigações da Fiduciante I em relação
serão adequados

à aquisição dos

Imóveis, est es

à sua respectiva destinação;

j) nos termos do item 12.1 do Contrato Atípico de Locação,

à vista das peculiaridades

negociais acima expostas nos considerandos desta Escrit ura de Emissão, a Fiduciante I e a
Devedora reconhecem que a relação j urídica estabelecida no Contrato Atípico de Locação
extrapola os limites de uma locação comum, razão pela qual a ela não se aplicam, salvo
quando expressamente mencionado pela Fiduciante I e pela Devedora no Contrato Atípico
de Locação, as disposições da Lei 8.245/91, especialmente mas não se limitando, àquel as
previstas nos artigos 4º , 19º e 51 º do cit ado diploma legal;

k) nos termos do item 12.1 do Cont rato Atípico de Locação, a Devedora declara e
reconhece expressamente que, dada a atípicidade do Contrato Atípico de Locação, visto
que os aluguéis (i) representam rem uneraç,ão da Fiduciante I pela aquisição dos Imóveis e
realização da Obra, nos moldes det erminados pela Devedora; (ii) representam remuneração
pela locação pelo período de 10 (dez) anos; (ii i) servirão de lastro para captação de
recursos, não há que se fal ar em valor de mercado para fins de ação rev isionai de aluguel.
Diante disso, tanto a Fiduciante I como a Devedora renunciaram, de comum acordo, aos
seus respectivos direitos de pleitear revisão judicial do valor do aluguel, nos t ermos do
artigo 19 da Lei nº 8.245/91, A Devedora, por sua vez, reconheceu que, desde que
cumpridas t odas as obr igações da Fiduciante I em relação à aquisição dos Imóveis, estes
serão adequados

à sua

respectiva destinação, conforme mencionado 110 considerando "e"

acima;
l) em 10 de fevereiro de 2011 , a Fiduciante 1, a Fiducia11te li e a promitent e vendedora dos
Imóveis celebraram Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóveis com
Condições Resolutivas e Outras Avenças por meio do qual a propriet ária C.C.I.C.
ENTREPOSTO FRIGORÍFICO LTDA. , sociedade comercial limitada com sede na Rua Dona
Clara, nº 118, Bairro Madureira, CEP 21310-030, Rio de Janeiro/RJ, inscrita 110 CNPJ/MF sob
o n. º 33.223.355/0001-07 prometeu, em caráter irrevogável e irretratável, conceder à
Fiduciante I o direito real de superfície dos Imóveis pelo prazo de 10 (dez) anos, e à
Fiduciante li a propriedade residual dos Imóveis, mediante a celebração de Escritura
Pública de Concessão de Direito Real de Superfície, por meio da qual os anteriores

proprietàrios dos Imóveis outorgarão o direito real de superfície dos Imóveis à Fiduciante 1
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e a celebração de Escritura Pública de Compra e Venda, por meio da qual os anteriores
proprietários do Imóvel alienarão

à

F1duciante li a propr iedade dos Imóveis deduzida do

direito real de superfície;
m) pelo primeiro aditamento ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Imóveis com Condições Resolutivas e Outras Avenças, o atual proprietário dos Imóveis
formaliza a imissão da Fiduciante I e da Fidudante li na posse dos Imóveis;
n) em 02 de setembro de 2011 o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Imóveis com Condições Resolutivas e Outras Avenças foi prenotado para registro nas
matrículas dos Imóveis;

o) nos t ermos do item 20.1 do Contrato Atípico de Locação, durante a Obra, a Fiduciant e 1
exlgiu a contratação de seguro para a construção do Empreendimento com cobertura de (i)
Riscos de Engenharia; e de (ií) Responsabilidade Civil;

p) a Devedora e a Fiduciante I firmaram em 01 de fevereiro de 2011 o Primeiro Aditamento
ao Contrato Atípico de Locação determinando (i) valor do aluguel mensal; e (ii) prazo para
constrnção da Obra;
q) a Devedora contratará Seguro Patr imonial dos Imóveis, conforme item 20. 1 do Contrato
Atípico de Locação, no prazo de at é 60 (sessenta) dias da Data de Início do Prazo Locatício;

r) nos tem10s do item 20.2 a Devedora deverá apresentar fiança bancária com cobertura
equivalente a 12 (doze) meses de locação, no prazo de até 60 (sessenta) dias da Data de
Início do Prazo Locatício, conforme Cláusula 1Odo Contrato Atípico de Locação;

s) com o intuito de viabilizar a reforma/adaptação do Call Ce11ter, a Fiduclante I contratou
operação de crédito com o Interveniente, por meio da emissão da Cédula de Crédito
Bancário 11°·005/11, emitida em 08 de abr il de 2011, nos termos dos arts. 26 e seguintes da

Lei nº 10. 931 /2004 ("CCB");
t) em garantia do cumpriment o das obrigações assrnnidas pela Fiduciante I na CCB

("Obrigacões da CCB"), foram constituídas em favor do Interven iente, dentre outras, a
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cessão fidudária dos Créditos Imobiliários decorrentes do Contrato Atípico de Locação, nos
termos do Instrumento Particular do Contrato de Cessão Fiducióría de Direitos Creditórfos
em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 08 de abril de 2011, entre a Fiduciante 1, na

qualidade de fiduciante, o Int erveniente, na qualidade de fiduciário, e a Fiduciante li, na
qualidade de i nterveniente-anuente ("Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - CCB");
(doravante denominada de "Garantia CCB");
u) tendo em vista: (i) a necessidade da Devedora em ocupar e utilizar o Empreendimento, e

(ii) que os imóveis objeto das matrículas nºs 75.797 e 26.931 do 8° Ofício de Registro de
Imóveis do Rio de Janeiro,

RJ

encontram-se hipotecados a terceiros

("Imóveis

Hipotecados"), o que. Impede a conclusão de suas aquisições, de forma livre e
desembaraçada de quaisquer ônus na forma estabelecida no Contrato Atípico de Locação,
as Partes conjuntamente decidiram por iniciar as obras para execução dos projetos
aprovados pela Devedora, mesmo não tendo sido formalizada a aquisição dos imóveis,
confom1e previsto no Segundo Aditamento;

v) conforme Segundo Aditamento, as Partes deliberaram que a aquisição dos Imóveis
somente será realizada após o cancelamento das hipotecas constant es nas matrículc1s dos
Imóveis Hipotecados e da superação de outras eventuais pendências, e que tal fato não
impede a ocupação do Cal/ Ce11ter e o consequente início da plena vigência da locação,
tendo sido consideradas superadas as condições suspensivas previstas no 1.2. do Contrato
Atípico de Locação;

w) em razão da superação das condições suspensivas previstas no 1.2. do Contrato Atípico
de Locação foi determinado que a Data de Início do Prazo Locatício é. o dia 01 de setembro
de 2011;
x) a celebração do Segundo Aditament o suprime a necessidade de realização de vistorias e
inspeções previstas no Contrato Atípico de Locação, sendo que eventuais Pendências
Permitidas poderão constar do Termo de Entrega e Aceitação;

y) em razão do atual estágio das obras verificou-se· a existência de

02 (duas) pendências

especiais ("Pendências Especiais"), as quais, apesar de não propriamente impedirem a
ocupação do Empreendimento, prejudicam a operação da Devedora. Desse modo,
MICROFILMADO
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concordaram as partes em definir um tratamento diferenciado quanto à conclusão de tais
itens, conforme abaixo:
(iv)as Pendências Especiais referem-se à obrigação da Fiduciante 1 (i) promover a
conclusão do sistema de fornecimento de água, com a ligação entre os dois
reservatórios que servem ao Empreendimento e (ii) finalizar o primei ro andar do
Empreendimento, no espaço reservado ao CPD (centro de processamento de dados) e
ao setor administrativo.
(v) as referidas· Pendências Espec iais deverão estar concluídas em no máximo 15
(quinze) dias após a Data de Início do Prazo Locatício, sob pena da Fiduciante I incorrer
em penalidade diária equivalente a 1 /30 (um t rinta avos) do valor do aluguel vigente,
desde o recebimento de notificação da Devedora apontando a não conclusão destas
pendências até suas finais resoluções, sem qualquer relação de proporcionalidade em
relação ao todo das obras, e ainda, de maneira autônoma, vedado qualquer tipo de
compensação com os alugueis vinéendos;
z) a Fiduciante I utilizará os recursos decorrentes do pagamento do Valor da Cessão, nos
termos do Contrato de Cessão, confonne abaixo defini do, para a quitação das Obrigações
da CCB, com a consequente liberação das Garantias CCB;
aa) a Fiduciante I é legítima titular dos Créditos Imobiliários oriundos do Contrato Atípico
de Locação;
ab) a Fiduciante I emitiu 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem garantia real
imobiliária sob a forma escr itural ("CCI"), para representar a totalidade dos Créditos
Imobiliários por melo da celebração, em 24 de outubro de 2011, do Instrumento Particular
de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários Sem Garantia Real /mobiliária sob a Forma
Escriturai;

ac) por meio da celebração do Instrumento Particular ·de Contrato de Cessão de Créditos e
Outros Avenças fi rmado, em 24 de outubro de 2011 , a Fiduciante I cedeu, sob condição

suspensiva, os Créditos Imobiliários à Fiduciária ("Contrato de Cessão");

r,ii5 Mi~OFILMÁOô
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ad) a Fiduciária é uma companhia securltizadora de créditos imobiliários, devidamente
registrada na Comissão de Valores Mobiliários("CVM") nos termos da Instrução CVM 414, de
30 de dezembro de 2004, conforme posteriorment e alterada (" lnst rucão CVM 414")e tem
por objeto social a aquisição e a posterior securit ização de créditos imobiliários, na forma
do artigo 8º da Lei n.º 9.514/97;

ae) por meio do Termo de Securltização de Créditos Imobiliários f irmado, em 24 de outubro
de 2011, ent re a Fiduciária e o Agente Fi duciário ("Termo de Securitização"), a Fiduciária
vinculou os Créditos Imobiliários aos Certif icados de Recebíveis Imobiliários da 4° série de
sua 2~ emissão, nos termos da Lei nº 9.514/1997;

af) os CRI foram objet o de distribuição pública nos termos da Instrução CVM n• 476/2009
("Oferta"), em que o Interveniente figurou como inst ituição intermediária líder da Oferta
("Coordenador Líder"), nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Distribuição
Pública, com Esforços Restrit os de Colocação, de Certificado de Recebiveis Imobiliários da
4ª Serie da 2ª Emissão da Beta Securitizadora S.A., firmado, em 24 de outubro de 2011,

ent re a Cessionária e o Coordenador Líder ("Cont rato de Distribuição");

ag)

sem prejuízo de outras garantias eventualmente ou torgadas, em garantia do fiel ,

integral e pantual cumprimento de todas as obrigações principais, acessórias e moratórias,
presentes e futuras, inclusive decorrentes dos Juros, multas, penalidades e indenizações,
relativas às Obrigações Garantidas, abaixo definidas, em caráter irrevogável e irretratável,
as Fiduciantes pretendem alienar fiduciariamente a propriedade dos Imóveis, de sua
titularidade, em favor da Fiduciária;

ah)

isto posto, integram a Oferta os seguintes documentos: (í) o Contrato Atípico de

Locaçâo; (ii) a Escritura de Emissão; (iíi ) o Contrato de Cessão; (iv) a presente Alienação
Fiduciária de Imóveis; (v) o Termo de Securítlzação; (vi) o Contrato de Díst ribu1çâo; e (vii)
os Boletins de Subscr ição dos CRI (sendo todos os referidos .documentos doravante
denominados "Documentos da Operacão"), e

aí) as Par tes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de
todas as cláusulas deste contrato, cuja celebração, execução e ext inção são paut adas pelos
princípios da probidade, lealdade e boa-fé.
MICROFILMADO
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Resolvem as Partes, na melhor forma de direito, firmar o presente Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças ("Contrato de Alienacão
Fiduciária"), que se regerá pel as seguintes cláusulas e demais disposições, contratuais e
legais, apl icáveis.

Ili - CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMEIRA• DO OBJETO DO CONTRATO
1.1.

Em garantia do cumprimento de (i) todas as obrigações, presentes e fut uras,

principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora no
Contrato Atípico de Locação e suas posteriores al terações, o que i nclui o pagamento dos
Créditos Imobiliários,

e (ii) todas as obr igações, presentes e futuras, principais e acessórias,

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Fiduciante I no Contrato de Cess.ão e suas
posteriores alterações, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da obrigação de
Recompra Compulsória, ao pagamento da Multa Indenizatória, conforme definidas no
Contrato de Cessão, (toda-s·, quando em conjunt o, doravante denominadas "Obrigações
Garantidas"), as Fiduciantes alienam fiduciariamente

à Fiduciária os Imóveis,

sendo que a

Fiduciante I aliena fiduciariamente a titularidade sobre a superfície dos Imóveis e a
Fiduciante li, por sua vez, aliena fiduciariamente o Solo dos Imóveis.

1.2.

A transferência da propriedade fiduciária dos Imóveis, na forma do item 1.1 supra,

opera-se com o registro deste Contrato de Alienação Fiduciária no Cartório de Registro de
Imóveis competente e subsistirá até a efetiva liquidação das Obrigações Garantidas.
1.2.1. O pagamento parcial das Obrigações Garantidas não importa exoneração
correspondente da garantia fiduciária ora constituída.
t.3.

Sem prej uízo de o presente instrumento vincular as Partes desde a data de sua

assinatura, a eficácia da garantia objeto deste Contrat o de Alienação Fiduciária está
condicionada, de forma suspensiva, nos termos do arti go 125 do Código Civil,
cumulativamente: (i) à subscrição e integralização da tot alidade dos CRI, com o
consequente pagamento do Valor da Cessão, conforme definido no Contrato de Cessão, e

,1/
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(ii) a liberação da Alienação Fiduciária de Imóveis - CCB, por meio da assinatura do

competente termo de quitação e liberação de garantia, na forma do Anexo 1 ("Termo de
Quitação e Liberacão"), que se dará em até 05 (cinco) dias úteis da quitação da CCB
("'Condição Suspensiva").
1. 3.1. Assim que a Condição Suspensiva se implementar, a garantia objeto do
presente Contrato de Alienação Fiduciária passará a ser automática e plenamente
eficaz, como se nenhuma Condição Suspensiva houvesse sido estipulada, obrigandose a Cedente a utilizar os recursos decorrentes do pagamento do Valor da Cessão
para a quitação das Obrigações da CCB, com a consequente liberação da Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios - CCB, constituída sobre os Créditos lmobilíários
objeto do Contrato de Cessão.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS
2.1.

Características das Obr1gacões Garantidas: As Obrigações Garantidas têm as

características descritas no Contrato Atípico de Locação e no Contrato de Cessão que, para
os fins do artigo 66-B, caput, da Lei n• 4.728/65, constituem parte integrante e inseparável
desta Alienação Fiduciária, como se nela estivessem transcritos.
2.2.

Descrição das Obrigações Garantidas: Sem prejuízo do disposto no item 2.1 acima,

as Partes declaram que as Obrigações Garantidas apresentam as segui ntes características:
a)

Créditos Imobiliários:

1)

Valor Nominal: RS 30.643.749,50 (trinta milhões, seiscentos e quarenta e três mil,

setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), na data de 26 de outubro de
201 1;
2)

Valor da parcela e forma de pagamento: 119 (cento e dezenove) parcelas mensais

fixas de RS 348.682, 10 (trezentos e quarenta e oito mil, seis.centos e oitenta e dois reais e
dez centavos), na data base de 26 de outubro de 2011, a primeira delas vencendo-se em 0·1
::r::;::b:: ::u!~::~ã: :o::;á::: ::;:::e~:n~i; ~;:~:::í::s::.~;ubsequentes, a serem

k
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3)

AtuaUzação monetária: O valor das parcelas dos Créditos Imobiliários serão

reajustadas anual mente, ou na menor periodicidade permitida por lei, no mês de setembro
com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IPCA/113GE"), calculado com
base no número-índice do IPCA/IBGE relativo ao mês imediatamente anterior ao mês da
Data de Início do Prazo Locatício (agosto de 2011) e o número-índice do IPCA/IBGE relativo
ao mês de agosto de cada ano, observada a possibilidade de substituição desse índice,
conforme previsto no item 11. 2, parágrafo segundo, do Contrato Atípico de Locação;

4)

Juros remuneratórios: 6,73% (seis inteiros e setenta e três centésimos por cento) ao

ano, base 252 Dias útei s;

5)

Encargos moratórias: (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; (b) correção

monetária pro rata die, de acordo com i:l variação do IPCA/IBGE; e (c) multa por atraso de

2% (dois por cento), no caso de atraso de até 05 (cinco) dias corridos e 5% (cinco por cento)
no caso de atraso igu<1l ou superior a 06 (seis) dias corridos, acrescendo-se os juros e
correção monetária sobre o valor total do pagamento em atraso, nos termos do item

9.3 do

Contrato Atípico de Locação;

6)

Prazo: aproximadamente 119 (cento e dezenove) meses, contados a partir da Data

de Emissão, vencendo-se no dia 01 de setembro de 2021;

7)

Forma de pagamento: em 119 (cento e dezenove) parcelas mensais e sucessivas,

pagas postecipadamente, nos termos do item 9 .1 do Contrato Atípico de Locação;

8)

Dat a de vencimento final: 01 de setembro de 2021; e

9)

O local, as datas de pagamento e as demais características dos Créditos Imobiliários

estão discriminados no Contrato Atípico de Locação;

b)

Obrigação de Recompra Compulsória, conforme prevista no Contrato de Cessão:
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1)

Valor correspondente ao saldo devedor apurado conforme item 4.1.19.5 do Termo

de Securitização, acrescido de Prêmio de Resgate conforme descrito no Item 4.1 .14.4 do
Termo de Securitização, se aplicável, de todos os CRI em circulação na data previ sta pel a
Fiduciária para efetivo pagamento desses CRI, calculado conforme disposto no Termo de
Securitização;

2)

Encargos moratórias: aqueles previstos no subi tem 3.5.1 do Contrato de Cessão;

3)

Prazo: em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de notificação dando

conta da ocorrência de qualquer um dos Eventos de Recompra Compul sória, conforme
prevfstos no Contrato de Ces.são;

4)

Forma de pagamento: de uma só vez, no vencimento, conforme nº 3 desta alínea

"b";
5)

O local de pagament o e as demais características da obrigação de Recompra

Compulsória estão discriminados no Contrato de Cessão;

c)

Multa Indenizatória, conforme J:5revista no Contrato de Cessão:

1)

Valor correspondente ao saldo devedor apurado conforme item 4.1.19.5 do Termo

de Securitização, acrescido de Prêmio de Resgate conforme descrito no item 4.1.14.4 do
Termo de Securitização, se apl icável, de todos os CRI em circulação na data prevista pela
Fiduciária para efetivo pagamento desses CRI, calculado conforme disposto no Termo de
Securitização;

2)

Encargos moratóri as: aqueles previstos no item 3.9 do Contrato de Cessão;

3)

Prazo: em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de notificação dando

conta da ocorrência de qualquer um dos eventos previstos no item 3. 9 do Contrato de
Cessão;

4)

Forma de pagamento: de urna só vez, no vencimento conforme nº 3 desta alínea

"e";
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5)

O local de pagamento e as demais características da Multa Indenizatória estão

discriminados no Contrato de Cessão;
CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA FIDUCIÁRIA

3.1. Os Imóveis que integram a presente garantia fiduciária encontram-se matriculados sob
ós nº 75.797, 26.931 e 97.810, do 8° Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, RJ,
conforme adiante descritos e caracter izados, e a presente garantia fiduciária abrange,
ainda, todas as acessões, melhoramentos, construções e i nstalações nela já realizadas ou a
serem realizadas ("Garantia Fiduciária").

a)

Matrícula nº 75. 797 - Prédio n• 42 da Rua Ewbanck da Camara e respectivo terreno,

medindo em sua totalidade: 14,00m de frente e fundos por 24, 50 de extensão de ambos os
lados; confrontando

b)

à esquerda com

o prédio nº 48, à direita e nos fundos com terrenos;

Matrícula nº 26.931 - Rua João Vicente, nº 187 e respectivo terreno com numeração

suplementar pela Rua Dona Clara, nº 118, medindo: 11,00m de frente pela Rua João
Vicente, 356,00m à direita em linha quebrada com 15 segmentos· de 59,90m •· 34,55m +
55,10m f 17,00m + 6,05m + 58,50m + 1,00m + 1,75m + 22,00m + 18,80m•· 34,20m+ 18,80m

+ 12,20m + 9,50m + 6,65m; 197, 10m à esquerda e 148,50111 nos fundos, em 2 segmentos de
4,20m + 144,30m, confrontando

à

direita com a vila nº 185, da Rua João Vicente, de

Francisco Vicente, de Francisco Correa de Mattos

e outros, nº 175 de Darcy Candiozo e

outros; nº 173 de Francisco José de Aguiar, todos da Rua João Vicente, alinhamento ímpar
da Rua João Vicente, alinhamento par da Rua Ewbanck da Câmara e prédios 42 e 48 da Rua
Ewbanck da Câmara, de Alvaro Pinto, à esquerda com o ramal ferroviário dá Estrada de
Ferro Central do Brasil, e aos fundos com a Rua Dona Clara;

c)

Matrícula nº 97.810 • Prédio nº 48, antigo nº 36, da Rua Ewbanl< da Câmara, e

respecti vo terreno que mede: 20,70m de frente, 22,00m de fundos, 19,60m de extensão do
lado direito e 20,60m pelo lado esquerdo, .confrontando à direita com o prédio nº 60 de
José Maria Silva ou sucessores, à esquerda com o prédio nº 42, de Luiz Costa ou sucessores,
e nos fundos com terreno de Maria José Macieira ou sucessores.
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3.1 .1. Em atendimento ao disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 9.514/1997, a
propriedade do Solo dos Imóveis foi havida pela Fiduciante li por força da celebração da
[Escritura P(1bl ica de Compra e Venda] lavrada em [ • l de [ • l de 2011., às fls. [ • ], no Livro nº
[ • ] , do[•]º Ofício de Notas de[•), registrada sob o nº [•] na matrícula nº 75.797, sob o nº
[ •] na matrícula n• 26.931 e sob o nº [ • l na matrícula nº 97.810, todas do 8° Ofício de
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, RJ, por meio da qual os antigos proprletârios dos
Imóveis alienaram à Fiduciante li a propriedade dos Imóveis deduzida do direito real de
superfície ("Título Aquisitivo").

3.1.2. A superfície dos Imóveis foi havida pela Fiduciante I por força da celebração da
[Escrit ura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície] lavrada em [ •] de [ • l de

20[ •], às fls. [ •], no Uvro nº [ • l, do [ •]º Ofício de Notas da Comarca de [ • ], registrada sob o
nº [ • l na matrícula nº 75. 797, sob o nº [ • l na matrícula nº 26. 931 e sob o nº [ • J na matrícula
nº 97.810, todas do 8° Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, RJ , por meio da qual
os antigos proprietârios dos Imóveis outorgaram o Direito Real de Superfície dos Imóveis à
Fiduciante 1.

se obrigam, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis da data de
assinatura do Termo de Quitação e Liberação, a proceder à prenotação da presente

3.2.

As Fiduc iantes

Alienação Fidudária no Serviço de Registro de Imóveis competente, devendo, para tanto,
tomar todas as providências necessárias e cabíveis. Ficando certo, cont udo, que o registro
deverá ocorrer em até 30 (trinta) di as a contar da data de prenot ação, ressalvadas
eventuais exigências.

3.3:

A Garantia Fiduciária, ora estabelecida, abrange os Imóveis e todas as acessões,

melhoramentos, construções e instalações nela já realizadas ou a serem realizadas,
enquant o não liqui dadas as Obrigações Garantidas, e vigorará pelo prazo necessário à
reposição i ntegral do valor t otal das Obrigações Garantidas e seus respectivos acessórios,
inclusive atualização monetária, permanecendo integra até que .a Fiduci11nte I cumpra
integralmente todas as demais obrigações cont ratuais e legç1is vinculadas ao negócio.

3.3.1. No caso de expansão dos imóveis em terrenos contíguos conforme previsto na
Cl áusula Oitava do Cont rato de Cessão, os referidos terrenos adquiridos, por meio dos
instrumentos devidos, integrarão a presente Alienação Fiduciária de linóveis.

lfrJ
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desde já, estabelecem que uma vez que os imóveis adquiridos integram a presente
Alienação Fiduciár ia de Imóveis, independentemente da conclusão do procedimento de
unificação das matrículas, eventual excussão da presente Garantia Fiduciária deverá ser
realizada considerando todos os imóveis em conjunto, não podendo os imóveis serem
objeto de leilão separadamente.

3.4.

As Fiduciantes declaram que até a presente data, e no mel hor de seu conhecimento,

os Imóveis, atendem

à legislação ambiental,

e que não têm conhecimento da existência de

substâncias per igosas presentes no, ou sob os Imóveis, e que não têm conhecimento de que
nenhuma parte dos Imóveis foram utilizadas para o descarte, armazenamento estoque,
manipulação, tratamento ou utilização de substâncias perigosas.

3.5.

As Fiduciantes se comprometem a manter os Imóveis, conforme este instrumento,

em perfeito estado de segurança e utilização, bem como a fazer, às suas expensas, dentro
do prazo da notificação que lhe for f eita, as obras e os reparos exigidos pelas autoridades
competentes. O cumprimento desta obrigação poderá ser fiscalizado pela Fiduciária,
obrigando-se as Fiduciantes a permitirem o ingresso de pessoa credenciada a. executar as
vistorias periódicas, nos termos do Contrato Atípico de Locação. Tais, visitas poderão
ocorrer a qualquer momento, mediante atordo prévio quanto à data e hora, até o
cumprimento das Obrigações Garantidas, de forma que a Fiduciária assume total
responsabilidade pelos atos prat icados por seus funcionários e/ou agentes contratados para
realizar a vistoria, não podendo responsabilizar as Fiduciantes por quaisquer prej uízos
advindos da permanência dos funcionários e/ou agentes contratados para real izar a vistoria
nos Imóveis.

3.6.

As Fiduciantes poderão transmitir os direitos de que sejam titulares sobre os

Imóveis, aqui objetivado, desde que haja prévia e expressa anuência da Fiduciária e que o
terceiro adquirente assuma integral mente as obrigações previstas neste Contrato de
Alienação Fiduciária. A anuência da Fi duciári a somente será concedida após deli beração da
Assembleia Geral de Titulares do CRI, que será convocada em conformidade com o disposto
no Termo de Securitização.

3.7.

Mediante o registro do presente Contrato de Alienação Fiduciflria, estará constituída

a propriedade fiduciária sobre os Imóveis em nome da Fiduciária, efetivand •se o
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desdobramento da posse e tornando-se as Fiduciantes possuidoras diret as e a Flduciárfa
possuidor i ndireto dos Imóveis objeto da presente Garantia Fiduciária.

3.8.

A posse direta de que ficam investidas as Fiduciantes manter-se-á enquanto a

Fiduciante I e a Devedora se mantiverem adimplentes, obrigando-se as Fiduciantes a
manterem, conservarem e guardarem os· Imóveis, pagarem pontualmente todos os
impostos, taxas e quaisquer out ras contribuições ou encargos que incidam ou venham a
incidir sobre ele ou que sejam i nerentes à presente Garantia Fiduciária.
3.8. 1- A Fiduciária declara expressamente estar ciente e concordar com os termos
do Contrato Atípico de Locação.
3.9.

Se a Fiduciária vier a pagar algum dos t ributos e/ou encargos inerentes aos Imóveis,

as Fiduclantes deverão reembolsá-lo dentro de 10 (dez) dias, contados do recebimento de
sua comunicação, sendo aplicáveis as mesmas penalidades para casos de inadimplemento.

3.10. A Fiduciária reserva-se o cHreito de, a qualquer t empo, exigir comprovantes de
pagamento dos referidos encargos fiscais e/ ou tri butários, ou de quaisquer outras
contribuições, ou ainda, conforme o caso, a comprovação de provi são dos valores
eventualmente não pagos, rel acionados com o imposto predial e territorial urbano.

3.1 1. As Partes acordam que em nenhuma hipótese será devido pela Fiduciária às
Fiduciantes quaisquer valores a título de indenização por benfeitorias.

3. 12.

No prazo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação da Fiduciante 1, desde que tenha

ocorrido a efetiva liquidação das Ob1igações Garantidas, a Fi duciária fornecerá, a
requerimento da parte interessada, ou encaminhará para o endereço de correspondência
da Fiduciante 1, o respectivo termo de quitação.

3.1 J.

Para o cancelamento do registro da propriedade f iduciária e a consequente reversão

da propriedade plena do Solo e da Superfície, respectivamente, as Fiduciantes deverão
apresentar ao Serviço de Registro de Imóveis o competente termo de quitação.
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CLÁUSULA QUARTA - DA MORA E INADIMPLEMENTO
4.1.

A mora da Devedora, ou da Fiduciante 1, conforme o caso, no adimpl emento das

Obrigações Garantidas acarretará a responsabilidade pelo pagamento das penalidades
previstas no Cont rat o Atípico de Locação e no Cont rato de Cessão, conforme o caso, além
das despesas com publicação dos editais de leilão extrajudicial e comissão de leiloeiro, se
houver, na hipótese de alienação dos Imóveis em leil ão públ ico extrajudicial.
4.1.1. Caract erizada a mora da Devedora, nos termos do Contrato Atípico de Locação, a
Fiduci ária excutirá, primeiramente, a Fiança Bancária outorgada em garantia da locação,
descont ando a eventual cobertura do valor das Obrigações Garantidas.

4.2.

Decorrida a carência de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no art. 26,

§

2. º, da

Lei nº 9.514/1997, contados do vencimento das Obrigações Garantidas (i nclusive na
hipótese de vencimento antecipado) , a Fiduciária, ou sua cessionária, poderá a seu
exclusivo critério iniciar o procedimento de excu.ssão da presente Garant ia Fiduciária
através da i ntimação da Devedora e/ou das Fiduciantes e, mesmo que não concretizada, a
Devedora e/ou as Fiduciantes, se pretenderem purgar a mora, deverão fazê-lo com o
pagamento do saldo devedor existente e quaisquer acréscimos que vierem a existir no curso
da excussão, que incluem os juros compensatórios cont ratados, a mul ta e os juros de mora,
os demais encargos e despesas de intimação, inclusive t ributos, contribuições condominiais
e associativas.
4.3.

A Devedora e/ou as Fiduciantes serão intimadas para purgar a mora no prazo de 15

(quinze) dias.
4.4.

O simples pagamento de qualquer valor, i nclusive do principal, com atualização

monetária e os demais acréscimos moratórias, não exonerará a Devedora e/ ou as
Fiduciantcs da responsabilidade de liquidar t ais obrigações, continuando em mora para
todos os efeitos legals e contratuais e da excussão iniciada.
4.5.

O procedimento de intimação para pagamento -obedecerá aos seguintes requisitos:
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l.

a)

a intimação será requerida pela Fiduciár ia, ou sua cessionár ia, ao Oficial Delegado

do Serviço de Registro de Imóveis, indicando o valor vencido e não pago e penalidades
moratórias;
b)

a diligência de intimação será realizada pelo Oficial Delegado do Serviço de Registro

de Imóveis da circunscrição imobiliária onde se localizar os lmóvei.s, podendo, a critério
desse Oficial , vi r a ser realizada por seu prep.osto ou através do Serviço de Registro de
Títulos e Documentos da Comarca da situação dos Imóveis, ou do. domicílio de quem deva
recebê-la, ou, ainda, pelo Correio, com aviso de recebimento a ser firmado p.essoalmente
pelas Fi duciantes ou por quem deva receber a ili timação;
c)

a intimação será feita à Devedora e/ ou às Fiduciantes, a seu(s) representante(s) ou

a procurador(es) regularmente constituído(s);
d)

se o destinatário da intimação se encontrar em local incerto e não sabido,

certificado pelo Oficial Delegado do Serviço de Registro de Imóveis ou pel o de Títulos e
Documentos, competirá ao pr imeiro promover sua int imação por edital , publicado por 3
(três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior circul ação no l ocal dos Imóveis ou noutro
de comarca de fácil acesso, se, no local dos Imóveis, não houver imprensa com circulação
diária.
4.6.

Purgada a mora perante o Serviço de Registro de Imóveis, o Contrato de Alienação

Fiduciária se restabelecerá, caso em que, nos 3 (três) dias seguintes, o Oficial entregará a
Fiduciária as importâncias recebidas, cabendo também às Fiduciantes o pagamento das
despesas de cobrança e de intimação.
4.6.1. Eventual diferença entre o valor objet o da purgação da mora e o devido no dia da
purgação deverá ser paga pela Devedora e/ou pelas Fíduclantes, conforme o caso,
juntamente com a primeira ou com a segunda prestação que se vencer após a purgação da
mora no Serviço de Registro de Imóveis.
4.7.

Se a mora for purgada por cheque, este deverá ser exclusivamente cheque OP

(Ordem de Pagamento), nominativo a Fiduciári a ou a quem for expressamente indicado na
int imação.
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4.8.

O não pagamento de qualquer valor devido pela Devedora e/ou pelas Fiduciantes,

conforme o caso, depois de devidamente comunicada nos termos supra, bastará pata a
configuração de sua mora.
CLÁUSULA QUINTA• DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL

5.1,

Uma vez consolidada a propriedade dos Imóveis na Fiduciária, por força da mora,

observado o .disposto nos itens 4.3 e 4.5 supra, deverão ser alienados os Imóveis pela
Fiduciária a terceiros, com observância dos procedimentos previstos na Lei nº 9.514/1997,
como a seguir se explic ita:
a)

a alienação far•se•á sempre por público leilão, extrajudicialmente;

b)

o primeiro leilão público será realizado dentro de 30 (trinta) dias, contados da data

da averbação da consolidação da plena propriedade em nome da Fiduciária, devendo os
Imóveis serem ofertados no primeiro leilão pelo valor estabelecido no item 6.1 infra,
observado ainda o disposto no Item 5. 3 infra;
c)

não havendo oferta em valor igual ou superior ao que as Partes estabeleceram,

conforme alínea "b" supra, os Imóveis serão ofertados em 2º leilão, a ser realizado dentro
de 15 (quinze) dias, contados da data do primeiro público leilão, pelo valor das Obrigações
Garantidas atualizado com todos os encargos apurados até então e acrescido da projeção
do valor devido na data do segundo leilão e ainda das despesas, tudo conforme previsto no
a rt. 27,
d)

§§

2° e 3°, da Lei nº 9.514/1997;

os leilões públicos serão anunciados mediante edital único, publicado por 3 (três)

dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no local dos Imóveis e nas comarcas
de fácil acesso. As Fiduciantes serão comunicadas por simples correspondência endereçada
ao endereço constante no preâmbulo deste contrato acerca das datas, tocais e horários de
realização dos leilões;
a Fiduciária, Já como titular do domínio pleno, transmitirá o domínio, a
propriedade, direta e indireta, dos Imóveis ao licitante vencedor; e

e)
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f)

a Fiduciária ou o licitante vencedor deverão respeitar o Contrato Atípico de Locação

em todos os seus termos e condições, sub-rogando-se nos direitos e deveres da Fiduciante 1.

5.2.

Para fins do leilão extrajudicial, as Partes adotam os seguintes conceitos:

a)

valor dos Imóveis é aquele mencionado no item 6.1 infra, aí incluido o valor das

benfeitorias e acessões;

b)

valor da dívida é o equivalente

à soma das seguintes quantias:

b.1 ) valor das Obrigações Garanti das, nestas incluídas as prestações não pagas,
atualizada monetariamente "pro rata die" até o dia

útil anter ior ao dia do leílão e

acrescida das penalidades moratórias, encargos e despesas abaixo elencadas;

b. 2) despesas de água, luz e gás (valores vencidos e não pagos na data do leilão), se
for o caso;
b.3) IPTU, foro e outros tributos ou contribuições-eventualmente incidentes (valores
vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso;
b.4) qualquer outra contr ibuição social ou tributo incidente sobre qualquer
pagamento efetuado pela Fiduciária em decorrência da intimação e da alienação em
leilão extrajudicial e da entrega de qualquer quantia às Fiduciant es;

b. 5) custeio dos reparos necessários à reposição dos Imóveis em idêntico estado ao
existente nesta data, a menos que as Fiduciantes já o tenha devolvido em tais
condições a Fiduciária ou ao adquirente no leilão extrajudicial ;

b.6) imposto de transmissão e laudêmio que eventualmente tenham sido pagos pela
Fiduciária,

em

decorrência

da

consolidação

da

plena

propriedade

pelo

i nadimplemento da Devedora e/ ou das Fiduciantes;

b. 7) despesas com a consolidação da propriedade em nome da Fiduciária;
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y 7.

c)

despesas são o equivalente à soma dos valores despendidos para a realização do

público leilão, neles compreendidos, ent re outros:
c.1) os ene::argos e custas de intimação da Devedora e das Fiduciantes;

c.2) os encargos e custas com a publicação de editais;

c.3) a comissão do leiloeiro.
5.3.

Se o maior lance oferecido no primeiro leilão for inferior ao valor dos Imóveis ou

inferior ao valor das Obrigações Garantidas, será realizado segundo leilão; se superior ao
valor das Obrigações Garantidas, a Fiduciária entregará às Fiduciantes a importância que
sobrar, na forma adiante estipulada.
5.4.

a)

No segundo leilão, observado o disposto na alínea "c" do item 5.1 supra:

será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor das

Obrigações Garantidas, e toda e qualquer despesa incorr ida para a manutenção dos Imóveis

e para a excussão da presente Garantia Fiduciária, incluindo, mas não se limitando aos
custos mencionados no item 5.2 acima, alíneas (a), (b) e (c), o que for maior, hipótese em
que, nos 5 (cinco) dias subsequentes., ao integral e efetivo recebimento, a Fiduciária
entregará às Fiduciantes a importância que sobrar, se aplicável , como adiante disciplinado;

b)

poderá ser recusado pela Fiduciária, .a seu exclusivo critério, o maior lance

oferecido, desde que inferior ao valor das Obrigações Garantidas, e das despesas, caso em
que a Fiduciária manter-se-á de forma definitiva na propriedade e domínio pleno dos
Imóveis, sendo que o valor de adjudicação será considerado 70% (setenta por cento) do
valor de avaliação dos Imóveis-à época da adjudicação, conforme detem1inado por empresa
éspecializada escolhi da pelas Fiduciantes, no prazo de 5 (cinco) dias das 3 (três) indicadas
peta Fiduciária.
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5.4.1. Não serão ext intas as Obrigações Garantidas, mesmo que os Imóveis venham a ser
adjudicados, nos termos do item 5.4 (b) acima e ainda remanesça saldo devedor
("Deficiência do Segundo Leilão").
5.5.

Se em pr imeiro ou segundo leilão sobejar importância a ser restituída às

Fiduciantes, a Fiduciár ia col ocará a diferença à sua disposição, podendo tal diferença ser
depositada em conta corrente da Fiduciante I e/ ou da Fiduciante li na proporção por el as
indicada.
5.6.

A Fiduciária mant erá em seus escritórios, à disposição da Fiduciante 1, a

correspondente prestação de contas simples pelo período de 12 (doze) meses, contados da
realização do(s) leilão(ões) . Para ter acesso a tal prestação de cont as, a Fiduciante I deverá
fazer uma solicitação com 5 (cinco) dias úteis de antecedência.
5.7.

A Fi duciária tem conhecimento de que os Imóveis encontram-se locados p,1ra a

Devedora, nos termos do Contrato Atípico de Locação, sendo que tal locação deverá ser
mantida em plena vigência nas hipóteses de consolidação da propriedade dos Imóveis e
arrematação

em leilão, onde deverá ser expressament e informada a existência do Contrato

Atípico de Locação e a obrigação do arremat ante de cumprir com todos os t ermos e
condições da referida locação.
5 .8.

Observado o disposto no item 5.7, acima, não ocorrendo a restituição da posse dos

Imóveis no prazo e forma ajustados, a Fiduciária, seus cessionários ou sucessores, inclusive
o respectivo adquirente em leilão ou posteriormente, poderão requerer a imediata
reintegração j udicial de sua posse, declarando-se as Fiduciantes cientes de que, nos termos
do art. 30 da Lei nº 9.514/1 997, a reintegração será concedida liminarmente, com ordem
judicial, para desocupação das Fiduciantes no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, desde
que comprovada, mediante certidões de matrículas dos Imóveis, a consolidação da plena
propriedade em nome da Fiduciária, ou o regist ro do contrato celebr.ado em decorrência da
venda dos Imóveis no leil ão ou poster iormente ao leilão, conforme quem seja o autor da
ação de reintegração de posse, cumulada, se for o caso, com cobrança do valor da taxa
diár ia de ocupação fixada j udicial mente e demais despesas previstas neste instrument o.

CLÁUSULA SEXTA· DO VALOR DE VENDA DOS IMÓVEIS PARA FINS DE LEILÃO
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6.1.

As Partes convencionam que o valor de venda dos Imóveis, para fins de leilão, é de

RS 34.062.000,00 (trinta e quatro milhões e sessenta e dois mil reais) o qual deverá ser
devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, desde a data da celebração deste Contrato de
Alienação Fiduciária até a data de realização do leilão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

7 .1.

A tolerância por qualquer das Partes quanto a alguma demora, at raso ou omissão da

outra no cumprimento das obrigações ajustadas nesta Alienação Fiduciária, ou a não
aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o
cancel amento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas
aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, caso pennaneçam as causas.

7.2.

O disposto no item 7.1 supra prevalecerá ainda que a tolerâneia ou a não aplicação

das comlnações ocorra repetidas vezes, consecut iva ou alternadamente.

7,3.

A ocorrência de uma ou mais hipóteses refer-idas acima não implicará nevação ou

modificação de quaisquer disposições desta Alienação Fiduciária, as quais permanecerão
íntegras e em pleno vigor, como se nenhum favor houvesse ocorr ido.

7.4.

As obr igações constituídas por esta Alienação Fiduciária são extensivas e

obrigatórias aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes-cessionários das
Partes.

7.5.

Al ém dos casos previstos neste Contrato de Alienação Fiduciária e dos contidos na

lei, as Obrigações Garant idas vencerão automática e antecipadamente nas hipóteses de
inadimplemento previstas no Contrato Atípico de Locação e no Contrato de Cessão.

7.6.

Na hipótese de desapropriação total ou parcial dos Imóveis, a Fiduciária, como

proprietária, ainda que em caráter resol úvel, será o único e exclusivo beneficiário da justa
e prévia indenização paga pel o poder expropriante.

7.7.

Se, no dia de seu recebimento pel a Fiduciária, a justa e prévia i ndenização for:
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a)

superior ap valor total das Obrigações Garantidas acrescido de todas as despesas,

custos, tributos e demais encargos, incluindo mas não limitado aqueles mencionados na
cláusula quinta, item 5.2, acima, devidos no procedimento de excussão ou adjudicação da
garantia, tal como definida nesta Alienação Fiduciária para fins do leilão extrajudicial, a
importância que sobejar será entregue às Fiduciantes; ou
b)

inferior ao valor total das Obrigações Garantidas, tal como definida neste Contrato

de Alienação Fiduciária para fins do leilão extrajudicial, a Fiduciária ficará exonerada da

obrigação de restituição de qualquer quantia, -a que título for, para as Fiduciantes, que,
neste caso, continuarão responsáveis pelo integral pagamento das Obrigações Garantidas
remanescentes.

7.8.

As Fiduciantes respondem por todas as despesas decorrentes do presente Contrat o

de Alienação Fiduciária, i nclusive aquelas relativas a emolumentos e despachante para
obtenção das certidões dos distribuidores forenses, da municipalidade e de propriedade, as
necessárias à sua efetivação e as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a
emolumentos e custas de Servi ço de Notas e ·de Serviço de Registro de Imóveis, de
quitações fiscais e qualquer tributo devido sobre a operação.

7.8.1. As Partes autorizam e determinam, desde já, que o Sr. Oficial do Serviço de Registro
de Imóveis competente proceda, total ou parcialmente, a todos os assentamentos
necessários

decorrentes

do

presente

instrumento,

isentando-o

de

qualquer

responsabilidade pelo devido cumprimento do disposto neste instrumento.

7. 9.

Fica desde logo estipulado que o presente instrumento revoga e substitui todo e

qualquer entendimento havido entre as Partes anteriormente a esta data sobre o mesmo
objeto.

7 .10. Todas as Gomunicações entre as Partes serão consideradas válidas a parti r de seu
recebimento nos endereços constantes do preâmbulo deste contrato, ou em outros que
venham a indicar, por escrito, no curso desta relação. As comunicações serão consideradas
entregues quando recebidas sob protocolo, com "aviso de recebimento" expedido peta
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por fax ou por telegrama nos endereços acima.

~
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Os originais dos documentos enviados por fax deverão ser encami nhados para os· endereços
acima em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da mensagem. Cada Parte deverá comunicar
a outra sobre a mudança de seu endereço.
7.11.

Para os fins e efeitos desta Alienação Fiduciária, em especial das cláusulas quarta,

quinta

e sexta, acima, as Partes estabelecem, agindo de boa-fé e em comum acordo, tendo

em vista a omissão da Lei nº 9.514/ 1997, que a Alienação riduciária e/ ou as Obrigações
Garantidas poderão ser executadas no todo ou em parte,

em procedimento único ou em

procedimentos simultâneos ou sucessivos, a critério do f'iduciário.
7.1 1.1.

Na hipótese de execução parcial da Alienação Fiduciária, o Fiduciár io

indicará a fração do Imóvel que será objet o do procedimento de excussão, que
correrá perante o competente Cartório de Registro de Imóveis, mandando intimar a
Fiduciante, nos t ermos da cláusula quarta, acima.
7. 11.2.

Na hipótese de execução parcial das Obrigações Garantidas, o Fiducii~rio

i ndicará precisamente o valor ou a fração das Obrigações Garantidas que desej a
executàr, bem como a fração do Imóvel cuja propriedade tenha consolidado em seu
nome para tal execução, de modo que tal fração responda apenas e tão-somente
pelo valor ou fração das Obrigações Garant idas indicado pelo Fiduciári o. Nesse caso,
a parcela remanescente das Obrigações Garantidas continuará pl enamente
garant ida pela fração do Imóvel que não tenha sido execut ada e a presente
Alienação Fiduciária permanecerá plenament e válida, plena e eficaz com rel ação a
essa parcela remanescente das Obr igações Garantidas, a qual não será considerada
extinta na forma do

§

5° do artigo 27 da Lei nº 9.514/ 1997, continuando os seus

respectivos devedores obrigados a satisfazê-la até que seja Integralmente paga ou
até que a Alienação Fiduciária tenha sido totalmente excut ida.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO
8.1 .

Fica eleito o Foro da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, como o único

compet ente para dirimir quaisquer questões ou litígios decorrent es do presente Contrat o
de Alienaç,ão Fiduciária, renunciando as Partes expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o pres~nte instrumento
em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, [ •) de [ •] de 20[ •].

KOZMUS 1SEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Fiduciante /

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

KOZMUS 17EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Fiduciante li

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

BETA SECURITIZADORA S.A.
Fiduciária

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

RG nº:

RG nº:

CPF/MF nº:

CPF/MF nº:
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ANEXO I A MINUTA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEIS EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS - TERMO DE QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE
GARANTIA

"TERMO OE QUITAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N° 005/11"
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:
BANIF BANCO OE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A., sociedade por ações de capital fechado,
com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Minas da Prata, 30 - 15° andar, CEP
04552-080, inscrita no CNPJ/MF sob o n• 33.753.740/0001-58 ("Credor");
KOZMUS 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima fechada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paul o, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242,
Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12. 919.509/0001-11, neste ato,
representada na forma de seu Estatuto Social ("Emitente");
Na qualidade de Garantidores:
KOZMUS 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima fechada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242,
Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.919.425/0001-88, neste ato,
representada na forma de seu Estatuto Social ( "Kozmus 17");
TRX 1 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, inscrito no CNPJ/MF 11·:

09.517.273/0001 -82, neste ato representado por seu administrador BNY MELLON SERVIÇOS
FINANCEIROS DTVM S.A. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.021.501 /0001-61, com sede na
Avenida Presidente Wilson, 231, 11° andar, Rio de Janeiro-RJ;
FLAVIO JOSÉ RISSATO ADORNO, acionista minoritário 1, inscrito no CPF/MF 11• :

289.835.428-70, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 870, cj. 242, Pinheiros, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
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LUIZ AUGUSTO FARIA DO AMARAL, acionista minor itário 2, inscrito no CPF/MF nº:

287,209.408·31, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 870, cj. 242, Pinheiros, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e

FERNANDO CAMARGO OE CARVALHO LUIZ, acionista minoritário 3, i nscrito no CPF/MF nº:

IS0.060.258·86, resident e e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 870, cj. 242, Pinheiros, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

(a) CONSIDERANDO QUE em 08 de abril de 2011 foi celebrada entre a EMITENTE. o
Credor e Garantidores a Cédula de Crédito Bancár io - CCB nº 005 /11 ("CCB").
(b) (em garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela Fiduciante I na CCB
("Obrigações da CCB"), foram constituídas, dentre outras, as seguintes garantias em
favor do Banlf:

(i)

alienação fiduciár ia de imóvel, nos termos do Instrumento Particular de

Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 08 de

abril de 2011, entre a Fiduciante I e

a Fiduciante 11, na qualidade de fi,;luciantes e o

Banif, na qualidade de fiduciário (" Alienacão Fiduciária de Imóvel CCB"); e

(ii) cessão fiduciária dos Créditos Imobiliários decorrentes do Contr ato Atípico de
Locação, nos termos do Instrumento Particular do Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 08 de abril de

2011, entre a Flduciante 1, na qualidade de f iduciante, o Banif, na qualidade de
fiduciário, e a Fiduciante li, na qualidade de interveniente-anuen te ("Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios • CCB"); ((i) e (ii) colet ivamente denominadas de
" Garantias CCB");

(e) CONSIDERANDO QUE houve a liquidação da CCB em [ •) de [ • ) de 20[ •) no montante de
RS [•] ([•]);

RESOLVEM, as Partes, celebrar o presente TERMO DE QUITAÇÃO A CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - CCB N° 005/11 ("Quitação"), que se regerá pel as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. Em razão da liquidaçãó da CCB em [ •] de [ • l de 20[ • J o Credor outorga a Emitente e aos
Garantidores a mais ampla, geral, plena e irrevogável quitação, para nada mais pleitear ou
recl amar, a qual quer tempo, sob qualquer pretexto, com relação a CCB.

2. Por conseguinte o Credor autoriza aos Garant idores a tomar as providências cabíveis para
a liberação das alienações fiduciárias constituídas a favor do Credor descritas no item V da

CCB. Assim, as Partes comprometem-se a firmar todos os documentos e registros
necessários para a liberação dos imóveis, ações e debênt ures dados em garantia no âmbito
da CCB.

3. Ainda em razão da l iquidação da CCB, fica rescindido o Cont rato de Cessão Fiduciária.

E, por estarem assim j ustos e contratados, assinam o presente instrumento em 07 (sete)
vias de idêntico teor e validade, na presença de 02 (duas) t estem unhas.

São Paulo,[• ] de[•] deZ0[•J.

[RESTANTE DA PÁGINA !NTENCIONAMENTE DEIXADO EM BRANCO]
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(Página de assinaturas do Termo de Qttitação da Cédttla de Crédito Bancário - CCB nº
005111, celebrado entre a Kozmtts 18 Empreendimentos Imobiliários S.A. , o Banif Banco de
Investimento (Brasil) S.A., Kozmus 17 Empreendimentos Imobiliários S.A. , o TRX 1 Fttndo
de Investimentos em Participações, Flavio José Rissato Adorno, Lttiz Attgttsto Faria do
Amaral e Fernando. Camargo de CaNalho Lttiz, em [ • Jde [ •J de 20[ • ]).

BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A.

KOZMUS 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

KOZMUS 17 EMPREENDIMENTOS IMOB.ILIÁRIOS S.A,

TRX 1 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

FLAVIO JOSÉ RISSATO ADORNO

LUIZ AUGUSTO FARIA DO AMARAL

FERNANDO CAMARGO DE CARVALHO LUIZ

TESTEMUNHAS:

Nome:
C.P.F. :

Nome:
C.P.F.:

R.G:

R.G:
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