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Versão de Assinatura
TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 17ª SÉRIE DA 1ª
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA NOVA
SECURITIZAÇÃO S.A.

Pelo presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17ª Série da 1ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. ("Termo de Securitização"
ou "Termo"), e na melhor forma de direito;
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Av. Paulo VI, nº 621, Perdizes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.903.116/0001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de
emissora ("Securitizadora" ou "Emissora"); e
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0
17 .343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente
Fiduciário" ou "Instituição Custodiante").

A Securitizadora e o Agente Fiduciário, denominados, em conjunto, como "Partes" e,
individualmente, como "Parte" firmam o presente Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 17ª Série da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A. para formalizar a
securitização dos Créditos Imobiliários e a correspondente emissão dos CRI pela Emissora, de
acordo com o artigo 8° da Lei n.º 9.514/1997, com a Instrução CVM n. 0 414, de 30 de
dezembro de 2004, conforme em vigor ("Instrução CVM n.º 414") e com a Instrução CVM n. 0
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor ("Instrução CVM n. 0 476"), com o Estatuto
Social da Emissora, e com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que
forem estabelecidas no corpo do presente instrumento:
"Ações":
"Agente de Cobrança":

"Agente Escriturador":

As ações ordinárias representativas de 100% (cem por
cento) do capital social da Devedora;
ltaú Unibanco S.A., instituição financeira com endereço
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, n. 0 3.500, 1°, 2° e 3° (parte), 4° e 5°
andares, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/481609, constituído como agente de cobrança nas CCB;
ltaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira,
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com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.400, 10° andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64,
responsável pela escrituração dos CRI;
"Agente Fiduciário" ou "Instituição Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Custodiante":
Mobiliários, acima qualificado;
"Agente de Fiscalização da Obra":
Brasplan
Rio Planejamento,
Administração e
Participação Ltda., sociedade limitada com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Santo Afonso, nº 131, sala 405, Tijuca, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 27.948.827/0001-88, contratada nos
termos do Contrato de Fiscalização da Obra;
"Alienação Fiduciária de Ações":
significa a alienação fiduciária das Ações pela OP e pela
OPI em garantia das Obrigações Garantidas, nos termos
do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, a qual
será posteriormente substituída pelo Penhor de Ações;
"Alienação Fiduciária do Imóvel":
significa a alienação fiduciária do Imóvel em garantia das
Obrigações Garantidas, a ser constituída pela Devedora,
nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel
e ainda em fase de registro no Cartório de Registro de
Imóveis;
"Askella":
Askella Empreendimento Imobiliário S.A., sociedade
anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Av. Cidade de Lima, n.º 30, fundos,
bairro de Santo Cristo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
10.505.223/0001-64;
"Assembleia" ou "Assembleia Geral" tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula Onze
ou "Assembleia dos Titulares dos deste Termo de Securitização;
CRI" ou "Assembleia Geral dos
Titulares dos CRI":
"Atualização Monetária":
significa a atualização monetária do Valor Nominal
Unitário dos CRI, conforme descrita na Cláusula 4.1 deste
Termo;
"Banco Liquidante":
ltaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre ltausa,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04,
responsável pela Hquidação financeira do CRI da
Emissora;
Cédula de Crédito Bancário n. 0 100114080003500,
"CCB 1":
emitida pela Devedora em favor do ltaú Unibanco em 6
de agosto de 2014, no valor de principal de
R$58.411.083,99 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos
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e onze mil, oitenta e três reais e noventa e nove
centavos), por meio da qual o ltaú Unibanco concederá
financiamento imobiliário à Devedora para (i) a aquisição
do Imóvel, e (ii) o desenvolvimento e construção do
Empreendimento;
Cédula de Crédito Bancário n.º 100114080003400,
"CCB2":
emitida pela Devedora em favor do ltaú Unibanco, em 6
de agosto de 2014, no valor de principal de
R$166.288.916,01 (cento e sessenta e seis milhões,
duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis
reais e um centavo)), por meio da qual o ltaú Unibanco
concederá financiamento imobiliário à Devedora para o
desenvolvimento e construção do Empreendimento;
em conjunto, a CCB 1 e a CCB 2;
"CCB":
em conjunto, a CCI 1 e a CCI 2;
"CCI":
Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem garantia real
"CCl1":
imobiliária, sob a forma escriturai, emitida pelo ltaú
Unibanco nos termos da Lei n.º 10.931/2004, para
representar a totalidade dos Créditos Imobiliários 1;
Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem garantia real
"CCl2":
imobiliária, sob a forma escriturai, emitida pelo ltaú
Unibanco nos termos da Lei n. 0 10.931/2004, para
representar a totalidade dos Créditos Imobiliários 2;
"Cessão Fiduciária de Aplicações Significa a cessão fiduciária dos valores existentes na
conta vinculada onde serão desembolsados os valores
Financeiras":
decorrentes de eventual descumprimento de índice de
cobertura de garantia para constituição de aplicação
financeira em garantia das Obrigações Garantidas, a ser
constituída pela Devedora, nos termos do Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em
Garantia e Outras Avenças, a ser celebrado em até 90
(noventa) dias a contar da Data de Desembolso;
""""C~e.. .C.s-C-sa=-o.c...-_F_i_d~u_c_iá_r_ia_ _d~e_ _C~o~n~ta significa a cessão fiduciária da conta vinculada onde
Vinculada":
serão desembolsados os recursos decorrentes da CCB 2
em garantia das Obrigações Garantidas, a ser constituída
pela Devedora, nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária de Conta Vinculada;
"Cessão Fiduciária de Recebíveis significa a cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes
do contrato de locação do Empreendimento, em garantia
Locatícios":
das Obrigações Garantidas, a ser constituída pela
Devedora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária
de Recebíveis Locatícios, a ser celebrado em até 90
(noventa) dias a contar da Data de Desembolso;
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"CETIP":

"Condições do Pagamento do Valor
da Cessão das CCI":
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itf~onta do Regime Fiduciário":

"Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações":
"Contrato de Alienação Fiduciária de
Imóvel":
"Contrato de Cessão":

"Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis Locatícios":

"Contrato de Cessão Fiduciária de
Conta Vinculada":

"Contrato de Cessão Fiduciária de
Aglicações Financeiras":

"Contrato de Distribuição":

"Contrato de Fiscalização da Obra":

CETIP S.A. - Mercados Organizados, instituição
autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação
de serviços de custódia escriturai de ativos e de
liquidação financeira, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do
Chile, nº 230, 11 ° andar;
Condições previstas na Cláusula 2.4 do Contrato de
Cessão, que devem ser previamente atendidas ou
dispensadas de atendimento para que o Cedente faça jus
ao pagamento do Valor da Cessão das CCI pela
Emissora;
Significa a conta corrente n.º 12340-9, agência 8679,
mantida pela Securitizadora junto ao ltaú Unibanco S.A.
(341 ), em que serão pagos os Créditos Imobiliários;
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações
em Garantia e Outras Avenças celebrado nesta data
entre a OP, a OPI, a Devedora e a Emissora;
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel
em Garantia celebrado nesta data entre a Askella e a
Emissora nesta data, com a interveniência da Devedora;
Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários
e Outras Avenças, firmado nesta data entre o ltaú
Unibanco, a Securitizadora e a Devedora;
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Recebíveis Locatícios a ser firmado entre a Devedora e a
Securitizadora em até 90 (noventa) dias a contar da Data
de Desembolso;
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia e Outras Avenças firmado nesta
data entre o ltaú Unibanco, a Securitizadora e a
Devedora;
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Aplicações Financeiras a ser firmado entre o ltaú
Unibanco, a Securitizadora e a Devedora em até 90
(noventa) dias a contar da data do Desembolso;
Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública de Certificado de
Recebíveis Imobiliários, em Regime de Garantia Firme de
Colocação, da 17ª Série da 1ª Emissão da Nova
Securitização S.A., celebrado entre o Coordenador Líder,
a Securitizadora e a Devedora;
Contrato de Prestação de Serviços de Medição Física de
Obra de Construção Civil e Outras Avenças, a ser firmaeto
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"Contratos
"Garantias":

de

Garantia"

éditos Imobiliários 1":

"Créditos Imobiliários 2":

"Credor das CCB":

em até 90 (noventa) dias a contar da Data de
Desembolso, entre a Devedora, o Agente de Fiscalização
da Obra, a Gerenciadora e a Securitizadora;
ou Em conjunto, o Contrato de Alienação Fiduciária do
Imóvel, o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, o
Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada, o
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis Locatícios,
quando celebrado, e Contrato de Cessão Fiduciária de
Aplicações Financeiras, quando celebrado. O Penhor de
Ações que substituir a Alienação Fiduciária de Ações,
passará a integrar a definição de Contratos de Garantia
tão logo seja assinado;
em conjunto, Créditos Imobiliários 1 e Créditos
Imobiliários 2;
Os direitos de crédito decorrentes da CCB 1, que deverão
ser pagos pela Devedora, acrescidos de remuneração,
incidente sobre o valor de principal não amortizado a
partir da Data de Desembolso, composta por (i)
atualização monetária com base na variação da Taxa
Referencial, cuja data de aniversário será todo dia 20
(vinte) de cada mês, com base em um ano de 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e (ii) juros à taxa
fixa de 9,96% (nove inteiros e noventa e seis centésimos
por cento) ao ano, capitalizados diariamente (Dias úteis),
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com
base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, bem como todos e quaisquer outros encargos
e demais valores devidos por força da CCB 1;
Os direitos de crédito decorrentes da CCB 2, que deverão
ser pagos pela Devedora, acrescidos de remuneração
incidente sobre o valor do principal não amortizado a
partir da Data de Desembolso, composta por (i)
atualização monetária com base na variação Taxa
Referencial, cuja data de aniversário será todo dia 20
(vinte) de cada mês, com base em um ano de 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias úteis e (ii) juros à taxa
fixa de 9,96% (nove inteiros e noventa e seis centésimos
por cento) ao ano, capitalizados diariamente (Dias úteis),
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, com
base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, bem como todos e quaisquer outros encargos
e demais valores devidos por força da CCB 2;
originalmente o ltaú Unibanco e, após a cessão dos
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Créditos Imobiliários, a Emissora;
significam os CRI da 17ª Série da 1ª Emissão da
"CRI":
Emissora que terão como lastro os Créditos Imobiliários
representados integralmente pelas CCI, nos termos da
Lei nº 9.514;
"CRI em Circulação" para fins de a totalidade dos CRI em circulação no mercado,
excluídos aqueles que a Emissora e a Devedora
quórum:
possuírem em tesouraria, ou que sejam de propriedade
de seus controladores, ou de qualquer de suas
controladas ou coligadas, bem como dos respectivos
diretores ou conselheiros e respectivos cônjuges, para
fins de determinação de quóruns em assembleias e
demais finalidades previstas neste Termo;
~
Comissão de Valores Mobiliários;
iv, ~ \VM":
, .. l ata de Desembolso":
A data de desembolso das CCB, qual seja, 15 de agosto
de 2014;
~ (o'~
•:3;:f;i ::-;,
Data de emissão do CRI, ou seja 15 de agosto de 2014;
Nata de Emissão dos CRI":
Jlõnio, 'SI~
"Data de Pagamento da Amortização Datas em que a Amortização do Valor Nominal Unitário
se torna devida aos Titulares de CRI, conforme Cláusula
do Valor Nominal":
4.1 deste Termo;
Datas em que os Juros se tornam devidos aos Titulares
"Data de Pagamento dos Juros"
de CRI, conforme Cláusula 4.1 deste Termo;
Edifício Odebrecht RJ S.A., sociedade anônima com
"Devedora":
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, n. 0 300, 8° andar, sala 801
- Botafogo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0
19.432.176/0001-40;
Todo e qualquer dia exceto sábado, domingo ou feriado
"Dia Útil":
declarado nacional;
significa, em conjunto, (i) as CCB, (ii) o Contrato de
"Documentos da O~eração":
Cessão, (iii) a Escritura de Emissão, (iv) o Contrato de
Alienação Fiduciária do Imóvel, (v) o Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações, (vi) o Contrato de Cessão
Fiduciária de Conta Vinculada, (vii) o Contrato de Cessão
Fiduciária de Recebíveis Locatícios, quando assinado,
(viii) o Contrato de Cessão Fiduciária de Aplicações
Financeiras, quando assinado, (ix) o Contrato de
Distribuição, (x) este Termo de Securitização; (xi) o
boletim de subscrição dos CRI; e (xii) a declaração de
investidor qualificado. O Penhor de Ações passará a
integrar a definição de Documentos da Operação tão logo
assinado;
17ª Série da 1ª Emissão do CRI da Securitizadora; . /
"Emissão":

-

.....:;..--
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"EmQreendimento":

Edifício comercial a ser construído no Imóvel para abrigar
um escritório da organização Odebrecht;
"Escritura de Emissão de CCI":
Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de
Créditos Imobiliários sem Garantia Real Imobiliária sob a
Forma Escriturai celebrada entre o ltaú Unibanco e a
Instituição Custodiante;
"Eventos de Liguidação do Patrimônio Qualquer um dos eventos previstos na Cláusula Oitava
SeQarado":
deste Termo, os quais ensejarão a assunção imediata e
transitória da administração do Patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário;
"Eventos de Vencimento AnteciQado Os eventos de vencimento antecipado previstos na
...o'
,.,((
~ os CRI":
Cláusula 8 das CCB;
Garantias":
em conjunto, a Alienação Fiduciária de Imóvel, a
- ~
~
Alienação Fiduciária de Ações, a Cessão Fiduciária de
Conta Vinculada, a Cessão Fiduciária de Recebíveis
ntõnio,;~
Locatícios, quando assinada, a Cessão Fiduciária de
Aplicações
Financeiras,
quando
assinada
e,
posteriormente, o Penhor de Ações;
"Gerenciadora":
Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A., sociedade
anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Av. Nações Unidas, n.º 8.501, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 0 06.206.132/0001-50;
"Imóvel" ou "Lote Remanescente 2":
Parte equivalente a uma área de 29, 11 % (vinte e nove
vírgula onze por cento) do imóvel objeto da matrícula n.º
87.215 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do
Rio de Janeiro, a qual se encontra descrita no Anexo li
das CCB, denominada de lote remanescente 2, conforme
processo de desmembramento nº02.001.361/2013 em
trâmite perante a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
nos termos estabelecidos no Contrato de Alienação
Fiduciária do Imóvel;
"Instrução CVM n. º 28":
Instrução CVM n.º 28, de 23 de novembro de 1983,
conforme em vigor;
"Instrução CVM n.º 358":
Instrução da CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme em vigor;
"Instrução CVM n. 0 414":
Instrução da CVM n. 0 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme em vigor;
"Instrução CVM n. 0 476":
Instrução da CVM n. 0 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme em vigor;
"Investidores":
São os investidores qualificados, assim definidos nos
termos do artigo 4° da Instrução CVM n.º 476, que vierem
a subscrever ou adquirir os CRI no âmbito da Oferta
Pública Restrita;
,7
..

-
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"IPCA/IBGE":
"ltaú BBA" ou "Coordenador Líder":

"ltaú Unibanco" ou "Cedente":

"Juros":

"Lei das Sociedades 12or AQões":

~~
);

•

·g . .ei n.º 10.931":
i!

,a~ ) ~ei n.º 9.514":

~
'

"ObrigaQões Garantidas":

"Oferta Pública Restrita":
"OP":

"OPI":

"Patrimônio Segarado":

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
Banco ltaú BBA S.A., instituição financeira com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1°, 2º, 3°
(parte), 4° e 5° andares, ltaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 17.298.092/0001-30;
ltaú Unibanco S.A., instituição financeira com endereço
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1°, 2° e 3° (parte), 4° e 5°
andares, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/481609;
Significam os juros incidentes sobre o Valor Nominal
Unitário dos CRI, após sua Atualização Monetária,
conforme descrita na Cláusula 4.1 do presente Termo;
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em
vigor;
Lei n. 0 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em
vigor;
Lei n. 0 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em
vigor;
..
(i) todas as obrigações pnnc1pais, acessonas e
moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento
original ou antecipado, inclusive decorrentes de
atualização monetária, juros, multas, penalidades e
indenizações relativas aos Créditos Imobiliários; e (ii) de
todos os custos e despesas incorridas em relação à
Emissão e à excussão das Garantias (conforme abaixo
definidas), incluindo penas convencionais, honorários
advocatícios, custas, despesas judiciais ou extrajudiciais
e tributos;
a distribuição pública dos CRI, que será realizada com
esforços restritos, nos termos da Instrução CVM n. 0 476;
Odebrecht Properties S.A., sociedade anônima com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Lemos Monteiro, n. 0 120, 14° andar (parte B), inscrita
no CNPJ/MF sob n.º 16.584.908/0001-20;
Odebrecht Participações e Investimentos S.A.,
sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
n.º 300, 11° andar, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
07 .668.258/0001-00;
patrimônio constituído após a instituição do Regime
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"Penhor de Ações":

"Preço de Integralização":

"Processo de Desmembramento":

~e:

"Regime Fiduciário":

~t
~

"Securitizadora" ou "Emissora":
"Taxa Referencial" ou "TR":

"Termo de Securitização" ou "Termo":

"Titulares de CRI":
"Valor de Cessão das CCI":

"Valor Nominal Unitário":

Fiduciário, composto pelos Créditos Imobiliários, pelas
Garantias e pela Conta do Regime Fiduciário, o qual não
se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se
destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que está
afetado;
significa o Instrumento Particular de Contrato de Penhor
de Ações em Garantia, a ser celebrado na forma da
Cláusula 4.4.1 deste Termo de Securitização;
o Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da
Atualização Monetária e dos Juros, nos termos da
Cláusula 4.1 do presente Termo, calculada de forma
cumulativa pro rata temporis, desde a Data de Emissão
dos CRI, até a data da efetiva integralização dos CRI;
Processo de desmembramento nº02.001.361/2013 em
trâmite perante a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
cuja conclusão dará origem a dois lotes menores, sendo
um deles o Lote Remanescente 2;
Na forma do artigo 9° da Lei n.º 9.514, o regime fiduciário
instituído pela Emissora, neste ato, sobre os Créditos
Imobiliários e as Garantias, segregando-os do patrimônio
comum da Emissora, até o pagamento integral dos CRI,
para constituição do Patrimônio Separado;
Nova Securitização S.A., acima qualificada;
Índice de remuneração básica dos depósitos em
Caderneta de Poupança Livre (pessoa física), que
atualmente é a Taxa Referencial - TR, divulgada pelo
Banco Central do Brasil;
Este termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
17ª Série da 1ª Emissão de Certificado de Recebíveis
Imobiliários da Nova Securitização S.A.;
são os detentores dos CRI;
Em conjunto, o valor de (i) R$224.700.000,00 (duzentos e
vinte e quatro milhões e setecentos mil reais) relativo à
cessão dos Créditos Imobiliários, a ser pago pela
Securitizadora ao ltaú Unibanco, nos termos do Contrato
de Cessão; e
Os CRI terão valor nominal unitário de R$1.003.125,00
(um milhão, três mil, cento e vinte e cinco reais), na Data
de Emissão dos CRI.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

_/,:?,n/ U
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2.1
Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a
totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, descritos na Cláusula Terceira
abaixo, aos CRI objeto desta Emissão, conforme características descritas na Cláusula Quarta
abaixo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E DAS
CCI

3.1. Os Créditos Imobiliários vinculados à presente Emissão têm valor nominal de
R$224.700.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões e setecentos mil reais), na Data de
Desembolso, sendo (i) R$58.411.083,99 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil,
oitenta e três reais e noventa e nove centavos) relativos aos Créditos Imobiliários 1, (ii)
R$166.288.916,01 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos
e dezesseis reais e um centavo) relativos aos Créditos Imobiliários 2.
3.2. A identificação completa do Imóvel encontra-se no Anexo li das CCB e as características
dos Créditos Imobiliários, incluindo as suas datas de pagamento de juros e amortização do
principal, inclusive o percentual de amortização, encontram-se descritas nas CCB.
{c-

t,

.3. As CCI, representativas da totalidade dos Créditos Imobiliários, foram emitidas sob a
rma escriturai, estando (i) as Escritura de Emissão custodiadas pela Instituição Custodiante,
~A
(ii) este Termo de Securitização registrado na Instituição Custodiante, tendo sido também as
Jnio.~'-41',/ CCI devidamente registradas na CETIP, na forma prevista nos parágrafos 3º e 4 º do artigo 18
da Lei n.º 10.931.

J

f

3.4. Os Créditos Imobiliários e, consequentemente, as CCI serão objeto de atualização
monetária nos termos previstos nas CCB.
3.5. Os Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCI foram transferidos à
Emissora pelos Cedentes nos termos do Contrato de Cessão. A transferência das CCI dos
Cedentes para a Emissora será realizada por meio de negociação na CETIP, conforme previsto
nos Contratos de Cessão.
3.6. A Emissora pagará ao ltaú Unibanco o Valor de Cessão das CCI de R$224.700.000,00
(duzentos e vinte e quatro milhões e setecentos mil reais) pela aquisição dos Créditos
Imobiliários representados pelas CCI, após o cumprimento das Condições do Pagamento do
Valor da Cessão das CCI.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

4.1. Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários
representados integralmente pelas CCI, possuem as seguintes características:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

1)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Emissão: 1ª;
Série: 17ª;
Quantidade de CRI: 224 (duzentos e vinte e quatro);
Valor Global da Série: R$224.700.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões e
setecentos mil reais);
Valor Nominal Unitário: R$1.003.125,00 (um milhão, três mil, cento e vinte e cinco
reais);
Prazo de Duração: 6.336 (seis mil, trezentos e trinta e seis) dias, contados da
Data de Emissão dos CRI;
Atualização Monetária: Mensal, pela variação da TR da Data de Aniversário;
Juros Remuneratórios: Taxa efetiva de juros de 9,96% (nove inteiros e noventa e
seis centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis;
Periodicidade de Pagamento da Amortização, e de pagamento de Juros
Remuneratórios: Mensal, sendo o primeiro pagamento da remuneração realizado
em 24 de janeiro de 2017 (inclusive) e o primeiro pagamento de amortização do
Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI realizado em 22 de dezembro de 2017
(inclusive);
Regime Fiduciário: Sim;
Garantia Flutuante: Não;
Sistema de Registro, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP;
Data de Emissão: 15 de agosto de 2014;
Local de Emissão: São Paulo, SP;
Data de Vencimento Final: 20 de dezembro de 2031;
Taxa de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amortização constante
do Anexo V a este Termo;
Código ISIN: BRNSECCRIOG8; e
Coobrigação da Emissora: Sem coobrigação da Emissora.

Os Juros equivalentes à taxa fixa efetiva de 9,96% (nove inteiros e noventa e seis
centésimos por cento) ao ano, capitalizada diariamente (Dias Úteis), de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base em um ano de 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias úteis, incidirão sobre o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado
pela variação percentual acumulada da TR, desde a Data de Emissão dos CRI, ou Data
de Aniversário imediatamente anterior, até a Data de Aniversário atual, calculados de
acordo com as fórmulas abaixo. A Data de Aniversário será todo dia 20 (vinte) de cada
mês, conforme as datas informadas na coluna "Datas de Aniversário" da tabela
constante do Anexo V deste Termo ("Datas de Aniversário"). Os Juros e a Amortização
do Valor Nominal Unitário serão pagos conforme o cronograma de pagamentos
constante do Anexo V ao presente Termo de Securitização ("Datas de Pagamento dos
CRI").

Cálculo do Valor Nominal Unitário atualizado:

1

VNa = VNbxC
Onde,
VNa = saldo do Valor Nominal Unitário atualizado, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento.
VNb = Saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na Data de Emissão dos CRI, ou
após a data de incorporação de Juros dos CRI (se houver) ou na última Data de
Pagamento dos CRI, conforme as datas na coluna "Datas de Pagamentos dos CRI"
da tabela constante do Anexo V ao presente Termo, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento.
C = Fator resultante do produtório das TR's utilizadas, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

n

C=

íl (

TRk
-+1

k=-1

dup

)dut

100

Onde,
n = Número total de Taxas Referenciais (TR's) consideradas entre a Data de
Emissão dos CRI, para o primeiro período, ou, nos períodos subsequentes, entre a
última Data de Aniversário, conforme as datas na coluna "Datas de Aniversário" da
tabela constante do Anexo V ao presente Termo, e a data de cálculo, sendo "n"
sempre igual a 1 (um).
TRk= Taxas Referenciais (TR's) referentes ao dia 20 (vinte) do mês das Datas de
Aniversários, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme as datas informadas
na coluna "Datas de Aniversário" da tabela constante do Anexo V ao presente Termo
de Securitização. Sendo certo que a TRk do primeiro período será referente ao dia
20 de julho de 2014.
dup = Número de Dias Úteis entre a Data de Emissão e Data de Aniversário para o
primeiro período, ou, nos períodos subsequentes, a última Data de Aniversário e a
próxima Data de Aniversário ou data de cálculo, sendo "dup" um número inteiro e
igual ao "dut".

~~~~~~;~;:_ni, :~:~::E:~,:~:~-•~:::,,:,:::~:do de vigência da TRk~.::;;~rx;
1
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número inteiro.
Cálculo dos Juros:

Ji = VNa x (Fator de Juros - 1)
Onde,
Ji = Valor unitário da i-ésima parcela de Juros acumulados no período, calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.
VNa = Conforme definido anteriormente.
Fator de Juros=
Fator de juros fixos (ou spread), calculado com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir:

FatorJuros

Onde,
i = 9,96 (nove inteiros e noventa e seis centésimos)
DP =
Número de dias úteis entre a Data de Emissão dos CRI para o primeiro
período, ou entre a última Data de Aniversário, para os demais períodos, conforme
as datas na coluna "Datas de Aniversário " da tabela constante do Anexo V ao
presente Termo, e a próxima Data de Aniversário ou da data de cálculo.
Cálculo da Amortização:

Aai = VNa

X

Tai

Onde,
Aai = Valor unitário dai-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento.
VNa = Conforme definido anteriormente.
Tai =
Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas
decimais, sem arredondamento, conforme os percentuais informados na c~-1~~
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"Taxa de Amortização - Ta" da tabela constante do Anexo V ao presente Termo de
Securitização.
Cálculo da Parcela:

Pi= Aai + Ji
Onde,
Pi = Valor da i-ésima parcela.
Aai = Conforme definido anteriormente.

Ji = Conforme definido anteriormente.
4.1.1. Se a TR for extinta ou deixar de ser o índice aplicável aos depósitos de poupança,
os valores devidos nos termos deste Termo passarão a ser atualizados pelo índice que
vier a ser usado como remuneração básica da Caderneta de Poupança Livre (pessoa
física). No caso de extinção da Caderneta de Poupança Livre (pessoa física), adotar-seá, como parâmetro de reajuste dos valores devidos no âmbito dos CRI, o investimento
que for expressamente indicado por lei ou pelo Governo Federal para tomar o seu lugar,
utilizando-se o índice que for aplicado para esse investimento, ou, na falta de
investimento que o substitua, o índice que vier a ser fixado por lei ou pelo Governo
Federal.
4.1.1.1. Em havendo a adoção de índice substitutivo, fica desde já certo e
ajustado que os valores devidos no âmbito dos CRI serão atualizados até o último
dia do mês em que o índice for publicado, passando a ser corrigido, a partir de
então, pelo índice substitutivo.
4.1.1.2. Na hipótese prevista na Cláusula 4.1.1.1 acima, não sendo conhecido o
índice substitutivo até a data do respectivo vencimento, deverá ser utilizado,
provisoriamente, para atualização monetária, o índice do mês anterior, fazendo-se
as devidas compensações de quaisquer diferenças na próxima parcela devida.
4.1.1.3. A taxa de remuneração dos CRI será majorada sempre que houver
elevação na taxa de juros (cupom de remuneração) incidente sobre os depósitos
em Caderneta de Poupança Livre (pessoa física), que atualmente é a TR, que
eleve a referida taxa de juros (cupom de remuneração) a patamar acima de
6,17% (seis inteiros e dezessete centésimos por cento) ao ano, nos mesmos
números de pontos percentuais correspondentes à elevação da atual taxa de
juros (cupom de remuneração) incidente sobre os depósitos em Caderneta de
Poupança Livre (pessoa física).

1
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4.1.1.4. Uma vez verificada a majoração da remuneração dos CRI, conforme
previsto na Cláusula 4.1.1.3 acima, caso ocorra uma posterior redução da taxa de
juros (cupom de remuneração) então incidente sobre os depósitos em Caderneta
de Poupança Livre (pessoa física), a taxa de remuneração dos CRI será
diminuída nos mesmos números de pontos percentuais correspondentes à
posterior redução da taxa de juros (cupom de remuneração) então incidente sobre
os depósitos em Caderneta de Poupança Livre (pessoa física), ficando desde já
ajustado, entretanto, que a remuneração dos CRI nunca será inferior àquela
originalmente pactuada quando de sua emissão, a qual é de 9,96% (nove inteiros
e noventa e seis centésimos por cento) ao ano.
4.1.2. Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Integral: A Emissora
realizará a amortização extraordinária parcial ou o resgate integral dos CRI na hipótese
de pagamento antecipado facultativo ou obrigatório dos Créditos Imobiliários prevista na
Cláusula 07 das CCB. A amortização extraordinária parcial ou o resgate integral dos
CRI será realizada de acordo com os moldes operacionais da CETIP.
4.1.2.1. Amortização Extraordinária Facultativa: A Cláusula 7 das CCB prevê que
a Devedora poderá realizar o pagamento antecipado facultativo parcial ou integral
dos Créditos Imobiliários, sendo certo que o pagamento antecipado facultativo
parcial somente será admitido após o decurso do prazo de 36 (trinta e seis)
meses contados da Data de Desembolso, ou em prazo inferior caso admitido o
pagamento em TR mensal em financiamentos imobiliários pela legislação
aplicável, pelo montante necessário à liquidação da parte ou totalidade dos
mesmos, conforme o caso, apurado na data do seu efetivo pagamento, calculado
na forma e de acordo com as condições estabelecidas nas CCB, sem acréscimo
de qualquer prêmio ("Valor de Pagamento Antecipado"), consequentemente
realizando a amortização parcial ou o resgate antecipado total dos CRI, caso, de
comum acordo com a Emitente, o ltaú BBA, na qualidade de coordenador líder,
tenha realizado uma reestruturação da Oferta Pública Restrita, de forma a poder
ofertar os CRI publicamente a investidores no mercado de capitais, mediante
obtenção de registro de oferta pública dos CRI junto à CVM, sem qualquer custo
adicional para a Devedora, exceto aqueles previamente acordados entre as
partes.
4.1.2.2. Amortização Extraordinária Obrigatória: A Cláusula 7 das CCB prevê que
a Devedora deverá realizar o pagamento antecipado integral dos Créditos
Imobiliários, com o consequente resgate antecipado integral dos CRI, em caso de
alienação do Imóvel pela Devedora para terceiro não pertencente à Organização
Odebrecht, ("Data do Pagamento Antecipado").

1
dél-p7

4.1.2.2.1.
Na hipótese de pagamento antecipado obrigatório em virtude
do disposto na Cláusula 4.1.2.2 acima, a Devedora deverá notificar o
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Credor das CCB acerca da alienação do Imóvel com antecedência de, no
mínimo, 30 (trinta) dias da Data do Pagamento Antecipado. Caso o Credor
das CCB não receba tal notificação no prazo previsto, o Valor de
Pagamento Antecipado será acrescido de multa de 0,50% (cinquenta
centésimos por cento) flat sobre o referido Valor de Pagamento
Antecipado.
4.1.2.3. Em qualquer uma das hipóteses de pagamento antecipado dos Créditos
Imobiliários previstas na Cláusula 7 da CCB, o Agente de Cobrança será
responsável pelo cálculo do Valor de Pagamento Antecipado, o qual deverá ser
apresentado para a conferência e validação da Devedora.
4.1.2.4. Os CRI resgatados antecipadamente pela Emissora nos termos aqui
previstos serão cancelados.
4.1.2.5. A amortização extraordinária será realizada pela Securitizadora no prazo
de 2 (dois) Dias úteis após o efetivo recebimento dos valores a serem pagos pela
Devedora nas hipóteses previstas na Cláusula 7 das CCB.
4.1.3. Vencimento Antecipado: A declaração de vencimento antecipado das CCB, nos
termos da Cláusula 8 das CCB, constituirá um evento de vencimento antecipado dos
CRI, com a consequente liquidação do Patrimônio Separado ("Evento de Vencimento
Antecipado dos CRI").
4.1.3.1. Caso ocorra o vencimento antecipado automático dos Créditos
Imobiliários (ou, na hipótese de um evento de vencimento antecipado não
automático dos Créditos Imobiliários, após os procedimentos mencionados na
Cláusula 8 das CCB, ocorra o vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários), a
Devedora efetuará todos os pagamentos devidos no âmbito dos Créditos
Imobiliários, incluindo, mas sem se limitar, ao saldo devedor das CCB.
4.1.3.2. Caso a Emissora não realize o pagamento aos Investidores no prazo de
até 2 (dois) Dias úteis contado do recebimento dos recursos pela Devedora, o
Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula Oitava deste Termo, convocará
Assembleia de Titulares de CRI para deliberar sobre a eventual liquidação do
Patrimônio Separado.
4.1.3.3. A Emissora e o Agente Fiduciário obrigam-se a, tão logo tenham
conhecimento de qualquer dos eventos acima, comunicar imediatamente a outra
Parte.
4.1.4. Multa e Juros Moratórios: Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer
quantia devida aos Titulares de CRI, desde que os Créditos Imobiliários-sejam receb'.~~~s:,_
INSTRUMENTO: TS
AUTENTICAçãO (SIM-II): 42FB0DA'?_-EB55-jD4B-B53F-605EE320062D
ITAU _CRI _TERMO _SECURITIZAÇAO /AGENCIA /RS _ODEBRECHT _ID160662

1

Pagina 16 d
.,,/
/'_,,,.
/

1

·
1

pela Emissora, incidirão, a partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento,
multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor em atraso e
juros moratórias à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês incidentes sobre o valor em
atraso, calculados dia a dia, independentemente de aviso, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial.
4.1.5. Local de Pagamentos: Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os
procedimentos adotados pela CETIP. Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os
CRI não estejam custodiados na CETIP nas Datas de Pagamento dos Juros e/ou nas
Datas de Pagamento da Amortização de Principal dos CRI, a Emissora deixará, em sua
sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular de CRI. Nesta hipótese,
a partir da referida data de pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou
remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular de CRI na sede da
Emissora.
4.1.6. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: O não comparecimento do Titular de
CRI para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas
pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pela
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, desde que os recursos tenham sido disponibilizados
pontualmente.
4.1.7. Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao
pagamento de qualquer obrigação relativa aos CRI, sem que haja qualquer acréscimo
aos valores a serem pagos, até o primeiro Dia Útil imediatamente subsequente, caso a
respectiva Data de Pagamento dos Juros e/ou Data de Pagamento da Amortização de
Principal não seja Dia Útil.
4.1. 7 .1. Fica certo e ajustado que sempre deverá haver um intervalo de 2 (dois)
Dias Úteis, com exceção da data do vencimento, entre o recebimento dos
Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes
aos CRI.
4.1.8. Registro para Distribuição e Negociação: Os CRI serão registrados para
distribuição primária e para negociação no mercado secundário na CETIP, com
intermediação do Coordenador Líder, instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, nos termos do artigo 6° da Instrução CVM n.º 476.
4.1.9. Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com as CCB serão utilizados pela
Devedora para (i) a aquisição do Imóvel, e (ii) o desenvolvimento e construção do
Empreendimento. O financiamento dos valores relativos ao desenvolvimento do
Empreendimento com recursos das CCB não inclui (i) o financiamento do reembolso);!
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custos já incorridos e efetivamente pagos até a Data de Desembolso pela Devedora
referentes ao desenvolvimento do Empreendimento, e (ii) o financiamento dos custos
relativos à aquisição de participação societária em sociedades de propósito específico.
4.1.1 O.
Regime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos
Imobiliários, seus respectivos acessórios e sobre as Garantias, nos termos da Cláusula
Sexta abaixo.
4.1.11.
Ausência de Coobrigação: Os CRI são emitidos sem qualquer coobrigação
da Securitizadora.
4.2.
Pagamentos: Os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão transferidos, por instrução
da Securitizadora, diretamente na Conta do Regime Fiduciário.
4.3. Classificação de Risco: Os CRI desta Emissão não serão objeto de classificação de risco.
4.4. Garantias: A OP, a OPI e a Devedora celebraram os Contratos de Garantia, exceto pelo
abaixo disposto. Todavia a constituição das Garantias, em garantia das Obrigações
Garantidas, serão efetivadas nos termos dos Contratos de Garantia, observado o disposto nas
Cláusula 4.4.1 e 4.4.3 abaixo.
4.4.1. Uma vez efetuado o registro da Alienação Fiduciária de Imóveis no Registro de
Imóveis competente, a Alienação Fiduciária de Ações será substituída pelo Penhor de
Ações, nos termos previstos na Cláusula 6.1 (a) do Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações.
4.4.2. Conforme previsto na Cláusula 1.4 do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel,
independentemente de aprovação dos Titulares de CRI nesse sentido, uma vez que o
Processo de Desmembramento seja concluído, devem a Emissora e a Devedora tomar
todas as providências e assinar todos os documentos necessários de forma a refletir a
conclusão do Processo de Desmembramento e a nova matrícula do Imóvel objeto da
Alienação Fiduciária de Imóvel, ficando todos os custos e despesas decorrentes sob a
responsabilidade da Devedora.
4.4.3. Conforme previsto na Cláusula 15 das CCB, a Devedora se obrigou a celebrar (i)
o Contrato de Fiscalização da Obra, (ii) o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis,
(iii) o Contrato de Cessão Fiduciária de Aplicação Financeira; e (iv) o Contrato de
Locação do Empreendimento cujos recebíveis serão cedidos nos termos do Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis, em termos satisfatórios à Emissora, no prazo de até
90 (noventa) dias a contar da Data de Desembolso.

CLÁUSULA QUINTA-DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CRI
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5.1. Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação secundária na CETIP,
sendo a distribuição realizada com a intermediação do Coordenador Líder, instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 2º da
Instrução CVM n.º 476.
5.2. Os CRI serão objeto da Oferta Pública Restrita, em conformidade com a Instrução CVM
n.º 476, sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos
termos do artigo 6° da Instrução CVM n.º 476.
5.2.1. A Oferta Pública Restrita é destinada apenas a Investidores que atendam às
características de investidor qualificado, nos termos do artigo 109 da Instrução CVM n.º
409, de 18 de agosto de 2004 ("Instrução CVM n. 0 409"), observado que: (i) todos os
fundos de investimento serão considerados investidores qualificados, mesmo que se
destinem a investidores não-qualificados; e (ii) as pessoas naturais e jurídicas
mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM n.º 409 deverão subscrever ou
adquirir, no âmbito da Oferta Pública Restrita, valores mobiliários no montante mínimo de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
5.2.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n.º 476, os CRI da Oferta
Pública Restrita serão ofertados a, no máximo, 50 (cinquenta) potenciais Investidores
Qualificados e subscritos por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados.
5.2.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores, devendo os
Investidores por ocasião da subscrição fornecer, por escrito, declaração, atestando que
estão cientes de que, dentre outras questões:

1- a Oferta Pública Restrita não foi registrada na CVM; e

li - os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na
Instrução CVM n.º 476.
A Oferta Pública Restrita será encerrada quando da subscrição e integralização da
lidade dos CRI pelos Investidores.
5.3.1. Em conformidade com o artigo 8º da Instrução n.º CVM 476, o encerramento da
Oferta Pública Restrita será informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de até 5
(cinco) dias contados 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 Ida Instrução CVM n.º 476.
5.4. Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Pública Restrita, somente
poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de
decorridos 90 (noventa) dias da data de sua subscrição ou aquisição pelos Investidores.
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5.4.1. Observadas as restrições de negociação acima, os CRI da presente Emissão
somente poderão ser negociados entre investidores qualificados, a menos que a Emissora
obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da
Lei n. 0 6.385, de 1976, e da Instrução CVM n. 0 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada e apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos da regulamentação
aplicável.
5.5. Observada a Cláusula 5.4 acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de
balcão organizado e não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da
Instrução CVM n.º 476.
5.6. Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo Ili da Instrução CVM n.º 414,
seguem como Anexos 1, li e Ili ao presente Termo de Securitização, modelo das declarações a
serem emitidas, nesta data, pelo Coordenador Líder, pela Securitizadora e pelo Agente
Fiduciário, respectivamente.
5.7. Os CRI serão emitidos de forma escriturai e sua titularidade será comprovada por
extrato emitido pelo Agente Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante
de titularidade dos CRI o extrato em nome do Titular de CRI emitido pela CETIP, enquanto
estiverem eletronicamente custodiados na CETIP.

CLÁUSULA SEXTA- DA INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO
6.1. Em observância à faculdade prevista no artigo 9º da Lei n. º 9.514, a Emissora institui o
Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo de
Securitização, sobre a Conta do Regime Fiduciário e as Garantias, nos termos da declaração
constante do Anexo IV deste Termo de Securitização.
6.1.1. O Regime Fiduciário será registrado na Instituição Custodiante, conforme previsto
no parágrafo único do artigo 23 da Lei n.º 10.931 .
. -~ .2. Os Créditos Imobiliários, a Conta do Regime Fiduciário e as Garantias sujeitos ao
~~ gime Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio da Emissora e passam a
l: nstituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRI e das
emais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei n.º 9.514.
6.2.1. O Patrimônio Separado será composto pelos Créditos Imobiliários, pela Conta do
Regime Fiduciário e pelas Garantias, e destinar-se-á especificamente ao pagamento dos
CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da
Lei n.º 9.514, tratado nesta cláusula.
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6.3. Os Créditos Imobiliários, a Conta do Regime Fiduciário e as Garantias objeto do Regime
Fiduciário responderão apenas pelas obrigações inerentes aos CRI e pelo pagamento das
despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos custos tributários, conforme
previsto neste Termo, estando imunes a qualquer ação ou execução de outros credores da
Emissora que não sejam os Titulares de CRI, não sendo passíveis de constituição de outras
garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto neste
Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
7.1. A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão,
promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, bem como
mantendo registro contábil independente do restante de seu patrimônio e elaborando e
publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com o artigo 12 da Lei
n.º 9.514.
7.2. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por
desvio da finalidade do patrimônio separado.
7 .2.1. Para fins do disposto no item 9 do Anexo Ili à Instrução CVM nº 414, a Emissora
declara que:
(a) a custódia da Escritura de Emissão das CCI será realizada pela Instituição
Custodiante, cabendo à Emissora a guarda e conservação da via negociável das CCB
que deram origem aos Créditos Imobiliários, uma vez entregues estes documentos à
Emissora, bem como o envio de uma cópia das CCB previamente ao registro das CCI; e
(b) a arrecadação, o controle e a cobrança ordinária dos Créditos Imobiliários são
atividades que serão realizadas pela Emissora nos termos da Cláusula 5.3 dos
Contratos de Cessão.
Com relação à administração dos Créditos Imobiliários, compete à Emissora:
(a) controlar a evolução da dívida de responsabilidade da Devedora, observadas as
condições estabelecidas nas CCB;
(b) emitir os termos de liberação das Garantias, com a ciência do Agente Fiduciário,
quando encerrados os compromissos contratuais ou cumpridas as condições
estabelecidas nos Documentos da Operação; e
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(c) diligenciar, às custas da Devedora ou do Patrimônio Separado, para que sejam
tomadas todas as providências extrajudiciais e judiciais que se tornarem necessárias à
cobrança de eventuais Créditos Imobiliários inadimplidos.
7.4. Ordem de Prioridade de Pagamentos: Os valores recebidos em razão do pagamento dos
Créditos Imobiliários deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de
pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após
o cumprimento do item anterior:
(i)

Despesas do Patrimônio Separado, conforme definido na Cláusula 12.1 (b ), desde
que razoáveis, em linha com a prática de mercado para contratação de
prestadores de serviços de primeira linha e justificáveis;

(ii)

Remuneração dos CRI; e

(iii)

Amortização Programada do Valor Nominal Unitário dos CRI, de acordo com a
tabela de Amortização Programada dos CRI constante do Anexo V a este Termo,
e encargos moratórias eventualmente incorridos.

CLÁUSULA OITAVA-DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
8.1. A ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo ensejará a assunção imediata e
transitória da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ("Eventos de
Liquidação do Patrimônio Separado"):
(a)
pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido
requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela
Emissora, de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento
da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;
(b)
pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente
elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;
(c)

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

(d)
não pagamento pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos
eventuais Titulares de CRI, nas datas previstas neste Termo, não sanado no prazo de 2
(dois) Dias úteis, contado da data de vencimento original, desde que a Emissora tenha
recebido os valores correspondentes para satisfação das obrigações pecuniárias devidas
pela Devedora conforme estipulado nas CCB; e
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(e)
falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista
neste Termo, não sanada em 10 (dez) dias, contados da data do recebimento, pela
Emissora, de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário.
8.1.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos acima deverá ser
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia Útil a partir
da data em que a Emissora tiver conhecimento do referido evento.
8.2. Verificada a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio
Separado e assumida a administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, este
deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento do
evento, Assembleia de Titulares de CRI para deliberar sobre a eventual liquidação do
Patrimônio Separado. Tal Assembleia deverá ser realizada no prazo de, no mínimo, 20 (vinte)
dias corridos a contar da data de publicação do edital, sendo que, na hipótese de segunda
convocação, o respectivo edital deverá ser publicado no primeiro Dia Útil imediatamente
posterior à data indicada para a realização da Assembleia nos termos da primeira convocação.
8.3. Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Cláusula 8.2. acima, os Titulares de
CRI deverão deliberar: (a) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser
nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidação; ou (b) pela não liquidação do
Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a continuidade da administração
do Patrimônio Separado por outra securitizadora, fixando-se, em ambos os casos, as
condições e termos para sua administração, bem como a remuneração da instituição
administradora nomeada.
8.3.1 A deliberação pela não liquidação do Patrimônio Separado deverá ser tomada
pelos Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 {dois terços) dos CRI em
Circulação.
8.4. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos Créditos
Imobiliários e das Garantias integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à
instituição administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), na qualidade de
representante dos Titulares de CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da
Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), conforme deliberação dos
Titulares de CRI: (a) administrar os Créditos Imobiliários e as Garantias que integram o
Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização
dos créditos oriundos dos Créditos Imobiliários e das Garantias que lhe foram transferidos, (c)
ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI na proporção de CRI detidos, e (d)
transferir os Créditos Imobiliários e as Garantias eventualmente não realizados aos Titulares de
CRI, na proporção de CRI detidos.
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CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

9.1.

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 companhia aberta de acordo com as leis
brasileiras;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessanas à
celebração deste Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações
aqui previstas, 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)

é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários e das Garantias;

(v)

conforme declaração prestada pela Devedora e pelo Cedente nos Documentos da
Operação, os Créditos Imobiliários e as Garantias encontram-se livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal,
real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer
fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo;

(vi)

não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o
Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

(vii)

este Termo constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora,
exequível de acordo com os seus termos e condições.

9.2. A Emissora informará todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da propna
Emissora, mediante publicação na imprensa ou conforme autorizado pela Instrução CVM nº
547/14, assim como prontamente informará tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por
meio de comunicação por escrito.
9.2.1 A Emissora informará imediatamente o Agente Fiduciário acerca da necessidade
de se manifestar, na qualidade de Credor das CCB, em relação às CCB, bem como se
obriga a acatar a orientação de voto exarada pelos Titulares de CRI na Assembleia de
Titulares de CRI de que trata a Cláusula 11.3. abaixo e demais cláusulas deste Termo.
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9.3. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações prestadas ao
Agente Fiduciário e aos Investidores, 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 suficiência das
informações disponibilizadas ao Investidor e ao Agente Fiduciário, declarando que os mesmos
se encontram perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritos pela
Emissora neste Termo.
9.4. A Emissora notificará imediatamente os Titulares de CRI e o Agente Fiduciário, assim
que se tomar conhecimento, caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou
parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.
9.5. Adicionalmente, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Termo, a Emissora
cumprirá as seguintes obrigações dispostas no artigo 17 da Instrução CVM n. 0 476:
(i)

preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por
Ações, e com as regras emitidas pela CVM;

(ii)

submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na
CVM;

(iii)

divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e
parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de
computadores, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento do exercício
social;
manter os documentos mencionados no inciso (iii) acima em sua página na rede
mundial de computadores, por um prazo de 3 (três) anos;
observar as disposições da Instrução CVM n. 0 358, no tocante a dever de sigilo e
vedações à negociação;

(vi)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato
relevante, conforme definido pelo artigo 2° da Instrução CVM n. 0 358, comunicando
imediatamente ao coordenador líder da Oferta Pública Restrita; e

(vii)

fornecer as informações solicitadas pela CVM.

9.6. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados
financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme a Instrução
CVM n.º 28, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser
devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do
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prazo para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora
deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante
de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.
9.7. Adicionalmente, a Emissora se obriga a elaborar um relatório mensal e enviá-lo ao
Agente Fiduciário até o 15° (décimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação do Imóvel
e dos Créditos Imobiliários aos CRI.
9.7.1. O relatório mensal previsto na Cláusula 9.7 acima deverá incluir: (a) data de
emissão dos CRI; (b) saldo devedor dos CRI; (c) valor pago aos Titulares de CRI no ano;
(d) data de vencimento final dos CRI; (e) valor recebido da Devedora; e (f) saldo devedor
dos Créditos Imobiliários.
CLÁUSULA DEZ - AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1. A Emissora nomeia e constitui a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários como Agente Fiduciário 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 Titulares de CRI.
10.2. O Agente Fiduciário declara que:
(i)

aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstas na legislação específica e neste Termo;

(ii)

aceita integralmente este Termo, todas suas cláusulas e condições;

(iii)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigações
aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários
necessários para tanto;

(iv)

a celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não
infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
ter verificado a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Emissora
no presente Termo;

(vi)

não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei
das Sociedade por Ações, para exercer a função que lhe é conferida;

(vii)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no
artigo 1O da Instrução CVM n. º 28;
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(viii)

não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções; e

(ix)

verificou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações constantes no presente Termo
de Securitização, sendo certo que na presente data as Garantias não se encontram
devidamente constituídas e exequíveis, conforme Cláusula 4.4 acima.

10.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo,
conforme previsto neste Termo.
10.4. São obrigações do Agente Fiduciário:
(i)

zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a
atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado;

(ii)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos
Titulares de CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários e das Garantias
vinculados ao Patrimônio Separado caso a Emissora não o faça;

(iii)

exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, a
administração do Patrimônio Separado;

(iv)

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

(v)

proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercício da
função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios bens;

(vi)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão;

(vii)

conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados com o exercício de suas funções;
emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de
modificações nas condições dos CRI;
verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas
neste Termo, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos
de que tenha conhecimento;
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(x)

verificar a regularidade da constituição das Garantias, observando a manutenção de
sua suficiência e exequibilidade;

(xi)

intimar a reforçar as Garantias, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

(xii)

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações
obrigatórias, alertando os Titulares de CRI acerca de eventuais omissões ou
inverdades constantes de tais informações;

(xiii)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

(xiv)

convocar, quando cabível ao Agente Fiduciário, a Assembleia de Titulares de CRI,
mediante anúncio publicado conforme previsto na Cláusula 11 abaixo;

(xv)

comparecer à Assembleia Titulares de CRI a fim de prestar as informações que lhe
forem solicitadas;

(xvi)

manter atualizada a relação dos Titulares de CRI e seus endereços, mediante,
inclusive, gestões junto à companhia emissora e/ou agente escriturador;

(xvii)

manter os Titulares de CRI informados acerca de toda e qualquer informação que
possa vir a ser de seu interesse;

(xviii) convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplência das
obrigações da Emissora neste Termo, desde que não decorrente do inadimplemento
e impontualidade dos Créditos Imobiliários, para deliberar sobre a forma de
administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação do
liquidante;

(xix)

acompanhar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo e todas aquelas
impositivas de obrigações de fazer e não fazer; e
calcular o valor unitário de cada CRI, em conjunto com a Securitizadora,
disponibilizando-o aos Titulares de CRI e aos participantes do mercado, por meio da
central de atendimento do Agente Fiduciário e/ou site na internet:
www.pentagonotrustee.com.br.

10.5. Remuneração do Agente Fiduciário: Pelo exercIcI0 de suas atribuições, o Agente
Fiduciário receberá da Devedora como remuneração, parcelas anuais no valor de R$13.000,00
(treze mil reais), cada uma, sendo a primeira devida até o 10° (décimo) Dia Útil após a data de
assinatura deste Termo de Securitização e as demais nos mesmos dias dos anos
subsequentes, até o resgate integral dos CRI, atualizadas pela variação acumulada do
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IPCA/IBGE, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que
vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento.
10.5.1. A remuneração definida na Cláusula 10.5 acima, continuará sendo devida,
mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na
cobrança de inadimplência não sanada, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.
10.5.2. Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração prevista na
Cláusula 10.5 acima, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois
por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórias de 1% (um por cento) ao
mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA/IBGE,
incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro
rata die.
10.5.3. No caso de inadimplemento da Devedora, todas as despesas em que o Agente
Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRI deverão
ser previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares de CRI. Tais despesas incluem
os gastos necessários com honorários advocatícios, depósitos, indenizações, custas e
taxas judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à
solução da inadimplência e excussão das Garantias, enquanto representante dos
Titulares de CRI. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da
sucumbência em ações judiciais com sentença transitada em julgado serão igualmente
suportadas pelos Titulares de CRI, bem como a remuneração e as despesas
reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Devedora permanecer em
inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 30 (trinta)
dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares de CRI para cobertura
do risco de sucumbência.
10.5.4. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a
prestação desses serviços, tais como Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS ou outros), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), e quaisquer outros tributos
que venham a incidir sobre as referidas remuneraçães, excetuando-se o Imposto de
Renda e a CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), nas alíquotas vigentes nas
datas de cada pagamento.
10.5.5. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante depósito
na conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante
do depósito como prova de quitação do pagamento.
10.5.6. A remuneração prevista Cláusula 10.5 não inclui as despesas previstas na
Cláusula 10.6 abaixo.
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10.6. A Devedora, após aportes dos Titulares dos CRI, ressarcirá o Agente Fiduciário de todas
as despesas consideradas necessárias ao exercício de sua função de agente fiduciário (desde
que tais despesas sejam razoáveis, justificáveis e em linha com a prática de mercado para
contratação de prestadores de serviços de primeira linha), durante a implantação e vigência do
serviço, as quais serão arcadas pelos Titulares dos CRI, mediante pagamento das respectivas
cobranças acompanhadas dos respectivos comprovantes ou mediante reembolso, após a
prévia aprovação, sempre que possível, quais sejam: publicações em geral, custos incorridos
em contatos telefônicos relacionados ao presente Termo de Securitização, notificações,
extração de certidões, fotocópias, digitalizações, envio de documentos, viagens, transporte,
alimentação e estadias, despesas com especialistas tais como auditoria e/ou fiscalização, entre
outros, ou assessoria legal aos Titulares dos CRI.
10.7. 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 de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses
eventos, Assembleia de Titulares de CRI vinculados ao presente Termo, para que seja eleito o
novo Agente Fiduciário.
10.8. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:
(i) pelo voto de 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação detidos pelos Titulares de CRI
presentes na Assembleia, ou
(ii) por deliberação em Assembleia dos Titulares de CRI, na hipótese
descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo.

de

10.9. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,
atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo.
10.1 O. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de
aditamento ao presente Termo.
ô(('
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0.11. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade

Eara os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como
"A aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste Termo,

1õnio,'Sl61

somente serão válidos quando previamente assim deliberado pela Assembleia de Titulares de
CRI.
10.12. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a
orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos
Titulares de CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções
que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário não
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possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes
do estrito cumprimento das orientações dos Titulares de CRI a ele transmitidas conforme
definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de
eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos Titulares de CRI ou
à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo descrito na documentação da
Oferta e na Instrução n. º 28 da CVM, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei das
Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer
responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável ou da referida
documentação.
10.13. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá
que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela
Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será
ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da
Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos
termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA ONZE - ASSEMBLEIA GERAL

11.1 Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares
de CRI, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRI.
11.2 A Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela
Emissora ou por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI
em Circulação.
11.3 Observado o disposto na Cláusula 11.2 acima, caso não haja disposição expressa nos
Documento da Operação especificando como a Emissora deverá atuar, será convocada
Assembleia de Titulares de CRI toda vez que a Emissora, na qualidade de Credor das CCB,
tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos nas CCB, para que os Titulares de CRI
deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora e/ou à Oferta
Pública Restrita.

~~
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11.3.1.A Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Cláusula 11.3. acima deverá
ser realizada em data anterior àquela em que se encerra o prazo para a Emissora
manifestar-se à Devedora, nos termos da CCB, desde que respeitado o prazo de
antecedência para convocação previsto neste Termo.
11.3.2. Somente após receber a orientação definida pelos Titulares de CRI na
Assembleia de Titulares de CRI a Emissora deverá exercer seu direito e deverá se
manifestar conforme lhe for orientado. Caso os Titulares de CRI não compareçam à
Assembleia de Titulares de CRI, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a
Emissora deverá permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo
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certo que o seu silêncio não será interpretado como negligência em relação aos direitos
dos Titulares de CRI, não podendo ser imputada à Emissora qualquer responsabilização
decorrente de ausência de manifestação.
11.3.3.A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a
orientação definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a
manifestar-se conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer
responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos
Titulares de CRI por ela manifestado frente à Devedora, independentemente dos
eventuais prejuízos causados aos Titulares de CRI ou à Emissão.
11.4 Aplicar-se-á à Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei n. º
9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias
gerais de acionistas, em caso de omissão deste Termo de Securitização.
11.5 A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, metade dos CRI em Circulação e,
em segunda convocação, com qualquer número, sendo possível a realização da Assembleia
Geral por audioconferência e/ou videoconferência, de acordo com o previsto em lei.
11.6 Cada CRI corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo
admitida a constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não.
11.7 O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia de Titulares de CRI e prestar aos
Titulares de CRI as informações que lhe forem solicitadas.
11.8. A presidência da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI caberá, de acordo com quem
a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor-Presidente ou
Diretor de Relações com Investidores da Emissora; ou (iii) ao titular do CRI eleito pelos
Titulares dos CRI presentes.
11.9 Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, todas as deliberações serão
tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50%
por cento) mais um dos CRI em Circulação detidos pelos Titulares dos CRI

11.9.1 As modificações relacionadas (i) às Datas de Pagamento dos Juros e às Datas de
Pagamento da Amortização de Principal dos CRI; (ii) à Atualização Monetária, aos Juros
e à Amortização de Principal dos CRI; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI, (iv) aos
Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, inclusive no caso de renúncia ou
perdão temporário; (v) a quaisquer alterações nas CCB que possam impactar os direitos
dos Titulares de CRI; (vi) a quaisquer alterações nas Garantias que possam
comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou liquidez; (vii) às hipóteses
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amortização extraordinária e/ou os Eventos de Vencimento Antecipado dos CRI,
inclusive no caso de renúncia ou perdão temporário; e/ou (viii) aos quóruns de
deliberação, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da Assembleia dos
Titulares de CRI ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de CRI que
representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.
11.10. Exceto se de outra forma previsto neste Termo ou na legislação aplicável, as
Assembleias de Titulares de CRI serão realizadas no prazo de 15 (quinze) dias corridos a
contar da data de publicação do respectivo edital, em primeira convocação, ou no prazo de 8
(oito) dias corridos a contar da data prevista inicialmente para a realização da Assembleia de
Titulares de CRI em segunda convocação, se aplicável.
11.10.1. Sem prejuízo da Cláusula 11.1 O. acima, a Emissora poderá publicar edital
único, para convocação dos titulares dos CRI, primeira e segunda convocação.
11.11. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será considerada
regularmente instalada a assembleia geral dos Investidores a que comparecerem todos os
Investidores, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação
estabelecidos neste Termo.
CLÁUSULA DOZE - DESPESAS DA EMISSÃO

12.1

Serão despesas de responsabilidade:
a) da Devedora:
(i)

remuneração do Coordenador Líder;

(ii)

despesas com as publicações necessárias nos termos dos Documentos da
Operação;

(iii)

a remuneração recorrente da Emissora, Instituição Custodiante e do Agente
Fiduciário e dos demais prestadores de serviço da Emissão;

(iv)

despesas previstas na Cláusula 6.1 do Contrato de Cessão; e

(v)

Despesas comprovadamente incorridas para atendimento das demandas
extraordinárias da Devedora, inclusive, mas não exclusivamente, com a
convocação e realização da assembleia de detentores de CRI para deliberar
sobre as demandas extraordinárias da Devedora, incluindo as hipóteses de
pagamento antecipado da CCB e as demais hipóteses em que a Devedora dê
causa ou solicite a renegociação/alteração das CCB.
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b) do Patrimônio Separado ("Despesas do Patrimônio Separado"):
(i)

as despesas com a gestão, cobrança, realização e administração do
Patrimônio Separado, outras despesas indispensáveis à administração dos
Créditos Imobiliários, exclusivamente na hipótese de liquidação do Patrimônio
Separado, inclusive as referentes à sua transferência na hipótese de o Agente
Fiduciário assumir a sua administração, desde que não arcadas pela
Devedora;

(ii)

as eventuais despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou
fiscais relacionados com procedimentos legais incorridas para resguardar os
interesses dos Titulares de CRI e realização dos Créditos Imobiliários e das
Garantias integrantes do Patrimônio Separado, desde que não arcadas pela
Devedora;

(iii)

as despesas com publicações em jornais ou outros meios de comunicação
para cumprimento das eventuais formalidades relacionadas a Cláusula Onze
deste Termo de Securitização;

(iv)

as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da
sucumbência em ações judiciais;

(v)

os tributos incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRI; e

(vi)

despesas decorrentes de aplicação dos juros moratórias previstos na
Cláusula 4.12 do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a aplicação dos
mesmos resulte de instrução dada pelos Titulares de CRI.

c) da Securitizadora: as despesas com o Agente Escriturador e com o Banco Liquidante,
bem como as despesas com a abertura e manutenção da Conta do Regime
Fiduciário.
12.2. Os impostos diretos e indiretos de responsabilidade dos Titulares de CRI estão descritos
no Anexo VI a este Termo.
12.3. As Despesas do Patrimônio Separado serão arcadas a partir de recursos arrecadados
pelo pagamento dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI que remuneram os CRI
objeto desta Emissão, conforme o presente Termo, em especial o item (i) da Cláusula 7.4.
12.4. Despesas Suportadas pelos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade
da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei nº 9.514, caso o Patrimônio
Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item acima, tais
despesas serão suportadas pelos Titulares de CRI, na proporção dos CRI detidos por cada um
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deles.
CLÁUSULA TREZE - PUBLICIDADE

13.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocações
para as Assembleias de Titulares de CRI, deverão ser veiculados na forma de avisos no jornal
"O Dia", obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares, sem prejuízo do disposto na
Cláusula 11.13.
13.2. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas
ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de
Informações Periódicas e Eventuais da CVM.
CLÁUSULA QUATORZE - REGISTRO DO TERMO

14.1. O Termo será entregue para registro à Instituição Custodiante, nos termos do Parágrafo
Único, do artigo 23 da Lei nº 10.931, nos termos da declaração constante do Anexo IV deste
Termo de Securitização.
CLÁUSULA QUINZE - NOTIFICAÇÕES

15.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes conforme disposições deste
Termo deverão ser encaminhadas para os endereços constantes abaixo, ou para outros que as
partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo.
Se para a Emissora:
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
Av. Paulo VI, 621, Perdizes
São Paulo, SP
At. Sr. Roberto Santos Zanré
Tel: (11) 2614-0550
Email: rszanre@novasec.com.br

Se para o Agente Fiduciário:
PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, 08, Ala B, Salas 303 e 304
CEP 22640-102 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 3385-4565
Fax: (21) 3385-4046
At. Sra. Nathalia Machado Loureiro / Sr. Marco Aurélio Ferreira / Srta. Marcelle Motta Santoro
E-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br
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15.1.1.
Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que
contenham documentos ou comunicações, serão considerados recebidos quando
entregues, sob protocolo ou mediante "Aviso de Recebimento" expedido pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços acima, ou quando da confirmação do
recebimento da transmissão via e-mail ou outro meio de transmissão eletrônica.
15.1.2.
Para os fins da Cláusula 15.1 acima, será considerada válida a
confirmação do recebimento via e-mail ainda que emitida pela Parte que tenha
transmitido a mensagem, desde que o comprovante tenha sido expedido a partir do
equipamento utilizado na transmissão e que do mesmo constem informações suficientes
à identificação do emissor e do destinatário da comunicação.
15.1.3.
As comunicações enviadas nas formas previstas neste Contrato, serão
consideradas plenamente eficazes se entregues a empregado, preposto ou
representante das Partes.
CLÁUSULA DEZESSEIS - RISCOS

16.1. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados
independentemente pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez,
crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, 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 necessários antes de
tomar uma decisão de investimento. Estão descritos no Anexo VII deste Termo os riscos
relacionados, exclusivamente, aos CRI, à Devedora, à Emissora e à estrutura jurídica da
presente Emissão.
CLÁUSULA DEZESSETE - DISPOSIÇÕES GERAIS

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo.
essa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de CRI em razão de
qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, 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 de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as partes por si e seus sucessores.
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17.3. Todas as alterações do presente Termo somente serão válidas se realizadas por escrito
e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares de CRI, observados os quóruns previstos
neste Termo, e; (ii) pela Emissora.
17.3.1.
Adicionalmente, as partes concordam que este Termo poderá ser alterado,
independentemente de anuência dos Titulares de CRI, sempre que tal alteração decorrer
exclusivamente (i) de modificações já permitidas expressamente nos Documentos da
Operação, (ii) da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas
legais ou regulamentares, (iii) quando verificada a ocorrência de erro de digitação, ou
ainda (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais, tais como alteração na razão
social, endereço e telefone das Partes, desde que tais modificações (a) não representem
prejuízo aos Titulares de CRI e (b) não gerem novos custos ou despesas aos Titulares
de CRI.
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. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas
deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer
documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela
Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões. Não será ainda,
sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de tais documentos, que permanecerão
sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação
aplicável.
CLÁUSULA DEZOITO-FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
18.1. As Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como o único
competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo, renunciando
. expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

.,_

,:)~
,

.2. Este Termo é regido, material e processualmente, pelas leis da República Federativa do
~ asil.

* * * * * *
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ANEXO 1- MODELO DE DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER

Declaracão do Coordenador Líder

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n. 0 3.500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, ltaim Bibi, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 0 17.298.092/0001-30, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social, para fins de atender o que pr~vê o item 15 do anexo Ili da Instrução CVM n.º 414, na
qualidade de coordenador líder da 9ferta pública dos certificados de recebíveis imobiliários
("CRI") da 17ª Série da 1ª EmissãqlfEmissão") da Nova Securitização S.A. ("Emissora")
declara, para todos os fins e efeitos. que, verificou, em conjunto com a Emissora, com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títúi'os e Valores Mobiliários, na qualidade de agente
fiduciário, e com o assessor legal contratado para a Emissão, a legalidade e ausência de vícios
da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da Emissão.

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2014.
BANCO ITAÚ BBA S.A.

1.
Por:
Cargo:

-----------

2. - - - - - - - - - - - Por:
Cargo:
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ANEXO li - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPANHIA SECURITIZADORA

Declaracão da Companhia Securitizadora

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Av. Paulo VI, nº 621, Perdizes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.903.116/0001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora"),
para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo 111 da Instrução CVM n. 0 414, na qualidade
de Emissora da oferta pública dos certificados de recebíveis imobiliários ("CRI") da 17ª Série da
1ª Emissão ("Emissão") da Nova Securitização S.A. declara, para todos os fins e efeitos que,
verificou, em conjunto com o Banco ltaú BBA S.A., na qualidade de coordenador líder, com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário
e com o assessor legal contratado para a Emissão, a legalidade e ausência de vícios da
operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da Emissão.

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2014.
NOVA SECU RITIZAÇÃO S.A.

1.
----------Por:
Cargo:

2.

-----------

Por:
Cargo:
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ANEXO Ili - MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Declaracão do Agente Fiduciário

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
17.343.682/0001-38,, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente
Fiduciário"), para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo Ili da Instrução CVM n.º 414,
na qualidade de Agente Fiduciário no âmbito da oferta pública dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários ("CRI") da 17ª Série da 1ª Emissão ("Emissão") da Nova Securitização S.A.
("Emissora") declara, para todos os fins e efeitos que, verificou em conjunto com a Emissora,
com o Banco ltaú BBA S.A., na qualidade de coordenador líder e com o assessor legal
contratado para a Emissão, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido
com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
Emissão.

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2014.
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1.

-----------

Por:
Cargo:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA
Declaração de Custódia

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de
Instituição Custodiante ("Instituição Custodiante"), nomeada nos termos do (i) "Instrumento
Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário, Sem Garantia Real Imobiliária, sob a
Forma Escriturai e Outras Avenças", da Série "EORJ", Números 001 e 002 ("CCI 1" e "CCI 2",
e em conjunto, as "CCI"), firmado em 6 de agosto de 2014 entre o ltaú Unibanco S.A.,
instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima, n. 0 3.400, 3° ao 8°, 11° e 12° andares, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
60.701.190/4816-09 e a Instituição Custodiante ("Escritura de Emissão" ), DECLARA, para os
fins do §4° do artigo 18 da Lei n. 0 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor e do
parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/2004, que lhe foi entregue para custódia uma via
da Escritura de Emissão e que, conforme disposto no Termo de Securitização (abaixo
definido), as CCI se encontram devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 17ª série da 1ª emissão da Nova Securitização S.A., sociedade anônima com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulo VI, nº 621, Perdizes, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 08.903.116/0001-42 ("Emissora", "CRI" e "Emissão", respectivamente),
sendo que os CRI foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da Emissão, firmado entre a Emissora e o Agente Fiduciário em 31 de julho de
2014 ("Termo de Securitização"), tendo sido instituído, conforme disposto no Termo de
Securitização, o regime fiduciário sobre as CCI e os Créditos Imobiliários que elas
representam, nos termos da Lei nº 9.514/1997, regime fiduciário este ora registrado nesta
Instituição Custodiante, que declara, ainda, que a Escritura de Emissão, por meio da qual as
CCI foram emitidas, encontram-se custodiadas nesta Instituição Custodiante, nos termos do
artigo 18, § 4°, da Lei nº 10.931/2004, e o Termo de Securitização, registrado, na forma do
parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/2004.
Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2014.

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Por:
Cargo:
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ANEXO V - CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE JUROS E PRINCIPAL

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

20/09/2014
20/10/2014
20/11/2014
20/12/2014
20/01/2015
20/02/2015
20/03/2015
20/04/2015
20/05/2015
20/06/2015
20/07/2015
20/08/2015
20/09/2015
20/10/2015
20/11/2015
20/12/2015
20/01/2016
20/02/2016
20/03/2016
20/04/2016
20/05/2016
20/06/2016
20/07/2016
20/08/2016

24/09/2014
22/10/2014
24/11/2014
24/12/2014
22/01/2015
24/02/2015
24/03/2015
23/04/2015
22/05/2015
24/06/2015
22/07/2015
24/08/2015
23/09/2015
22/10/2015
24/11/2015
23/12/2015
22/01/2016
24/02/2016
23/03/2016
25/04/2016
24/05/2016
22/06/2016
22/07/2016
24/08/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

2.211.992,55
1.716.339,06
1.989.845,24
1.919.533,53
1.670.631,71
1.860.455,20
1.785.600,20
1.799.106,29
1.812.714,55
2.009.826,41
1.841.627,86
2.135.099,36
1.965.663,53
1.886.575,49
2.091.718,88
2.012.879,90
1.931.892,12
2.044.215,55
1.961.966,99
2.076.039,03
2.092.530,23
2.008.337,74
2.226.721,37
2.347.755,25

- 2.211.992,55
- 1.716.339,06
- 1.989.845,24
- 1.919.533,53
- 1.670.631,71
- 1.860.455,20
- 1.785.600,20
- 1.799.106,29
-1.812.714,55
- 2.009.826,41
-1.841.627,86
- 2.135.099,36
- 1.965.663,53
- 1.886.575,49
- 2.091.718,88
- 2.012.879,90
-1.931.892,12
- 2.044.215,55
- 1.961.966,99
- 2.076.039,03
- 2.092.530,23
- 2.008.337,74
- 2.226.721,37
- 2.347.755,25
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224.700.000,00
226.911.992,55
228.628.331,62
230.618.176,86
232.537.710,39
234.208.342, 10
236.068.797,30
237.854.397,50
239.653.503,79
241.466.218,34
243.476.044,75
245.317.672,60
247.452.771,96
249.418.435,49
251.305.010,98
253.396.729,86
255.409.609,76
257.341.501,88
259.385.717,43
261.347.684,43
263.423.723,45
265.516.253,68
267.524.591,42
269.751.312,80
272.099.068,05
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-0,9844203620%
-0,7563897540%
-0,8703406210%
-0,8323426870%
-0,7184347450%
-0,7943590660%
-0,7563897540%
-0,7563897540%
-0,7563897540%
-0,8323426870%
-0,7563897540%
-0,8703406210%
-0, 7943590660%
-0, 7563897540%
-0,8323426870%
-0,7943590660%
-0,7563897540%
-0,7943590660%
-0,7563897540%
-0,7943590660%
-0,7943590660%
-0,7563897540%
-0,8323426870%
-0,8703406210%

\

~

~

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

20/09/2016
20/10/2016
20/11/2016
20/12/2016
20/01/2017
20/02/2017
20/03/2017
20/04/2017
20/05/2017
20/06/2017
20/07/2017
20/08/2017
20/09/2017
20/10/2017
20/11/2017
20/12/2017
20/01/2018
20/02/2018
20/03/2018
20/04/2018
20/05/2018
20/06/2018
20/07/2018
20/08/2018
20/09/2018
20/10/2018
20/11/2018
20/12/2018
20/01/2019
20/02/2019

22/09/2016
24/10/2016
23/11/2016
22/12/2016
24/01/2017
22/02/2017
22/03/2017
25/04/2017
24/05/2017
22/06/2017
24/07/2017
23/08/2017
22/09/2017
24/10/2017
22/11/2017
22/12/2017
24/01/2018
22/02/2018
22/03/2018
24/04/2018
23/05/2018
22/06/2018
24/07/2018
22/08/2018
24/09/2018
24/10/2018
22/11/2018
24/12/2018
23/01/2019
22/02/2019

-

2.359.761,72
2.154.124,87
1.826.999,09
2.269.257,70
2.054.612,69
2.055.443,86
2.262.583,93
2.266.180,23
2.151.947,90
2.153.362,59
1.945.957,80
2.418.111,72
2.311.182,77
2.111.027,96
2.236.613,52
2.451.964, 17
2.238.838,53
2.344.696,08
2.444.123,96
2.333.937,89
2.444.638, 1O
2.337.448,29
2.132.337,45
2.596.592,69
2.387.040,97
2.611.290,37

2.058.129,47
2.177.792,56
2.090.169,55
2.211.695,50
2.442.496,55
2.229.921,51
1.91 O. 795,85
2.337.877,34
2.125.060,40
2.125.593,26
2.339.618,74
2.340.259,94
2.234.051,58
2.234.703,78
2.021.696,64
2.342.867,36
2.235.353,85
2.021.155,41
2.127.253,55
2.339.951,62
2.125.579, 11
2.231.379,41
2.337.133,40
2.229.629,38
2.335.374,67
2.227.932,85
2.014.201,68
2.332.570,38
2.117.721,64
2.328.131, 15

- 2.058.129,47
- 2.177.792,56
- 2.090.169,55
- 2.211.695,50
82.734,83
75.796,65
83.796,76
68.619,64
70.447,71
70.149,39
77.034,82
74.079,71
82.103,68
81.341, 19
75.738,84
75.244,35
75.828,92
89.872,55
109.359,97
112.012,55
113.259,42
113.316,67
106.990,56
104.308,51
109.263,43
109.515,45
118.135,77
264.022,31
269.319,33
283.159,22

INSTRUMENTO: TS
AUTENTICAçãO (SIM-II): 42FB0DA6-EB55-4D4B-B53F-605EE320062D
ITAU _CRI _TERMO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS _ODEBRECHT _ID160662

274.157.197,52
276.334.990,08
278.425.159,63
280.636.855, 13
280.719.589,96
280.795.386,61
280.879.183,37
280.947.803,01
281.018.250,72
281.088.400, 11
281.165.434,93
281.239.514,64
281.321.618,32
281.402.959,50
281.478.698,34
281.403.453,99
281.327.625,07
281.237.752,52
281.128.392,54
281.016.379,99
280.903.120,57
280.789.803,90
280.682.813,34
280.578.504,83
280.469.241,40
280.359.725,95
280.241.590, 19
279.977.567,87
279.708.248,54
279.425.089,32
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-0,7563897540%
-0,7943590660%
-0, 7563897540%
-0, 7943590660%
-0,0294811000%
-0,0270008390%
-0,0298426410%
-0,0244303040%
-0,0250750160%
-0,0249625740%
-0,0274059030%
-0,0263473740%
-0,0291935070%
-0,0289139490%
-0,0269147260%
0,0267318100%
0,0269466910%
0,0319458670%
0,0388852390%
0,0398439130%
0,0403034940%
0,0403401250%
0,0381034330%
0,0371624140%
0,0389421960%
0,0390472210%
0,0421372100%
0,0942123940%
0,0961931820%
O, 1012337750%

\

~\ ~
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

20/03/2019
20/04/2019
20/05/2019
20/06/2019
20/07/2019
20/08/2019
20/09/2019
20/10/2019
20/11/2019
20/12/2019
20/01/2020
20/02/2020
20/03/2020
20/04/2020
20/05/2020
20/06/2020
20/07/2020
20/08/2020
20/09/2020
20/10/2020
20/11/2020
20/12/2020
20/01/2021
20/02/2021
20/03/2021
20/04/2021
20/05/2021
20/06/2021
20/07/2021
20/08/2021

22/03/2019
24/04/2019
22/05/2019
25/06/2019
24/07/2019
22/08/2019
24/09/2019
23/10/2019
22/11/2019
24/12/2019
22/01/2020
26/02/2020
24/03/2020
23/04/2020
22/05/2020
24/06/2020
22/07/2020
24/08/2020
23/09/2020
22/10/2020
24/11/2020
23/12/2020
22/01/2021
24/02/2021
24/03/2021
23/04/2021
24/05/2021
23/06/2021
22/07/2021
24/08/2021

2.195.133,96
2.616.362,32
2.301.631,26
2.719.382,47
2.510.820,61
2.515.035,37
2.724.533,22
2.287.458,09
2.488.534,41
2.589.588,62
2.418.148,97
2.853.867,83
2.435.984,56
2.529.573,03
2.556.690, 11
2.762.106,53
2.431.336,01
2.865.018,77
2.636.452,72
2.529. 773,59
2. 767 .308,51
2.786.969,28
2.720.737,35
2.643.277 ,28
2.746.760,81
2.744.259,89
2.700.885,61
2.812.161,98
2.4 74.324,94
2.952.319,46

1.901.471,06
2.323.330,02
2.003.271,91
2.424.247,07
2.210.263,59
2.207.876,08
2.416.389, 19
2.202.988,37
2.202.317,37
2.305.242,59
1.987.722,19
2.404.260,09
1.981.399,72
2.082.638,91
2.079.258,35
2.284.073,36
2.072.031,31
2.381.057,71
2.169.344,74
2.062.119, 78
2.265.295,20
2.157.931,59
2.050.027,34
2.14 7 .606,92
2.041.204,96
2.035.868,20
2.132.437,70
2.127.922,18
2.122.486,86
2.322.443,51

293.662,90
293.032,30
298.359,35
295.135,40
300.557,02
307.159,28
308.144,04
84.469,73
286.217,04
284.346,03
430.426,78
449.607,74
454.584,84
446.934, 12
477.431,77
478.033,17
359.304,70
483.961,06
467.107,98
467.653,82
502.013,31
629.037,69
670.710,02
495.670,36
705.555,85
708.391,69
568.447,91
684.239,80
351.838,07
629.875,95

INSTRUMENTO: TS
AUTENTICAçãO (SIM· II): 42FB0DA6-EB55-4D4B-B53F-605EE320062D
ITAU _CRI _TERMO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS _ODEBRECHT _10160662

279.131.426,43 0,1050953920%'
278.838.394, 12
278.540.034,77
278.244.899,37
277.944.342,35
277.637.183,07
277.329.039,03
277.244.569,30
276.958.352,26
276.674.006,23
276.243.579,46
275.793.971,71
275.339.386,87
274.892.452,75
274.415.020,99
273.936.987,82
273.577.683, 12
273.093.722,06
272.626.614,08
272.158.960,26
271.656.946,95
271.027.909,26
270.357.199,25
269.861.528,89
269.155.973,04
268.447.581,35
267.879.133,44
267 .194.893,64
266.843.055,57
266.213.179,62
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O, 1049800470%
O, 1070008140%
o, 1059579800%
O, 1080188780%
0,1105110750%
o, 1109880290%
0,0304583060%
o, 1032363010%
O, 1026674330%
0,1555718160%
O, 1627577170%
o, 1648276920%
0,1623211710%
0,1736794730%
O, 1742008030%
O, 1311632650%
O, 1769007820%
0,1710431030%
O, 1715363770%
o, 1844559180%
0,2315559000%
0,2474689850%
0,1833390620%
0,2614510690%
0,2631900300%
0,2117537830%
0,2554285550%
O, 1316784420%
0,23604 73460%
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11 O
111
112
113
114

20/09/2021
20/10/2021
20/11/2021
20/12/2021
20/01/2022
20/02/2022
20/03/2022
20/04/2022
20/05/2022
20/06/2022
20/07/2022
20/08/2022
20/09/2022
20/10/2022
20/11/2022
20/12/2022
20/01/2023
20/02/2023
20/03/2023
20/04/2023
20/05/2023
20/06/2023
20/07/2023
20/08/2023
20/09/2023
20/10/2023
20/11/2023
20/12/2023
20/01/2024
20/02/2024

22/09/2021
22/10/2021
24/11/2021
22/12/2021
24/01/2022
23/02/2022
23/03/2022
25/04/2022
24/05/2022
22/06/2022
22/07/2022
24/08/2022
22/09/2022
24/10/2022
23/11/2022
22/12/2022
24/01/2023
24/02/2023
22/03/2023
25/04/2023
24/05/2023
22/06/2023
24/07/2023
23/08/2023
22/09/2023
24/10/2023
22/11/2023
22/12/2023
24/01/2024
22/02/2024

2.598.049,78
2.697.471,39
2.696.823,00
2.708.219,73
3.079.808,40
2.759.256,56
2.647.056,77
2.825.694,68
2.821.724,10
2.834.158,01
2.801.638,48
2.896.022,63
2.882.527, 12
2.808.468,55
2.822.183,49
2.802.631,84
2.883.118,46
2.860.015,55
2.907.811,29
2.895.859,42
2.925.141, 19
2.922.567,45
2.885.624,81
2.883.284,35
2.897.764, 14
2.895.203,94
2.926.854, 73
2.871.537,64
3.143.542,74
3.107.767,63

2.013.609,22
2.110.045,97
2.105.379,71
2.000.271,72
2.295.453,09
2.188.708,08
1.785.528,01
2.077.451,44
2.071.507,70
1.966.817,81
2.157.096,73
2.249.962,35
1.950.495,36
2.041.002,80
1.937.640,54
2.027.879,92
2.215.106,49
2.016.419, 19
1.721.640,97
2.095.943,07
1.898.633,59
1.890.869, 19
2.072.153,70
2.065.382,83
1.964.632,85
1.957.220,44
1. 763.411, 78
2.033.317, 17
1.933.869,08
1.740.340,42

584.440,56
587.425,42
591.443,29
707.948,00
784.355,31
570.548,48
861.528,77
748.243,24
750.216,40
867.340,19
644.541,75
646.060,28
932.031,76
767.465,75
884.542,95
774.751,92
668.011,97
843.596,35
1.186.170,32
799.916,35
1.026.507 ,60
1.031.698,25
813.471,11
817.901,52
933.131,29
937.983,51
1.163.442,95
838.220,47
1.209.673,66
1.367.427,21

INSTRUMENTO: TS
AUTENTICAçãO (SIM-II): 42FB0DA6-EB55-4D4B-B53F-605EE320062D
!TAU _CRI _TERMO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS _ODEBRECHT _ID160662

265.628.739,05
265.041.313,64
264.449.870,34
263.741.922,34
262.957.567,03
262.387 .018,55
261.525.489,78
260.777.246,54
260.027 .030, 14
259.159.689,94
258.515.148, 19
257.869.087,91
256.937.056,15
256.169.590,41
255.285.04 7,46
254.510.295,54
253.842.283,56
252.998.687,21
251.812.516,89
251.012.600,54
249.986.092,95
248.954.394,69
248.140.923,59
247.323.022,06
246.389.890, 77
245.451.907,26
244.288.464,32
243.450.243,85
242.240.570, 19
240.873.142,98
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0,2195385530%
0,2211452790%
0,2231513590%
0,2677059360%
0,2973950090%
0,2169735910%
0,3283427540%
0,2861071950%
0,287684 7620%
0,3335577040%
0,2487044770%
0,2499119610%
0,3614360160%
O,2986979600%
0,3452958450%
0,3034850370%
0,2624695280%
0,3323309020%
0,4688444570%
0,3176634570%
0,4089466390%
0,4127022590%
0,3267550700%
0,3296117010%
0,3772925320%
0,3806907420%
0,4 740003680%
0,3431273240%
0,4968874290%
0,5644914100%

~---~·
e __ =
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

20/03/2024
20/04/2024
20/05/2024
20/06/2024
20/07/2024
20/08/2024
20/09/2024
20/10/2024
20/11/2024
20/12/2024
20/01/2025
20/02/2025
20/03/2025
20/04/2025
20/05/2025
20/06/2025
20/07/2025
20/08/2025
20/09/2025
20/10/2025
20/11/2025
20/12/2025
20/01/2026
20/02/2026
20/03/2026
20/04/2026
20/05/2026
20/06/2026
20/07/2026
20/08/2026

22/03/2024
24/04/2024
22/05/2024
24/06/2024
24/07/2024
22/08/2024
24/09/2024
23/10/2024
22/11/2024
24/12/2024
22/01/2025
24/02/2025
24/03/2025
24/04/2025
22/05/2025
24/06/2025
23/07/2025
22/08/2025
24/09/2025
22/10/2025
24/11/2025
24/12/2025
22/01/2026
24/02/2026
24/03/2026
23/04/2026
22/05/2026
24/06/2026
22/07/2026
24/08/2026

3.115.446,40
3.102.551,76
3.134.601,73
3.098.695,98
3.097.019,69
3.107.307,94
3.082.605,68
3.104.803, 18
3.104.023,90
3.089.117,38
3.267.351,75
3.239.749,26
3.433.389,97
3.236.981,67
3.256.144,25
3.219.070,72
3.228.679,00
3.215.543,21
3.202.350,90
3.236.028,39
3.200.114,45
3.208.082,92
3.394.571, 12
3.296.466,02
3.430.161,93
3.431.430,91
3.432. 785,35
3.411.261,27
3.436.088,86
3.390.080,78

1.913.397,65
1.994.884,83
1.713.922,55
1.973.840,32
1.964.477,67
1.865.833,08
2.033.497,56
1.847.637,62
1.837.651,22
1.914.981,05
1.644.476,25
1.978.059,84
1.538.001,77
1.780.294,82
1.599.670,06
1.839.510,46
1.744.606,48
1.815.675,22
1.886.380,42
1.629.448,90
1.860.944,28
1.768.551,40
1.516.179, 13
1.661.488,05
1.569.704,31
1.555.632,00
1.541.443,65
1.680.485,39
1.514.046,33
1.725.410,59

1.202.048, 75
1.107.666,93
1.420.679, 18
1.124.855,66
1.132.542,02
1.241.474,87
1.049.108,12
1.257 .165,55
1.266.372,69
1.174.136,33
1.622.875,51
1.261.689,42
1.895.388,20
1.456.686,85
1.656.474, 19
1.379.560,27
1.484.072,52
1.399.867,99
1.315.970,48
1.606.579,48
1.339.170, 17
1.439.531,52
1.878.391,99
1.634.977,97
1.860.457,62
1.875.798,91
1.891.341,70
1.730.775,89
1.922.042,53
1.664.670, 19

INSTRUMENTO: TS
AUTENTICAçãO (SIM-II): 42FB0DA6-EBSS-4D4B-B53F-605EE320062D
!TAU _CRI _TERMO _SECURITIZAÇÃO /AGÊNCIA /RS _ODEBRECHT _ID160662

239.671.094,22
238.563.427,29
237.142.748, 11
236.017.892,46
234.885.350,43
233.643.875,57
232.594.767,45
231.337.601,89
230.071.229,21
228.897.092,88
227.274.217,37
226.012.527,95
224.117.139,75
222.660.452,90
221.003.978,71
219.624.418,44
218.140.345,92
216.740.477,93
215.424.507,45
213.817.927,97
212.4 78.757,80
211.039.226,28
209.160.834,29
207.525.856,32
205.665.398,70
203.789.599,79
201.898.258,09
200.167.482,20
198.245.439,67
196.580.769,48
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0,4990380990%
0,4621612520%
0,5955142380%
0,4743369410%
0,4798543060%
0,5285450380%
0,4490201680%
0,5404960590%
0,5474132500%
0,5103360100%
0,7089978660%
0,5551397040%
0,8386208590%
0,6499667320%
0,7439462950%
0,6242241760%
0,6757320190%
0,6417281420%
0,6071641490%
0,7457737760%
0,6263133210%
0,6774943210%
0,8900677030%
0,7816845700%
0,8964943680%
0,9120634390%
0,9280854870%
0,8572515190%
0,9602171690%
0,8397016310%

~

~-\ ~~

'145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

20/09/2026
20/10/2026
20/11/2026
20/12/2026
20/01/2027
20/02/2027
20/03/2027
20/04/2027
20/05/2027
20/06/2027
20/07/2027
20/08/2027
20/09/2027
20/10/2027
20/11/2027
20/12/2027
20/01/2028
20/02/2028
20/03/2028
20/04/2028
20/05/2028
20/06/2028
20/07/2028
20/08/2028
20/09/2028
20/10/2028
20/11/2028
20/12/2028
20/01/2029
20/02/2029

23/09/2026
22/10/2026
24/11/2026
23/12/2026
22/01/2027
24/02/2027
24/03/2027
23/04/2027
24/05/2027
23/06/2027
22/07/2027
24/08/2027
22/09/2027
22/10/2027
24/11/2027
22/12/2027
24/01/2028
23/02/2028
22/03/2028
25/04/2028
24/05/2028
22/06/2028
24/07/2028
23/08/2028
22/09/2028
24/10/2028
22/11/2028
22/12/2028
24/01/2029
22/02/2029

3.419.743,31
3.433.900,66
3.412.107,28
3.423.225,00
3.634.889,09
3.502.866,30
3.614.904,22
3.616.261,75
3.606.455,88
3.609.497,82
3.611.689,20
3.574.138,09
3.616.865,28
3.608.242,75
3.610.615,35
3.621.998,82
3. 798.563,93
3.700.850,31
3.847.247,31
3.804.455,05
3.829.697,18
3.832.903,77
3.812.741,23
3.794.037,60
3.760.028,34
3.763.578,29
3.649.617,64
3.814.518,30
3.768.130,66
3.673.922,44

1.561.557,17
1.472.861,67
1.604.436,62
1.516.859,41
1.429.935,98
1.484.200,78
1.397.988,96
1.381.220,44
1.432.800,80
1.415.534, 18
1.398.106,23
1.512.571,33
1.298.941,81
1.345.733,55
1.327.761,11
1.247.028,61
1.414.224,37
1.332.635,31
1.073.400,08
1.289.835, 73
1.153.115,32
1.132.869,93
1.224.153,61
1.202.607,69
1.127.141,92
1.106.227,35
981.403,53
1.114.796,53
1.042.477,75
923.256,37

1.858.186, 14
1.961.038,99
1.807.670,67
1.906.365,60
2.204.953, 11
2.018.665,52
2.216.915,25
2.235.041,31
2.173.655,08
2.193.963,65
2.213.582,97
2.061.566,76
2.317.923,47
2.262.509,20
2.282.854,25
2.374.970,21
2.384.339,55
2.368.215,00
2.773.847,23
2.514.619,32
2.676.581,86
2.700.033,84
2.588.587,62
2.591.429,91
2.632.886,42
2.657.350,94
2.668.214, 11
2.699.721,78
2.725.652,90
2.750.666,06

INSTRUMENTO: TS
AUTENTICAçãO (SIM-II): 42FB0DA~-EB55-f D4B-B53F-605EE320062D
ITAU _CRI _TERMO _SECURITIZAÇAO /AGENCIA /RS _ODEBRECHT _ID160662

194.722.583,34
192.761.544,35
190.953.873,69
189.047.508,09
186.842.554,99
184.823.889,47
182.606.974,21
180.371.932,91
178.198.277,83
176.004.314,18
173.790.731,21
171.729.164,45
169.411.240,98
167.148.731,78
164.865.877,53
162.490.907,32
160.106.567,77
157.738.352,77
154.964.505,54
152.449.886,22
149.773.304,36
147.073.270,51
144.484.682,90
141.893.252,99
139.260.366,56
136.603.015,62
133.934.801,51
131.235.079, 73
128.509.426,83
125.758.760,77
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0,9452532640%
1,0070937600%
0,9377755660%
0,9983382680%
1, 1663486750%
1,0804099310%
1,1994744070%
1,2239627290%
1,2050960730%
1,2311923960%
1,2576867670%
1,1862351590%
1,3497552840%
1,3355130310%
1,3657622310%
1,4405468520%
1,4673679840%
1,4791491890%
1, 7585115990%
1,6227066380%
1,7557126010%
1,80274 70610%
1,7600666710%
1, 7935672170%
1,8555402520%
1,9081889610%
1,9532615010%
2,0156984920%
2,0769240260%
2, 1404391350%
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

20/03/2029
20/04/2029
20/05/2029
20/06/2029
20/07/2029
20/08/2029
20/09/2029
20/10/2029
20/11/2029
20/12/2029
20/01/2030
20/02/2030
20/03/2030
20/04/2030
20/05/2030
20/06/2030
20/07/2030
20/08/2030
20/09/2030
20/10/2030
20/11/2030
20/12/2030
20/01/2031
20/02/2031
20/03/2031
20/04/2031
20/05/2031
20/06/2031
20/07/2031
20/08/2031

22/03/2029
24/04/2029
23/05/2029
22/06/2029
24/07/2029
22/08/2029
24/09/2029
24/10/2029
22/11/2029
24/12/2029
23/01/2030
22/02/2030
22/03/2030
24/04/2030
22/05/2030
25/06/2030
24/07/2030
22/08/2030
24/09/2030
23/10/2030
22/11/2030
24/12/2030
22/01/2031
26/02/2031
24/03/2031
24/04/2031
22/05/2031
24/06/2031
23/07/2031
22/08/2031

3. 772.483,84 951.226,38
4.037.964,57 1.023.261,32
4.062.589,27 907.083,77
4.055.916,70 927.551,59
4.048.946, 17 945.865,32
4.008.518,89 878.051,54
4.039.272,83 893.980,84
3.997.867,87 828.199,47
3.949.464,37 726.268,71
4.050.191,91 814.590,69
3.964.648,87 715.783,91
4.161.599,63 760.617,71
4.120.803,46 598.710,74
4.283.876,50 702.994,01
4.177.601,76 581.061,41
4.284.291,48 672.618,92
4.207.812,93 585.209,00
4.224.568,66 556.432,52
4.277.788,25 577.730,79
4.204.094,23 497.902,61
4.254.774,74 468.462, 14
4.301.042,51 459.347,35
4.326.434, 77 368.884,57
4.405.290,56 412.437,38
4.378.691, 11 295.301,67
4.442. 702, 70 312.276,84
4.523.014,00 252.755,21
4.558.321,23 257.286,40
4.544.882,97 211.379,58
4.531.161,38 185.417,45

2.821.257,46
3.014.703,25
3.155.505,50
3.128.365, 1O
3.103.080,85
3.130.467,36
3.145.292,00
3.169.668,40
3.223.195,67
3.235.601,22
3.248.864,96
3.400.981,92
3.522.092,72
3.580.882,49
3.596.540,34
3.611.672,56
3.622.603,93
3.668.136, 14
3. 700.057,46
3.706.191,62
3.786.312,60
3,841.695, 16
3.957.550, 19
3.992.853, 19
4.083.389,44
4.130.425,86
4.270.258,79
4.301.034,83
4.333.503,39
4.345.743,93
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122.937.503,31

2,2433884060% \\

119.922.800,06 2,4522242340% \ \
116.767.294,56
113.638.929,46
110.535.848,61
107.405.381,25
104.260.089,26
101.090.420,86
97 .867 .225,20
94.631.623,98
91.382.759,02
87.981.777, 1O
84.459.684,38
80.878.801,89
77.282.261,54
73.670.588,98
70.047.985,05
66.379.848,91
62.679.791,45
58.973.599,83
55.187.287,23
51.345.592,07
47.388.041,88
43.395.188,70
39.311.799,25
35.181.373,39
30.911.114,60
26.610.079,77
22.276.576,38
17.930.832,46

2,6312807010%
2,6791449750%
2,7306494890%
2,8320833420%
2,9284305500%
3,0401550750%
3, 1884283770%
3,3061131660%
3,4331704570%
3,7216888130%
4,0032070670%
4,2397535790%
4 ,4468269320%
4,6733525810%
4,9173000800%
5,236604 7870%
5,57 40673090%
5,9128971760%
6,4203518340%
6,9611958700%
7, 7076727170%
8,4258665840%
9 ,40977 45950%
10,5068349470%
12, 1378399320%
13,9142016840%
16,2851950360%
19,5081320090%

·.
\.
.

Página 49 de 60

-

-

-----------

'')

'--~
205
206
207
208

20/09/2031
20/10/2031
20/11/2031
20/12/2031

24/09/2031
22/10/2031
24/11/2031
20/12/2031

4,541.246, 76 156.059,32
4.517.148, 1O 102.457,87
4.525.654,83 79.470,41
38.993,34
4.723.763,71

4.385.187,44
4.414.690,23
4.446. 184,42
4.684.770,37
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13.545.645,02
9.130.954,79
4.684.770,37
0,00
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ANEXO VI-TRATAMENTO FISCAL
Os Titulares de CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo para
fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seus
próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente
quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura
auferidos em operações com CRI.
Imposto de Renda
Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras
estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com
base na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos
rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de
20%; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: alíquota de 15%. Este
prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo titular de CRI efetuou o
investimento, até a data do resgate (artigo 1º da Lei n. 0 11.033, de 21 de dezembro de 2004
("Lei 11.033/2004") e artigo 65 da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 1995 ("Lei 8.981/1995")).
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade
de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.
O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda
devido, gerando o direito à restituição ou compensação com Imposto de Rend? da Pessoa
Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser
computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15%
e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o
equivalente a R$240.000,00 por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas nãofinanceiras, corresponde a 9%.
Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas de acordo
com a sistemática não-cumulativa estão sujeitos, atualmente, à alíquota zero aplicável às
receitas financeiras (com o seriam as receitas reconhecidas por conta dos rendimentos em (yf . .
CRI).
IU
Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em
CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, ser~~/
(
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tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 15%. As
carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobiliários) estão, em regra, isentas de
imposto de renda (artigo 28, parágrafo 10, da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997).
Ademais, no caso das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em
CRI estão potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e
4%, respectivamente.
Para as pessoas físicas, desde 1º de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação
em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força
do artigo 3º, inciso 11, da Lei n. º 11.033/2004.
Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte,
ou seja, o imposto não é compensável (art. 76, li, da Lei 8.981/1995). As entidades imunes
estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte
pagadora (art. 71 da Lei 8.981/1995).
Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem
em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n. º 2.689, de 26 de
janeiro de 2000, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de
15%. Exceção é feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados
como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a
tributam à alíquota inferior a 20%.
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF

Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio'?

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados
nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho
Monetário Nacional (Resolução CMN n. 0 2.689), inclusive por meio de operações simultâneas,
incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas à
incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme
Decreto n.º 6.306, de 14 de dezembro de 2007 ("Decreto 6.306/2007"), e alterações
posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até o percentual
de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a
operações de câmbio ocorridas após esta eventual alteração.
Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/Títulos'?

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOFfTítulos, conforme Decreto
6.306/2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOFfTítulos pode ser
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majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro
e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a operações ocorridas após este
eventual aumento.

INSTRUMENTO: TS
AUTENTICAçãO {SIM-II): 42FB0DA6-EB55-4D4B-B53F-605EE320062D
ITAU _CRI _TERMO _SECURffiZAÇÃO /AGÊNCIA /RS _ODEBRECHT _ID160662

1

'

ANEXO VII

Fatores de Riscos
O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados
independentemente 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
necessários antes de tomar uma decisão de investimento. Estão descritos a seguir os riscos
relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente Emissão:
a) Fatores de Risco relativos à Emissora:
(a.i) Limitação de Ativos: a Emissora é uma companhia securitizadora de créditos
imobiliários , tendo como objeto social a aquisição e securitização de créditos
imobiliários por meio da emissão de CRI, nos termos da Lei nº 9.514, cujos patrimônios
são administrados separadamente. O patrimônio separado de cada emissão tem como
principal fonte de recursos os respectivos créditos imobiliários e suas garantias. Desta
forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos créditos imobiliários por parte dos
devedores à Emissora poderá afetar negativamente a capacidade deste patrimônio
separado de honrar os valores previstos de amortização e remuneração junto aos
investidores dos CRI, não sendo de responsabilidade direta da companhia securitizadora
emitente.
(a.ii) Operações com Derivativos: A Emissora não realiza, atualmente, quaisquer
operações que envolvem derivativos. No entanto, faz parte do objeto social da Emissora
a realização de operações de hedge em mercados de derivativos. As operações com
derivativos podem aumentar a volatilidade da carteira de créditos imobiliários, limitar as
possibilidades de rentabilidade das operações realizadas e não produzir os efeitos
pretendidos, o que poderia expor o patrimônio da Emissora.
(a.iii) Alteração de Controle: a Emissora foi constituída em 16 de maio de 2007 e teve
seu controle alterado em 24 de junho de 201 O. Após a reestruturação executiva da
Emissora, apenas em 2011, a Emissora iniciou sua atuação junto ao mercado
imobiliário. Diante disso, a Emissora poderá enfrentar desafios em virtude de tratar-se de
uma empresa em crescimento e recém atuante em um mercado competitivo.
(a.iv) Administração da Companhia: a capacidade da Emissora em manter sua posição
competitiva depende em larga escala dos serviços de alta administração. A interrupção
ou paralisação de serviços de qualquer um dos membros da alta administração da (//Emissora, ou sua incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, pode '{ILJ
(
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ter um efeito adverso relevante sobre os resultados operacionais, e consequentemente,
sobre a situação financeira da Emissora.
(a.v) Registro da CVM: a Emissora atua no mercado como companhia securitizadora
de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, e sua atuação depende de registro
de companhia aberta junto à CVM. Caso a Emissora venha a não atender os requisitos
exigidos pelo órgão, em relação à companhia aberta, sua autorização pode ser
suspensa ou até mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuação no mercado de
securitização imobiliária.
b) Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissão tem como lastro os Créditos
Imobiliários, os quais constituem Patrimônio Separado, junto com as CCI, as Garantias
e a Conta do Regime Fiduciário, do patrimônio comum da Emissora. A Lei n. 0 9.514 e a
Lei n.º 10.931 possibilitam que os Créditos Imobiliários sejam segregados dos demais
ativos e passivos da Emissora. No entanto, como se trata de uma legislação recente,
ainda não há jurisprudência firmada com relação ao tratamento dispensado 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 n.º 2.158-35/2001.
c) Pagamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para
fins de pagamento aos Investidores Qualificados decorrem direta ou indiretamente: (i)
dos pagamentos dos Créditos Imobiliários pela Devedora; e (ii) da liquidação das
Garantias e os recursos oriundos da Conta do Regime Fiduciário. Os recebimentos
oriundos das alíneas acima podem ocorrer posteriormente às datas previstas para
pagamento de Juros dos CRI e Amortizações de Principal dos CRI, podendo causar
descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos
mencionados recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais
cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, das CCI, das
Garantias e dos recursos oriundos da Conta do Regime Fiduciário, caso estes não
sejam suficientes, a Emissora não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o
pagamento de eventuais saldos dos CRI aos Investidores Qualificados.
d) Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em
operações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis
descompassas entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de
insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de
liquidez.
e) Risco Tributário: este pode ser definido como o risco 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
Investidores Qualificados a novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já :/
realizadas.
/1 · · ,
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f) Baixa Liquidez no Mercado Secundário: Atualmente, o mercado secundário de
certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez ou nenhuma
liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para
negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores
mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os Titulares de CRI
poderão encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar
preparados para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.
g) Risco de Amortização Extraordinária e Vencimento Antecipado: os CRI estarão sujeitos,
na forma definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária e de
vencimento antecipado decorrente do vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários,
na forma prevista nas CCB. A ocorrência destes eventos poderá resultar em
dificuldades de re-investimento por parte dos investidores Qualificados à mesma taxa
estabelecida como remuneração dos CRI, bem como diminuir a expectativa de
remuneração a longo prazo dos Investidores Qualificados.
h) Risco em Função da Dispensa de Registro: a Emissão, distribuída nos termos da
Instrução CVM n.º 476, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM,
de forma que as informações prestadas no âmbito dos Documentos da Operação não
foram objeto de análise pela referida autarquia federal.
i)

j)

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 obrigações de parte
a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a
legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a operações de
certificados de recebíveis imobiliários, em situações de stress poderá haver perdas por
parte dos Investidores Qualificados em razão do dispêndio de tempo e recursos para
eficácia do arcabouço contratual.
Risco de Compensação: embora esteja previsto nas CCB a proibição de compensação
com quaisquer créditos detidos pela Devedora contra o Cedente e/ou contra a Emissora,
a Devedora poderá efetuar tais compensações, o que afetaria o pagamento dos Créditos
Imobiliários para o Patrimônio Separado e, consequentemente, o pagamento dos valores
devidos aos Investidores Qualificados.
Além disso, embora esteja previsto na notificação a ser enviada aos locatários do
Contrato de Locação cujos direitos creditórios são objeto do Contrato de Cessão
Fiduciária de Recebíveis a proibição de compensação dos direitos creditórios
decorrentes do Contrato de Locação com quaisquer créditos detidos por eles contra a ~
Devedora, os locatários poderão efetuar tais compensações, o que afetaria o Contrato _,({)
de Cessão Fiduciária de Recebíveis.
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k) Risco de não Constituição das Garantias: a Alienação Fiduciária de Imóvel, a Alienação
Fiduciária de Ações e a Cessão Fiduciária de Conta Vinculada poderão não ter sido
totalmente constituídas até a Data de Emissão dos CRI, estando a liquidação dos CRI
condicionada tão somente à (i) prenotação do Contrato de Alienação Fiduciária de
Imóvel, (ii) à apresentação do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e do Contrato
de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada nos Registros de Títulos e Documentos
competentes, (iii) à obtenção do registro nos Registros de Títulos e Documentos
competentes de apenas um dos documentos previstos no item (ii) acima, e (iv) registro
do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações no livro de registro de ações nominativas
da Devedora. Sendo assim, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de
impossibilidade na completa constituição das referidas Garantias, principalmente em
decorrência da burocracia e exigências cartorárias.
Além disso, conforme previsto na Cláusula 15 das CCB, a Devedora se obrigou a
celebrar (i) o Contrato de Fiscalização da Obra, (ii) o Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis, (iii) o Contrato de Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras; (iv) o
Contrato de Locação do Empreendimento cujos recebíveis serão cedidos nos termos do
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, em termos satisfatórios à Emissora, no
prazo de até 90 (noventa) dias a contar da Data de Desembolso. Caso tais contratos
não sejam celebrados em tal prazo, restará configurada uma hipótese de vencimento
antecipado dos Créditos Imobiliários, o que poderia impactar negativamente a excussão
da Garantia referida acima caso esta não esteja registrada nos registros de títulos e
documentos competentes.

1) Risco de Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel: a Alienação Fiduciária de
Imóvel será constituída sobre fração ideal do Imóvel. Sendo assim, a excussão da
referida Garantia poderá ser prejudicada pela dificuldade de se delimitar a exata área
objeto da Alienação Fiduciária de Imóvel para fins de excussão, bem como pelo
eventual exercício de direito de preferência pelo co-proprietário na alienação;
Além disso, a delimitação da área objeto da Alienação Fiduciária de Imóvel, entendida
como Lote Remanescente 2, depende da conclusão do processo de desmembramento
nº02.001.361/2013 em trâmite perante a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;

m) Riscos Inerentes a Emissões em que os Imóveis Vinculados aos Créditos Imobiliários
ainda não tenham recebido o Habite-se do Órgão Administrativo: O Empreendimento
para o qual serão destinados os recursos decorrentes das CCB ainda terá sua
construção iniciada, de modo que ainda não receberam o respectivo "habite-se" ou
/'I
documento equivalente por parte das autoridades competentes. A conclusão da ,. r,v
,
construção do Empreendimento dentro do cronograma de obras e a qualidade da mão ;,
de obra na construção dependem de certos fatores que estão além do controlç 1.
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Devedora. Eventuais falhas e atrasos no cumprimento de prazos de construção e de
entrega das obras poderão prejudicar sua reputação, sujeitá-las a eventual imposição de
indenização e responsabilidade civil, diminuir a rentabilidade dos empreendimentos
imobiliários ou justificar o não pagamento do aluguel. Ademais, a Devedora pode estar
sujeita a custos excedentes para a construção ou, ainda, a condições adversas à
construção, que poderão aumentar os custos de incorporação do Empreendimento. A
ocorrência dos eventos aqui descritos pode diminuir a rentabilidade da Devedora, bem
como impactar a solvência da Devedora;
n) Riscos Relacionados ao Seguro Patrimonial: Conforme previsto no Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóvel, a Devedora será a beneficiária da indenização do seguro
em caso de sinistro e caberá a tal sociedade, em caso de sinistro total ou parcial do
Imóvel, nos termos previstos no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, repassar o
valor da indenização para a Emissora. Todavia, tal indenização poderá não ser (i)
transferida para a Emissora para que esta possa efetuar tempestivamente os
pagamentos devidos aos Titulares dos CRI, e/ou (ii) suficiente para pagar os valores
devidos aos Titulares dos CRI, prejudicando os mesmos, e/ou (iii) utilizada
adequadamente pela Devedora para reconstrução do Imóvel, conforme o caso, o que
poderá impactar no valor de venda do Imóvel caso haja execução da referida Garantia.
o) Risco relativo à Guarda dos Documentos Comprobatórios pela Devedora: Conforme
previsto nos documentos de constituição das Garantias, os documentos comprobatórios
das Garantias ficarão sob a guarda da Devedora, de forma que caso seja necessária a
excussão de qualquer uma das Garantias, a Devedora poderá se negar a apresentar os
referidos documentos comprobatórios necessários para a execução, ou tardar na sua
entrega, acarretando assim em demora ou até mesmo em impossibilidade de excussão
de tal Garantia, afetando o pagamento de eventuais saldos dos CRI aos Investidores
Qualificados.
p) Riscos Relacionados à Auditoria Jurídica: no âmbito da auditoria legal realizada na
Devedora, na Askella e no Imóvel, foram verificadas as seguintes questões:
(p.1) até a presente data, não foi disponibilizada a certidão negativa de débitos inscritos
em dívida ativa perante a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro. Embora
não tenhamos identificado execuções fiscais ajuizadas contra a Askella na certidão de
distribuição de feitos fiscais da Comarca do Rio de Janeiro, não podemos confirmar a
inexistência de inscrições em dívida ativa municipais contra a Askella, que podem vir a
afetar o Imóvel;
(p.2) o Imóvel é foreiro e ainda não não foi requerida a transferência de titularidade do
Imóvel para o nome da Askella na Secretaria de Patrimônio da União - SPU - o que
pode acarretar a aplicação de multa no valor equivalente a 0,05%, por mês ou fração,
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sobre o valor do terreno e benfeitorias nele existentes conforme avaliado de acordo com
as regras da SPU;
(p.3) de acordo com a matrícula do Imóvel disponibilizada, existem quatro prédios
construídos no Imóvel. Nesse sentido, foi apresentada a licença de obra para a
demolição dos referidos prédios, com vencimento em 10 de julho de 2014. Caso haja
demolição após a expiração da referida autorização sem que tenha havido a respectiva
renovação da licença, a demolição poderá ser embargada até que a situação seja
regularizada, sem prejuízo da aplicação de multa, que atualmente é de R$156,77 por
metro quadrado do imóvel que esteja em situação irregular;
(p.4) as certidões emitidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 21 de julho de 2014,
indicam a existência de débitos vencidos e débitos a vencer no valor total de
aproximadamente R$50.000,00 (cinquenta mil reais) relacionados ao Imóvel;
(p.5) existe débito fiscal constituído e inscrito em dívida ativa relacionado ao Imóvel,
embora ainda objeto de cobrança administrativa, cuja exigibilidade encontra-se
suspensa, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro
de n.º 01020623/1991, no valor de R$33.903,66 (trinta e três mil, novecentos e três reais
e sessenta e seis centavos) atualizado até a presente data;
(p.6) as certidões emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro em
21 de julho de 2014 apontam a existência de débitos referente à taxa de incêndio do
exercício 2012 que somam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais);
(p.7) em relação ao Empreendimento a ser construído no Imóvel, foi disponibilizada
Licença Municipal Prévia ("LMP"), emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
("SMAC") do Estado do Rio de Janeiro em 26 de novembro de 2013 e com validade de
48 meses, tendo por objeto o "Desenvolvimento de Projeto de Construção de
Grupamento Comercial - Projeto Porto Maravilha". Conforme o disposto na LMP, para
início das obras do Empreendimento, será necessária à obtenção de Licença Municipal
de Instalação ("LMI"), bem como atendidas todas as condições descritas e
caracterizadas na LMP. No entanto, conforme informado, a LMI ainda não foi emitida.
Embora a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro não emita certidão informando se
determinado imóvel se encontra ou não em área contaminada, e se exerce atividade que
deva ser objeto de licenciamento, foram disponibilizados laudos ambientais dos anos de
201 O, 2011, 2012 e 2013 informando acerca da existência de áreas contaminadas no
Imóvel, uma vez que o terreno em questão possui concentrações de elementos químicos
acima dos valores máximos permitidos pela Resolução CONAMA 420 e pela Portaria
518 do Ministério da Saúde, conforme investigação ambiental realizada. No entanto, tais
relatórios ambientais são parte integrante do processo de licenciamento da SMAC, cuja
LMP já foi emitida. Dessa forma, entendemos que a emissão da LMP demonstra que
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essa contaminação não é impedimento para a construção do Empreendimento, apenas
cabendo o cumprimento das condições de validade da LMP;
q)

Risco Relacionado à Ausência de Classificação de Risco: Os CRI, bem como a
presente Oferta Pública Restrita não foram objeto de classificação de risco de modo que
os Titulares de CRI não contarão com uma análise de risco independente realizada por
uma empresa de classificação de risco (empresa de rating). Caberá aos potenciais
investidores, antes de subscrever e integralizar os CRI, analisar todos os riscos
envolvidos na presente Oferta Pública Restrita e na aquisição dos CRI, inclusive, mas
não mas não se limitando, àqueles riscos descritos no presente Termo de Securitização.

r)

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 internacionais. 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.
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