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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

1, PARTES

Pelo presente instrume11to particular, as partes:

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Pauto, na Avenida Paulo Vi, n" 621, Perdizes, inscrita no CNPJ/MF sob o 11° 08,903.116/0001-42,
neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, por seus representantes
legais at,aixo subscritos ("Emissora"):

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, ri' 4200,

Bloco 4, Sala 514, CtP ZZ640,102, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 17.343.682/0001-38,neste ato
devidamente representada na fo1·ma de seu Estatuto Social, por seu representante legal abaixo
subscrito ("Agente Fiduciário");

Firmam o presente "Termo de Securitizaçilo de Créditos Imobiliários" ("Termo de Securl,(J,sIÇ?O'"),
para vincular os Créditos Imobiliários aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7' e 8' Séries
da 1ª Emissão da Nova Securitizaçao S.A., de acordo com o artigo 8" da Lei n" 9.514, de 20 de
novembro de 1997, conforme alterada, a lnstnJção CVM n' 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada, e demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.
li - CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1, Defin1ções: Para os fi11s deste Termo de Securitização, adotarn-se as seguintes definiçDes, sem
pr'ejuizo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente;

"6ggnte Fiduciário":

Pentágono

s:A.

Distribuidora de Tfrufos e Valores Mobiliários,

acima qualificada;

"i'\H,ena,ç,~o

Fiduciária de Cotas":

A alienação fiduciária das cotas da Cedente, constituída em

garantia dos Créditos Imobiliários;
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'' Arnéírtizaçiio AQ.\fCi pada":

O r·esgate total ou a amortização antecipada total ou parcial
dos CRI, conforme definida no item 6.1 deste Termo de
Securitização;

"Arrna:zérn

11
:

Armazém que será construido e desenvolvido no Imóvel, pela:
Cedente, de acordo com as características previstas no
Contrato de Locação Atípica;

"Cedente":

Brenza Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., sociedade
limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 820, 5º andar, conjunto
5~, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 17.093,MS/0001-05;

"Cernia Fiduciária de Direitos

Cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes do

Credítórios s:

Contrato de Armazena~em e Logística, constituída em

1

~arantia dos Créditos lmobitiúios;

CETIP S.A. - Mercados Organizados;
1

i_ÇgJJ.d;cóe5 Precedentes 11 :

As çondiçôes para o pagamento do Valor da Cessao, conforme
previstas nos Contrato de Cessão;

"Conta Centralizadora":

Conta corrente n' 65888-0, mantida na agência 1322, do
Banco Bradesco S.A. (nº 237), de titularidade da Emissora e
integrante do Patrimônio Separado, na qual os Créditos
Imobiliários

serão

recebidos

e

mantidos

os

recursos

destinados ao pagamento dos CRI;

Significa o Instrumento Particular de Contrato de Locação
Atípica e Outras Avenças, firmado, em 02 de agosto de 2013
e aditado em 16 de setembro de 2013, entre a Cedente e a
Devedora, por meio do qual a Cedente se comprometeu a (i)
~dquirir direitos sobre o Imóvel, por meio de comodato; íii)
edificar o Armazém sobre o Imóvel, de acordo com as
necessidades da Devedora; (iii) locar o Arrnaiém para a
Devedora; e (iv) realizar todos os investimentos necessários

\___f--/
1

'

'\.e'' '

;
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para a aquisição de direitos sobre o !móvel e

â reátizaçiio das

obra, de construçao do Armaiém;

"Contrato de logística

e

Contrato de Prestaçâo de Serviços de logística e Armazenagem,

Arrnazenage.D::(:

celebrado em 02 de agosto de 2013, entre a Devedora e a DOW;

"Con trato__9e Cessão":

O Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos

Imobiliários e Outras Avenças, celebrado entre a Cedente e a
Emissora, em 1º de outubro de 2013, mediante o qual foram
cedidos

"Contrato de DisJcibyiçiío":

à Emissora todos os Créditos Imobiliários;

Significa o Contrato de Coordenação e 0istribuiçào Pública
dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o Reg1me de
Melhores Esforços, da 7' e 8' Séries da 1• Emissão da Nova
Securitiiaçiio S.A., a ser celebrado pela Cedente, Emissora e
o Coordenador líder;

ucoobrigr.içào

11
'.

Conforme previsto no Contrato de Cessâo, a obrigação
assumida pela Cedente de re;Jlizar o pagamento dos Créditos
imobiliários inadimplidos;

"Coordenador Lider 11 :

SR Parrners Banco de Investimento S.A., instituição financeira
autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima,

nº 3335, 26º andar, conjunto 261, ltaim Bibi, CEP 04538-

133., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.220.493/0001-17;

Significam as parcelas da locação do Contrato de Locaçao
Atípica, bem como todos e quaisquer outros valores devidos
pela Devedora por força do Contrato de Locação Atípica,
incluindo

;i

atualirnç:iio

totalidade dos respectivos acessórios, tais como
monetária,

encargos

moratórias,

multas,

penalidades, indenizações e demais encar~os contratuais e
legais previstos no Contrato de locação Atípica, devidamente
representados pela CCI;
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Os CRI 7' Série

é Os CRI 8·' Série da

1' emissão, quando

mencionados em conjunto;

Titutos

de

créditos,

de

livre

negociação,

(observadas as disposições da Instrução CVM

riº

integrantes
476/09) da 7"

Série da 1ª Emissão da Emissora, emitidos sob a forma
escritura! de acordo com o presente Termo de Sec,,ritização;

Titutos de créditos, de livre ne~ociação (observadas as
disposições da Instrução CVM nº 476/09), integrantes da 8''
Série da 1' Emissão da Emissora, emitidos sob a forma
escritura! de acordo com o presente Termo de Securitização;

Comissão de Valores Mobiliários;

~'Devedora 11:

Signifka a Log-ln - Logística intermodal S.A., sociedade por
ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo, n" 501, Conjunto 701,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42._278-291 /0001-24;

Todo e qualquer dia, exceto sábado, domingo e feriado
nacional e na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro;

''Q_9w":

Significa a Dow Brasil Sudeste Industrial Ltda., sociedade
ernpresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n"
14.171, 4º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n"
53 ,8T/_627 /0001-91;

"_lv_~_n_Io<:!e.Mutta l_ndenizatória":

Será considerado evento de rnulta indenizatória as hipóteses
previstas no Contrato de Cessão;

São considerados como eventos de recompra C(>mpulsóri;, õS
hipóteses previstas no Contr<'lto de Cessiio;
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"[WJ. 92 de Liquidez":

Fundo a ser mantido na Conta Centralizadora, çom valor

inicial correspondente a RS 250.000.00 (duzentos e cinquenta

mil reais), observados os termos e condições do Contrato de
Ce$são;

As garantias previstas na Cláusula Oitava deste Termo de

5ecuritização;

"\móvel":

Si~nifica

a área de 10.051 m' (dez mil e cinquenta e um

metros quadrados) do imóvel localizado na Avenida Santos
Dumont, nº 4.444, na Cidade do Guarujá, Estado de Siio Paulo,
objeto da matricula nº 89 .750 do Cartório de Registro de.

Imóveis de Guarujá, Estado de São Paulo;

"iPCA/iBGE":

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

"Instrução CVM nº 28/83":

Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme

alterada;

"Instrução CVM

nº 400/03":

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 1003, conforme
alterada;

"Instrução CVM nº 409/04":

Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme

alterada;

"lnstruçiio CVM

11'

414104":

Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada;
"Instrução CVM riº 476/09":

Instrução CVM n" 4/6, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada;
''lnvestidor-esii:

Os titulares dos CRI;

"Lei riº 10.931/04":

Lei

n' 10,931, de 02 de agosto de 2004 . conforme alterada;

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,,,.,"çqnforme
alterada;
'\
'
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"Lei nº 9.514/9/":

Lei nº 9.514. de 20 de novembro de 1997, conforme alterada;
Multa devida pela Cedente nas hipóteses previstas no
Cont1·ato de Cessão;

"Patrimôniç ~eparaclo":

Totalidade dos Créditos lmobH1ários, respectivos acessórios,
Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, o Fundo de
Liquidez,

submetidos ao

destacados

do

Regime

patrimônio da

Fiduciário,

Emissora,

exclusivamente à !iquidaçào dos CRI,

que

são

destinando-se
bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração ordinária
e de obrigações fisca~s;

"Recompra Compulsória":

A obrigaçao da Cedente, nos termos do Contrato de Cessao,
de ,·ecornpra dos Créditos lrnribili~rios, na ocorrência de um
Evento de Recompra Compulsória;

"Re~irr1e F.iduciá.rio"':

O Re~ime Fiduciário, instituído sobre os Créditos Imobiliários,
bem como todos e quaisquer direitos, garantias, privilégios,
preferências, prerrogativas e ações inerentes ao Contrato de
Locação Atípica, tais como Multa Indenizatória, juros,
penalidades,

indenizações

e

demais

acessórios

eventualmente devidos, originados no Contrato de Locação
Atípica 1 as Garantias e a Conta Centralizadora, nos termos do

Art. 9° da Lei nº 9.514/97; e
"Valor da Cessão••:

O valor a ser pago à Cedente, em razao da cessao dos Créditos
Imobiliários, após atendidas as Condições Precedentes, nos
termos do Contrato de Cessão.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1.

O.b.ie.to:Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrnvogável e

irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, cedidos à Emissora nos termos do Contrato de
/

'
--~' ,:
'·.·/

B

f:

Cessão, aos CRI da 7' e 8' Séries de sua 1' Emissão, cujas caractel"Íslicas são desçritas na Cláusula
Terceira, abaixo.

2.2.

Y9. l.o.c. . . N.o.rn.in.at: A

Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitizaçao, foram

vinçulados à presente emissão oe CRI os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com valor
nominal de RS 30.064.080,00 (trinta milhões, sessenta e quatro mil e oitenta reais), na Data de
Emissão.

2.3.

Características dos Créditos_Jmobiliários: As características dos Créditos Imobiliários

vinculados a este Termo de Securitização,

tais como identificação da Devedora,

estão

perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo 1 ("Anexo 1"), o qual fica fazendo parte
integrante deste Termo de Securitização.

2.4.

Arrecadação dos Créditos Imobiliários: A arrecadação dos Créditos Imobiliários será

realizada diretamente pela Emissora e os recursos decorrentes dos pagamentos da Devedora ser~o
depositados na Conta Centralizadora, sendo que a cobrança judicial, caso necessária, será efetuada
por advogados especializados.

2.5.

Eventos de Rec;ompra Compulsória: Caso ocorra qualquer um dos Eventos de Recompra

Compulsória, a Emissora ficará obrigada a retroceder imediatamente os Créditos Imobiliários, no
estado em que se encontrarem, à Cedente, que, nessa hipótese, adquirirá automática e
compulsoriamente os referidos Créditos Imobiliários e ficarei obrigada a pagar

à Emissora, de forma

definitiva, irrevogável e irretratável, o Valor de Recompra (conforme definido no Contrato de
Cessão).

2.6.

Valor da Cess~o: Os recursos decorrentes da integralizaçilo dos CRI serão utilizados para o

pagamento, pelo Emissora

à Cedente, do respectivo Valor da Cessão, observados os termos e

condições estabelecidos no Contrato de Cessão.

2.7.

~f;gitimidade, Existência, Validade, Efiç_~fii'

Cedente

responderá

pela

legitimidade,

e

existência,

Exigibilidade dos Créditg~ l[f]Ql:liliarios: A
validade,

eficácia

e

exigibilidade di'!

integralidade dos Créditos Imobiliários até que todos os CRI tenham sido resgatados integralmente,
de modo que a Cedente pagará il Emissora a Multa Indenizatória, caso ocorra o Evento de Multa
Indenizatória.
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2.8.

M.u1\a indenizatória e a Recompra Compu_l1.ória: Em nenhuma hipótese a Multa Indenizatória

e a Recompra Compulsória poderão incidir simultaneamente sobre a mesma parcela dos Créditos

Imobiliários.

CLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

3.1.

Características dos CRI: Os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos

Créditos Imobiliários, possuem

CRI

r

1.

as seguintes características:
CRi

s· Série

Ern1Ssàa: 1 ";

1.

Emissão: 1';

2.

Série: 7º;

l.

Série:

3.

Quantidade de CRI: 59;

3.

Quantidade de CRI: 06;

4.

Valor Global da Série: RS 17.999.~94,97, na

4.

Valor Global da Série: R$ 1. 807,579, 03 , na '

Série

Data de Emissiio.

5.

Valor

Data de Emissão.

Nominal

RS

Unitário:

305.076, 18593221, na Data de Emissão;
6.

5.

Valor

R$

Unitár]o:

Nominat

301 .263, 17170000, na Data de Emissão;

Prazo de Amortizacáo: 112 (cento e doze)

6.

Prazo de Amortização: 120 (cento e vinte)

meses, a partir de junho de 2014, inclusive;

meses, a partir de junho de 2014, indusive;

7.

7.

Atualização

Monetária:

Anual,

pelo

Atualizaç~o

IPCA/ IBGE;

IPCA/IBGE;

8.

8.

Juros Remuneratórios: a taxa de juros

Monetária:

Anual,

pelo

Juros Remuneratórios: a taxa de juros

aplicável aos CRI é de 7,45% (sete e quarenta e

aplicável aos CRI é de 7,45% (sete e quarenta e

cinco por cento) ao ano efetiva, base 252

cinco por cento) ao ano efetiva, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) dias;

(duzentos e cinquenta e dois) dias;

9.

Periodicidade

de

Pagamento

de

9.

Periodicidade

de

Pagamento

de

Amortização e Juros Remuneratórios: mensal,

Amorti1ação e Juros Remuneratórios: mensal,

conforme disposto no Anexo li-A deste Tenno

conforme disposto Anexo 11-B deste Termo de

de Sccuritizaçào, senda o primeiro pagamento

Securitiiaçáo, sendo o primeiro pagamento

reafüado em 20 de junho de 2014;

realizado em 20 de junho de 2014;

1O. Periodo de Carência: desde a Data de

10. Período de C~rênciac clesde a Data de

Emissao até maio de 2014, inclusive;

Emissão até maio de 2014, inclusive;

11,

Praia

total

Amortizaçiio):

da

Série

Conforme

de Securitização;
Regime Fiduciário: Sim;

,.'

a~;

(Carência

Anexo

li-A

mais
deste

11.

Prazo

total

Amortizaçào):

da

Série

Conforme

Termo de Secudtiiação;

12. Regime Fiduciário: Sim;

(Carência

Anexo

11-B

mais
desi:e

13. Sistema de Registro, Custódia Eletrônica e

13. Sistema de Registro; CÜstódi~ Eletrônica e

Liquidaçao financeira: CETIP;

Liquidação Financeira: CETIP;

14. Data de Emissão: 01/10/2013;

14. Data de Emissão: 01/70/2013;

15. Local de Emissão: São Paulo

SP;

15. Local de Emissáo: Sâo Pauto

SP;

16. Data de Vencimento final: 20/09/2023;

16. Data de Vencimento Final: 20105/2024;

11. Taxa de Amortização: Variável, de acordo

17. Taxa de Amortização: Variável, de acordo

com a tabela de amortizaç}!io constante de

com a tabela de amortização constante do

Anexo li-A deste Termo de Securitização;

Anexo 11-B deste Termo de Securitização;

18. Código ISIN: BRNSECCRI066;

18. Código iSIN: BRNSECCRI07~;

19. Garantia flutuante: Não;

19. Garantia flutuante: Nao;

20. Coobrigaçao

da

Emissora:

Nao,

sem

coobrigaçao;
21.

Garantias:

20. Coobrigação

da

Emissora:

Não,

sem

coobrigação;
conforme

Cláusula

Oitava

21.

Garantias:

conforme

Cláusula

Oitava

a.baixo; e\

abaixo; e,

22. Riscos: Conforme Cláusula Nona abaixo.

22. Riscos: Conforme Cláusula Nona abaixo.

3.1.1. Nâo existe qualquer forma de subordinação ou preferência entre os CRI 7' Série e os
CRI 8" Série.

3.2.

Registro dos CRI: Os CRI 5erao registrados para distribuiçáo primária e negociaçao secundária

na CETIP e distribuídos em regime de melhores esforços com a intermediação do Coordenador Líder,
nos termos do arti~o 2° da Instrução CVM nº 476/09.

3.3.

Oferta dos CRI: A oferta dos CRI será realizada em conformidade com a lnstruçiio CVM

n' 476/09 e corn as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente
dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM n' 476/09.
A Emissao nao será registrada na Associaçao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais - ANBIMA por se tratar de oferta pública com esforços restritos de colocação, nos tern1os
do artigo 25,

§1'

do Código ANBIMA de Regulaç:ão e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de

Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.

3.3.1. A oferta dos CRI

é destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do artigo

~º da Instrução CVM n" 476/09 e do artigo 109 da Instrução CVM
,,.--.-.--··•, ..

/q~rtri-,,_""
.e::, .
Q'.l

11°

409/04, observado que

(i) todos os fundos de investimento serão considerados investidores qualificados_, mesmo que
se destinem a investidores nao qualificados; e, (ii) as pessoas naturais e jurídicas
mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM nº 409/04,,.d@-v,erao
subscrever ou
,,,
\
/
,/

-~

j'

'-,,_~~r-~,,
' f···

(./
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adquirir, no âmbito da oferta, valores mobiliários no montante mínimo de RS 1.000.000,00
(um milhão de reais).

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 476/09, os CRI serão ofertados a,
no máximo, 50 (cinquenta) Investidores e subscritos ou adquiridos por, no máxirno, 20 (vinte)
Investidores.

3.3.3. Os CRI serão subscritos e integralizados pelos Investidores Qualificados conforme
respectivo boletim de subscrição ("Boletim de Subscrição"), devendo os Investidores
Qualificados, por ocasião da subscriçao, fornecer, por escrito, declaração no Boletim de
Subscrição, atestando que estão cientes de que:

a)

a oferta dos CRI nao foi registrada na CVM e na ANBIMA; e,

b)

os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

CVM

lr1struçao

n' ~76/09.

Encerramento da Distribuição dos ÇRI: A distribuição pública dos CRI será encenada quando

3.4.

da subscrição da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador Líder enviar o comunicado de
encerramento i, CVM no prazo legal, nos termos do Contrato de Distribuição.

3.4.1. Em conformidade com o artigo 8º da Instrução CVM n' 476/2009 e com o OFiCIOCIRCULAR/CVM/SRE/N'002/2009 de 17 de dezembro de 2009, o encerramento da oferta
deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados do

seu encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por interrnédio aa
págir,a da CVM na rede mundial de computadores

e conter as informações indicadas no anexo

1 da lnstruçao CVM nº 476/2009 ou por outro meio admitido peta CVM em rnso de
indisponibilidade do sistema eletronico disponível na página da rede mundial de
computadores da CVM.

3.4.2, Caso a oferta pública dos CRI não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de
seu inicio, o Coordenador Líder deverá realizar a comunicação wevista no subitern 3.4.1.,
acima, com os dados disponíveis ~ época, complernentando-a semestralmente, até o seu
encerrarnento.
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3.5.

Negociacão nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI da presente

emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários
depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de subscriçao ou aquisiçao dos CRI pelos Investidores

nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476.

CLÁUSULA QUARTA· SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI

Subscrição dos CRI: O preço de subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor

4.1.

Nominal Unitário na Data de Emissão, acrescido da Atualização Monetária e dos Juros
Remuneratórios calculados pro rata die, desde a Data de Emissao até a data de sua efetiva
integralizaçao. A integralização será feita pelo valor de subscriçao, conforme acima mencionado,
acrescido de eventual ágio ou deduzido de deságio negociado na distribuição, calculados pro rota
die, desde a

4.2.

Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização.

Integralização dos CRI: A integralização dos CRI será realizada via CETIP ou mediante crédito

em conta corrente de titularidade da Emissora.

CLÁUSULA QUINTA· CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS
REMUNERATÓRIOS E AMORTIZAÇÃO DOS CRI

5.1.

Atualizaç_jj_o Monetária: O saldo do Valor Nominal será atualizado monetariamente pela

variação acumulada do IPCA/IBGE, anualmente, com primeiro reajuste em outubro de 2014,
conforme fórmula a seguir:

VNa. - VNb

x C,

onde:

VNa" Valor Nominal atualizado, çakulado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNb = Valor Nominal de ernissãoj ou após incorporação de juros atualüação ou amortização, se
1

houver, o que ocorrer por último, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

C ~ Fator da variação acum,Jlada do IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento, apurado da seguinte forma:

.,..•,

'

l i L.
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de:

Número índice do segundo mês imediatamente anterior ao mês de atualização anual.
Lxemp!i/ica[ivamente para a primeira atualização anual que ocorrerá em outubro de 201~,
scrii o número índice do IPCA/IBGE do mês de agosto de 2014;

NI O "'

Número índice do segundo mês imediatamente anterior ao mês de emissão ou da última
atualização anual. Exemplificativamente para a primeira atualizaçào anual que ocorrerá
em outubro de 2014, será o número índice do IPCA/IBGE mês de agosto de 2013;

(a)

Considera··Se como

ano de atualização, o ano compreendido entre duas datas de aniversários

wnsecutivas do CRI em questão.

(b)

Considera-se data de aniversário o dia 20 de outubro de cada ano_

(e)

O IPCA/ IBGE dever·á ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado

pelo órgao responsável por seu cálculo/apuração.

5.1.1. Em função do descasamento entre o dia da data de Emissão (Dia 1°) e o dia da data

de vencimento (Dia 20), será aplicado na primeira atualização anual oue ocorrerá em 20 de
outubro de 2013, o seguinte cálculo pro-rata:

VAMµ = VNc X (C1

-

1),

Onde:

VAMp "" Valor da atualização monetária pro-rata, calculada com 8 (oito) casas decimais, sem

arrcdonda.rnento;

VNe

C1

= Valor Nominal de emissao, informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

Fator da variaçiio acumu!ada do IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) casas dectmais, sem
j

arredondamento, apurado ela seguinte 'forma:

[ 1 "'

,, , onde;
[(NI,"") ""]
Ni~r;i.\
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NI ,,,,

= Nlimero índice do segundo mês imediatamente a_nter1or ao mês de Emissão. Que nesse caso
é o número indke do IPCA/lllGE do mês de agosto de 2013;

NI mo= Número índice do terceiro mês imediatamente anterior ao mês de emissao. Que nesse caso,

éo
dtt/)=

número índice da !PCA/IBGE mês de julho de 2013;

Número

de dias úteis entre a Data de Emissão

e

a data de aniversário mensal

imediatamente posterior à Data de Emissão.

"'') ""''
,,-_1= Expressão calculada com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
( NI_
N m11

l

1
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• Expressão catculacla com 9 (nove) casas decimais, sem arTedoridamento;

5.2.

Cálculo dos Juros: Os juros ser~o pagos mensalmente_, em

conforme anexos li A e B, calculados utilizando se as fórmulas
J

r~

= VNu. x (Fu.rnr dre Juro_\' -

todo dia de pagamento do CRI

a seguir:

1), unde;

Valor unitário dos juros acumulados no período. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

VNa-

conforme definido acima;

rotor de Juros" Fator calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, parametrizado
conforme definido a seguir:

Onde:

\ ,,~,..

,.
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n' de meses = N,impro de meses inteiros entre u data de aniversário imé'diatamente posterior à
Data de Emissóo

O(J

da Data do último evento de juros e a próxima Dota de evento

de Juros;
i = 7,4500.

5.2, 1. Cálculo do Juro __ _pro-_rata Ur,): Em funçào do descasamento entre o dia da data de
Emissão (Dia 1°) e o dia da data de vencimento (Dia 20), será aplicado na primeira
atualizaçao anual que ocorré'rá em 20 de outubro de 2013, o seguinte cálculo do juro pro-

rata:

/,, = (VNe

.

+ VAMp) x

(!wo + 1] ( "))·
~~~

i

.

,onae:

VNe,• conforme definido acima;

v AMp• conforme definido acima;
; = 7,4500.

5.3.

Cálculo da Amortizacão Mensal: Cálculo da Amortização Mensal ordinária:

!lMo.:::.:..: V Na x

AM1J

O

Ta 1
[ 100 J1

onde:

Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

VNw0 conforme definido acirm,;

Ta - Taxa fixa definida para amortização, expressa em perçentuat, com 4 (quatro) casas decimais
de acordo com a tabela rnnstante cios Anexos li

5A.

A e B.

Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento

de qualquer obrigaçao da Emi»ora, para o Zº (segundo) Dia Útil subsequente ao do recebimento

_,,·;i';;r\ne,4, d~s Créditos
·l; '

'Xi

Imobiliários, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

'
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5.5.

Feriados: Se o vencimento cios Créditos Imobiliários coincidir com dia que seja sábado,

domingo ou feriado nacional ou na Cldade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, considerarse-ao prorrogados para o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente.

5.5.1. N;, ocorrência de decretação de novo feriado nacional/bancário nacional ou feriado
na cidade do Rio de Janeiro . que coincida com a data estabelecida para pagamento dos
Créditos Imobiliários, as datas de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI
serão prorrogadas pelo número de dias necessários para assegurar que, entre o dia do
recebimento da última arrecadação dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento
de suas obrigações referentes aos CRI, sempre decorram pelo menos 2 (dois) Dias úteis.

5.6.

Extinção do Índice., de,,Atualização Monetária: Se o IPCA/IBGE for extinto ou considerado

inaplicável aos Créditos Imobiliários, observar "'

á o critério de substituição previsto no Contrato

de Locação Atipka, passando automaticarnente a ser corrigidos pelo Índice Geral de Preços
Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas ("IGP-M/fGV") ou, na impossibilidade
de utilizaçâo deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre
aqueles que melhor refletirem a inflação do período. Este novo índice será definido de comum
acordo pela Devedora e pela Cedente e após aprovaçâo dos titulares do CRI, deverá ser indicado
em aditivo contratual. Se., após a alteraçao do índice aplicável, o IPCA/IBGE for restabelecido nas
mesmas condições existentes na data da celebraçao do Contrato de Locaç~o Atípica, a Devedora e

a Cedente se comprometer·am a avaliar

em conjunto

se

tal índice deverá voltar a ser considerado

como o índice oficial para fins do Contrato de Locaçiio Atípica, sendo certo que se caso o IPCA volte
a reger o Contrato de Prestaçao de Serviços, o restabelecimento será decidido pela Devedora, com

aprovação dos titulares do CRI.

CLÁUSULA SEXTA· AMORTlZAÇÃO ANTECIPADA

6.1.

i\•norlização Antecipada: A Emissora deverá promover a Amortlzaçao Antecipada, total ou

parcial, dos CRI vinculados a este Termo de Securitizaçâo nas seguintes hipóteses, após o
recebimento dos valores pertinentes: (i) de acelcrnção dos Créditos Imobiliários, previstas no
Contrato de Cessão; e (ii) nas hipóteses ele Recompra Compulsória e do pagamento da Multa
Indenizatória.

6.Z.

Forma da Amortizacão Antecipada: A Amorfüaçao Antecipada sera feita por meio do

<,.;;:rtrÍc1,,,pagamento (a) do Valer Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos
.-'

·,;;
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CRi em caso de Amortização Antecipada total, ou (b) do efetivo valor a ser amortizado pela
Emissora, no caso da Amortizaçao Antecipada parcial.

6.2.1. Previamente a qualquer Amortização Antecipada, o Valor Nominal Unitário dos CR!
será atualizado monetariamente e remunerado, observadas as condições previstas neste
Termo de Securitização.

6.3.

Amortização Antecipada Parcial dos CRI: Na hipótese de Amortização Antecipada parcial dos

CRI, a Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova ta.bela de
pagamentos dos CRI, recalculando, se necessário, o número e os percentuais de amortização das
parcelas futuras, na mesma conformidade das alterações que tiverem sido promovidas no
cronograma de amortização dos Créditos Imobiliários utilizados como lastro dos CRI.

6.4.

Repasse aos Investidores pela Emissora das Importâncias por ela Recebidas: Nas hipóteses

previstas no Item 6.1 acima, que resultem em Amortização Antecipada total dos CRI, a Emissora
repassará aos Investidores as importâncias por ela recebidas, ainda que estas superem o Valor
Nominal Unitário dos CR!_, na respectiva dara, a titulo de prêmio.

CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
7 .1.

Fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos

os fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora, mediante publicação no jornal de
publicação de seus atos societários, assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao
Agente Fiduciário por meio de comunicaçao por escrito.

7.2.

Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à

disposição dos Investidores e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 20º (vigésimo) dia de cada mês,
ratificando a vinculação dos Créditos lrnobiliários aos CRI.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

.....~·-::"~·........... ,_

~$rtrie,;s,\
t'

a)

Data de Emissão dos CRI;

b)

Saldo clevedor cios CR!;

e)

Critério ele atualização monetár"ia dos CRI;

d)

Data de Vencimento Finai dos CRI;

e)

Valor pago aos Investidores no mês;

\

;,_;
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f)

Valor recebido da Devedora e da Cedente, conforme o caso;

g)

Valor nominal remanescente dos Créditos Imobiliários;

h)

Valor disponivel no fundo de Liquidez;

i)

Durante o periodo de obras o resultado da mcdiçao da obra pelo Agente de

Medição;
j)

7.3.

Atualização mais recente do Relatório de Rating.

Fornecimento de Informações Relativas aos Créditos Imobiliários: A Emissora obriga.se a

fornecer ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da
solicitação respectiva, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários.
7.4.

Administração Ordinária: As atividades relacionadas à administração ordinária dos Créditos

Imobiliários seráa realizadas pela Emissora.
7.5.

Legalidade e Ausência de Vícios da Emissão dos CRI: A Emissora declara que verificou a

legalidade e ausência de vícios da emíssiio dos CRI, além da veracidade, consistência, qualidade,
correção e suficiência das informações prestadas no presente Termo de Securitilaçiio.
7.6.

Dedaraçóes: As dedaraçóes previstas no item 15 do Anexo Ili da instrução CVM nº 414/04,

integram o presente Termo de Securitizaçao na forma do Anexo Ili ("Anexo lil").
7.7.

_Envi9 de Informações: 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
Instrução CVM nº 28/83, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais dever§o ser
devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo
para disponibilização na CVM. O reterido organograma do grupo soçietário da Emissora deverá
conter, inclusive, çont.roladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de
controle no encerTamenlo de cada exer·cíc:io social.
1

7.8.

Notilicaçao aos Tit~lêresclgsÇfü: [missara compromete-se a notificar em até 2 (dois) Dias

Úteis os titula,-es do CRI

e

o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas

tornem-Sf! total ou pardalmente tnvc!"Ídicas 1 incompletas ou incorretas.

l. 9.

Notificaciio sobre Eventos: A Emissora compromete··se a informar o Agente Fiduciári.o em

·'<Í·;;trie,.c \ até 2 (dois) Dias Úteis a contar do seu conhecimento, a ocorrência de qualquer Evento de Multa
1:''
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Indenizatória, Evento de Recompra Compulsória., bem como de qualquer evento que enseje a
administração do patrimônio separado.
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS

8.1.

Y. ª_rnn.Uas: Serão constituídas as seguintes Garantias para a presente emissão de CRI:

a)

Regime Fiduciário;

b)

Coobrigacão da Cedente;

e)

Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios;

d)

Alienaçao Fiduciária de Cotas da Cedente; e

e)

Fundo de Liquidez nos termos do Contrato de Cessão.

CLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÕNIO SEPARADO

9.1.

R~giroe Fiduciário: Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514/97., a Emissora institui., em caráter

irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sabre os Créditos Imobiliários e Garantias vinculados
pelo presente Termo de Securitização, incluindo a Conta Centralizadora, constituindo relericlos
Crédit<Js Imobiliários lastro para os CRI.

9,2.

Conta.Centralizadora: Os Créditos Imobiliários, bem como as respectivas Garantias e os

recursos mantidos na Conta Centralizadora, permanecerão separados e segregados do patrimônio
comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI.
9.3.

lsençao de Ação ou Execução; Na forma do artigo 11 da Lei nº 9.51~/97, os Créditos

Imobiliários, Garnntias e os ,ernrsos mantidos na Conta Centralizadora estão isentos de qualquer
ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando il constituição de garantias cu à
execução por quaisquer dos credores da Emissor-a

1

por mais privilegiados que sejam

1

e só

responderâo, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto,
eventual entendimento peta aplicação do artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.
9.4.

,l\dJDJnJg[_ê.Cão do Patrimônio Separndo: A Emissora administrará ordinariamente o

Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade,
notadamente a dos fluxos de rec:ebirnento dos Créditos Imobiliários e de pagamento das parcelas
de amortização do principal, juros e demais encargo, açessórios dos CRI.

C(
\_;
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9.5.

Pr1ciuizos ou Insuficiência do Patrimônio Separado: A Emissora somente responderá por

prejuíws ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposiçâo legal
ou regulamentar, negligência ou admii,istraçáo temerária ou, ainda, desvio de finalidade do

Patrimônio Separado.

CLÁUSULA DÉCIMA • AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1.

Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente

aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe
devida uma remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitizaç§o.

10.2.

Dcdarações do Age11te Fiduçiário: Atuando como representante dos Investidores, o Agente

Fiduciário declara:

a)

aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, com todas as suas cláusulas e

condições;
b)

aceitar a tunçao que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições

previstos na legislação especifica e neste Termo de Securitização;
c)

sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da funçào que lhe

é atribuída, conforme o Parágrafo Terceiro do Artigo 66 da Lei n" 6.40~/76;
d)

que é representado neste ato niJ forma de seu Estatuto Social;

e)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir com suas
obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e est,itutàrios
nece1,ários para tanto;

f)

a celebraçào de,te Termo de Securitizaç:ào e o cumprimento ele suas obrigações aqui

previstas nao infringem qualquer obrigaçào anteriormente a1,umida pelo Agente Fiduciário;

g)

nâo se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos Artigos
9°, inciso li, e 10, da Instrução CVM n" 28183;

f(
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h)

que analisou, diligentemente, os documentos relacionados com a emissão dos CRI, para
verificação de sua legalidade e ausência de vicias da operação, além da veracidade,
consistência, correçao e suficiência das informações disponibiliHdas pela Emissora no
Termo de Securitização;

i)

ressalvados os devidos registros das Garantias previstas na Cláusula 8 acima, verificou a
suficiência e exequibiiidade das garnntias reais, previstas neste Terma de Securitização; e

j)

assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1' do artigo 10 da Instrução CVM 28,
tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI de eventuais emissões de CRI realizadas
pela Emissora em que venha atuar na qualidade de agente fiduciário.

10.3.

lnrnmbên.cias do Agente Fiduciário:

Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado,

principalmente:

a)

zelar· pela proteçao dos d1re1tos e mteresses dos Investidores, empregando no exercício da
funçao o cuidado e a diligência que todo homem ativo e pmbo emprega na adn1inisti-aç:ão
dos próprios bens, acompanhando a atuaçao da Emissora na administração do Patrimônio
Separado:
adotar, quando cabível, medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos

b)

interesses dos Investidores, bem come i, realização dos bens e direitos afetados ao
Patrimonio 5eparado, caso a Emissora não o faça;

e)

exercer, na hipótese de insolvência ou inadimplemento das obrigações da Emissora
conforme item 11 A abaixo, contraídas em razão deste Termo de Securitização ou nos
demais documentos relacionados ao presente Termo de Securitizaçào, observados os prazos
para sanar referidos inadimplementos, a administração de forma transitória do Patrimônio
Separado, conforme estabelecido neste Termo de SecuntlZaçao;

d)

promover, na forma prevista neste Termo de 5ecuritização, a liquidação do Patrimônio
Separado;

convocar assembleia geral dos Investidores para deliberar sobre as normas de administração

e)

,., ..... ___
..,;;~rtJ1i\...1$'
'i,
1
2=.~

,i

ou liquidação do Patrimônio Separado no caso de insuficiência de tal patrimônio;
.,
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f)

no caso de renúncia de suas funçoes, em virtude da superveniência de conflitos de interesses
ou de qualquer outra modalidade de inaptidão, permanecer no exercício dessas funções pelo
prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúncia, devendo, ainda,
fornecer à Emissora ou a quem esta indicar, em até 30 (trinta) dias da dMa de sua renúncia,
cópia de toda a escrituraçào, correspondência e demais papeis relacionados ao exercício de
suas funçóes;

g)

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

h)

verificar, no momento de aceitar a. função, a veracidade das informações disponibilizadas
pela Emissora no presente Termo de Securitização, diligenciando no sentido de que sejam
sanadas as omissões ou falhas de que tenha conhecimento;

i)

elaborar anualmente relatório e colocá-lo, à disposição dos Investidores, na sede da
Emissora e na sua própria sede, dentro de 04 (quatro) rr1eses do encerramento do exercício
social, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações elencadas na lnstnJç~o

CVM nº 28/63;
j)

declarar sua aptidão para continuar exercendo a sua função de Agente Fiduciário;

k)

cientificar os Investidores, no prazo máximo de 05 {cinco) dias a contar de sua ciênçia,
acerca de eventual inadimplemento de obrigações atinentes à presente emissão de CRI, por
parte da Emissora;

1)

fornecer à Emi»ora termo de quitação, no prazo de 05 (cinco) dias após satisfeitos os
Créditos Imobiliários e extinto o Regime Fiduciário, que servirá para baixa, nos competentes
Cartórios de Registros de Imóveis dos Créditos Imobiliários e garantias a elas vinculadas, se
for· o caso;

m)

acompanhar o pagamento, pela Emissora, dos CRI, das despesas relacionadas a referidos
titulas, conforme previsto nesl:e Terrno de Securitização, através do envio de relatórios
mensais pela Emissora;

solkitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora, às custas do
patrimônio separado;
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o)

convocar·, quando necessário, a Assembleia Geral de titulares de CRI, mediante anúncio
publlcado na forma da Cláusula Décima Segunda abaixo;

p)

manter

os detentores dos CRI mformados acerca de toda e qualquer informação que possa

vir a ser de seu interesse; e,

q)

disponibilizar o valor nominal unitário dos CRI, calculado em conjunto com a Emissora, aos
investidores e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou
de seu website _

10,3.1 A Emissora obriga-se a, no que lhe for aplicável, tomar todas as providências
necessárias de forma que o Agente Fiduciário possa cumprir suas obrigações acima, quando

aplicável.

10.3 .2.0 Agente Fiduciário nào emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre
a orientaçáo acerca de qualquer fato da emissiio que seja de competência de definiçiio pelos
titulares do CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em çonfonnidade com as instruções
que lhe forem transmitidas pelos titulares do CRI, Neste sentido, o A~ente fiduciário não
oossui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes
do estrito cumprimento das orientações dos titulares do CRI a ele transmitidas conforme
definidas pelos titulares do CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de
eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos titulares do CRI ou

à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da lnstruçào CVM n' 28/83,
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 nao
tenha decorrido da legislação aplicável.

10.3.3. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente l''iduciário, 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 ele fraude ou adulteração. Não
será ainda., sob qualquer hipótese, responsável pela elabornção de documentos societários
da Ernhsora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborálos, nos termos da legislaçao aplicável.

·x\. '
··'

10.3.4. Os atos ou manifestações por parte do Agente fiduciário,

que criarem

responsabilidade para os titulares do CRI e/ou exonerarem terceiros de obrlgaçóes para com
e!es, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigaçôes assumidas
neste instrumento, somente serão vá!idos quando previamente assim deliberado pelos
titul;'lres do CRI reunidos cm Assembleia Gernt.

10.4.

Remunera_ç_ão do Agente fiduciário:

o Agente fiduciário receberá da Emissora, como

remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e
deste Termo de Securitização, (i) R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), até z (dois) Dias Úteis
após a integralização do CRI e (ii) parcelas anuais de RS 7.500,00 (sete mH e quinhentos reais),
sendo a primeira devida um ano depois da parcela mencionada no item (i) e as demais, nas mesmas
datas dos anos subsequentes.

10.4.1. A :·emuneração não inclui as despesas que sej;Jm consideradas necessárias ao
exercício da função do Agente fiduciário, tais como, exemplificativamente, publicações em
geral (exemplos: edital de convocaçao de assembleia geral dos Investidores, ata da
assembleia geral dos Investidores, anúncio comunicando que o relatório anual do A~ente
Fiduciário encontra-se à disposição etc. i, notificações, extraç5o de cert.idoes, despesas com
viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes, despesas com conference
mi/ e contatos telefônicos, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou

fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem como custas e
despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitação e acompanhamento das Garantias,
necessárias ao exercício da função do Agente fiduciário, as quais serão cobertas pelo
Patrimônio Separaao, observando-se que a Emissora será, sempre que possível, comunicada
sobre tais despesas, previamente e por escrito.
10.4.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações previstas no
item 10.4, acima, estará sujeita a multa moratória de 1% (dois por çento) 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 ao reajuste pelo mesmo índice de reajuste dos CRI, adotando-se, ainda,
os mesmos critérios de substituição desse indke, o qual incidirá desde a data de mora até
a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.
10.4.3. As parcelas de remuneração serão atualizadas, anualmente, a partir da Data de
Emissão dos CRI pela variacão do mesmo índice de atualização monetária dos CRI, adotando-

/
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se, ainda, os mesmos critérios de substituição desse índice, conforme previsto neste Termo
de Securitização.

10.4.4. A remuneração definida no item 10.4, acima, será devida mesmo após o vencimento
dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências nao
sanadas.

10.4.5. As parcelas acim.i mencionadas deverão ser acrescidas de (i) Imposto Sobre Serviços
de qualquer natureza (155); (ii) Programa de Integração Social (PIS); (iii) Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e (iv) quaisquer outros impostos que venham
a incidir sobre a remuneraçao do Agente Fiduçiário, excetuando-se o Imposto de Renda (IR),
retido na fonte nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

10.4.6. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas,
em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares dos
CRI deverão ser previamente aprovadas, sempre que possível, e adiantadas pelos titulares
dos CRI e,posteriorrnente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora. Tais
despesas a. serem adiantadas pelos titulares dos CRI, correspondem a depósitos, custas e
taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da
comunhão dos titulares do CRI. Os honorários de sucumbéncia em ações judiciais serao
igualmente suportados pelos titulares dos CRI, bem corno a remuneração da Pentágono na
hipótese da Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por
um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos
titu!ares dos CRI para cobertura do risco de sucumbéncia.

1O. 5,

Substi tuiçao do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído em razão de

sua destituição, renúncia, ou nas hipóteses previstas em lei ou em ato regulamentar d~ CVM,
observado o quanto segue:

a)

em nenhuma hipótese a função de Agente Fiduciário poderá ficar vaga por um período
superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual deverá ser realizada convocação de assembleia
geral dos Investidores para a escolha do novo Agente Fiduciário;

b)

.,,,.,.

fi

a assembleia ijeral dos Investidores, referida na alínea anterior, poderá ser convocada pelo

·~-.
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Ageme Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Investidores que representem no
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minimo 10% (dez por cento) dos CRI, ou pela CVM;
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e)

aos Investidores somente é facultado proceder

à substituiçao do Agente Fiduciário e à

indicação de seu eventual substituto, após o encerramento do prazo de distribuição pública
dos CRI, em assembleia geral de Investidores, especial.mente convocada para esse fim;

d)

a substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à prévia comunicação
disposto no Art. 4° da Instrução CVM

e)

à CVM, conforme

nº 28183;

a substituição permanente do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento ao
presente Termo de Securitizaçao, çabendo à Emissora providenciar as correspondentes
averbaçoes e re~istros;

f)

o Agente Fiduciário inicia o exercício de suas funções a partir da data de celebração do

presente Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de tais funções até a
sua efetiva ,ubstituição ou liquidação total dos CRI;

g)

o agente fiduciário nomeado em substituição ao atual nao deve,·;\ recelJer remuneração
superior à constante neste Tennn de SenJriti,aç:ão, rixada para o Agente fiduciário
substituído; e,

h)

o Agente Fiduciário substituto deverá wmunicar imediatamente a substituição aos
Investidores, mediante publicação em jornal com circulação na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, bem como por carta com aviso de recebimento a cada Investidor, às expensas
do Patrimônio Separado.

10.6.

Deveres, Atribuições e...Responsabilidades do A~ente Fiduciário Eleito ern Subst.ituiçiio: O

agente fiduciário elelto em substHuição 1:os t~rmo5 do Hem 10.5, iJCima 1 assurnlrá iritegr-alrnente

os deveres, atribuições e responsabilidades constante, da legislaçao aplicável e deste Termo de
Securitização.

10.7.

Substituto Provisgrio: Os Investidores poderão nomear substituto provisó,·io para o Agente

Fiduciário nos casos de vacância por meio de voto da maioria absoluta daqueles.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÕNIO SEPARADO
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11.1.

liquidacão do P9Jrim§n1o Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência ou (ii) o

inadimplemento de quaisquer obrigações da Emissora contraídas em razão deste Termo de
Securitização ou nos demais documentos relacionados ao presente Termo de Securitização,
conforme as hipóteses previstas no item 11.4, abaixo, o Agente Fiduciário., conforme disposto no
item 10.3, acima, deverá realizar imediata e temporariamente a administraçi\o do Patrimônio
Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e Garantias, ou promover a liquidaçao do
Patrimônio Separado na hipótese em que a assembleia geral dos Investidores venha a deliberar
sobre tal liquidaçao.

11.2. Convocação da Assembleia Geral do_~J!)_yestidores: Em até 5 (cinco) dias a contar do inkio
da administração temporária, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser
convocada uma assembleia ~era! dos Investidores, na forma estabelecida na cláusula décima
segunda, abaixo, e na Lei nº 9.514197.

11.3.

Deliberação pela liquidação do Património Separaçj_g: A assembleia geral dos Investidores

deverá delibe,-ar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua
administração por nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como
as condições de

11 .4.

5u(j

vlabi!idade econômko-financeka.

Eventosq_ueJm-,Jam __ a Assunçao da. Adm1nistraçâo _do Patrimônio Separado peto Agente

Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da assembleia geral dos
Investidores, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção da
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo ou não conforme
itens 11, 1,a 11.3,, acima:

a)

pedido de 1·ecuperação judicial, extrajudkial ou pedido e decretação de falência da
Emissora;

b)

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qual.quer das obrigações não pecuniárias
previstas neste Termo de Securitizaçãc, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado ocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de
30 (trinta) dias, contados da notificaçao formal realizada pelo Agente Fiduciário;

e)

inadimplemento

<J,J

mora, pel.a E:rnissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das

obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese,
a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá na data do inadimplemento; e,

r(
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d)

mudança no estado econômico"finançeiro da Emissora que represente uma deterioração
significativa do seu estado econômico . financeiro que afete a administração do patrimônio
separado.

11.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima desnitos deverá ser prontamente

corn1.miçada, ao Agente Fiduciário, peta Emissora, em 1 (um) Dia Útil, da data de seu
conhecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· ASSEMBLEIA GERAL DOS INVESTIDORES

12.1.

Assembleia Geral dos Investidores: A Assembleia Geral poderá ser convoçada pelo Agente

fiduciário, pela Emissora e/ou por investidores que representem, no mínimo, 10% (dez por çento)
dos CRI em çirculação, considerando-se em conjunto os CRI 7' Série e os CRI 8" Série.

12.1 _1 _0s titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir.se em assembleia, a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares dos CRI.

12.2.

à

Aplicação Subsidiária das Leis nº 9.514/97 e 6.40417~.: Aplkar-se-á subsidiariamente

assembleia geral, no que couber, o disposto na Lei n" 9.514/97, bem como o disposto na Lei
nº 6.404/76, conforme posteriormente alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

12.3.

Convocação da Assembleia Geral dos Investidores: A assembleia geral será convocada

mediante edital publicado por ) (três) vezes, sendo que o prazo de antecedência da primeira
convornçâo será de 20 (vinte) dias, no jorna, de publicação legal da Emissora e instalar·se á, em
primeira convocação, com a presença de Investidores que representem, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos CRI em circulação e., em segunda convocaçao, pelo menos, a maioria dos CRI em
circulação.

12,3_ 1. A obrigaçiío de realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários peta
Cedente na forma da Cláusula Sexta do Contrato de Cessão dependerá de deliberação
tornada pelos titulares de CRI reunidos em assembleia, observados os quóruns de deliberaçâo
estabelecidos neste Termo de Secur1t1zaçâo, observado que a náo instalaçâo da assembleia
geral de titulares de CRI será considerada pela Emissora corno urna determinaçiio para que

_.,,-·~~
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a Cedente realize a referida Recompra Compulsória.
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12.3.2. A Assembleia Geral dos Investidores poderá ser convocada:
a)

pelo Agente Fiduciário;

b)

pela Emissora;

e)

pela CVM; ou

d)

por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em

circulação.
12.4. Voto: Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas assembleias gerais, sendo

admitida a constituição de mandatários, Investidores ou não, observadas as disposições da Lei n'

6.404/76.
12.5. Quórum de lnstalacão e/ ou Deliberação: Para efeito da constituição do quórum de

instalação e/ou del.iberaçao a que se refere esta Cláusula Décima Segunda, "CRI em circulação"
serão todos aqueles subscritos e integralizados, excluídos aqueles mantidos em tesouraria pela
própria Emissora e os de titularidade de sociedades por ela controladas. Para efeitos de auórum de
delíberaçào nào ser;.i.o ccmputados 1 túndíl. 1 os votos cm branco.

12.6. BtPLt!~D1ªnI~Ib?ilªiI9ªJm!~~g,ª: Será facultada a presença dos representantes legais da
Emissora nas assembleias gera.is.

12,7. Agente_fiduç0rio: O Agente Fiduciário deverá comparecer à assembleia geral e prestar aos

investidores as informações que lhe forem solicitadas,
12.B.

Presidência da Assembleia Geral, A presidência da assembleia geral caberá a pessoa

indicada pelos lnvest.i(i(1res ou àquele que for designado pela CVM.
12.9. Quórum de Deliberação em Geral, Exceto conforme estabelecido neste Termo de
Securitizaçao, as del1beraç6es serão tomadas por Investidores que representem 66% {sessenta e seis
por cento) dos CRI em circulação.
12.10. Quórum de Deliberaçóes Especificas: As deliberaçóes relativas (i) à altcraçao das datas de
pagamento de principal e juros dos CRI; (ii) à alteração da remuneração dos CRI,

(iii)

à alteraçao

do prazo de vencimento dos CRI, (iv) à alteração dos eventos de Liquidação do Patrimônio Separado,

,.,'~ri'i; inclusive no caso de renúncia ou perdão temporário; (v) aos quóruns de deliberação dos Investidores
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efn assembleia geral~ deverào ser aprovadas seja em primeira con\;'..oca-çao da assernbteia geral ou
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cm qualquer çonvocação s,Jbsequente, por Investidores que representem 75% {setenta e cinco por
cento) dos CRI em ctrculação.

12.11. Quórum de Deliberação acerca da Liquidação do Patrimônio Separado: As deliberações
acerca da dedaraçáo da Liquidaçáo do Patrimônio Separado, serão tomadas por titulares de CRI
que representem 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação.

12.12. Qyórum de Deliberação acerca do desdobramento dos CRI: A deliberação acerca do
desdobramento dos CRI será tomada por Investidores que representem a maioria simples dos CRI
em Circulação,

12.13. Quórum de Detiberaçao acerca da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários: Os
Investidores poderão optar, por deliberação de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos
CRI em circulação, por não exigir a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários.

12.14. Dispensa das Formalidades: independentemente das formalidades previstas na lei e neste
Termo de Securitizaçao, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem os
titulares de todos os CRI em Circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA· DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1.

Despesas do Patrimônio Separado: Siio despesas de responsabilidade do Patrimônio

Separado:

a)

as despesas com a gestilo, cobrança, realiiaç~o, administraçao, custódia e liquidação dos
Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência
para outra entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, bem como as
despesas com os honorários do Agerite Fiduciário;

b)

as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como as
despesas com procedimentos le!5ais incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os
1

interesses dos Investidores e realização dos Créditos Imobiliários e Garantias integrantes do
Patrimônio Separado, que deverão ser previamente aprovadas e pagas pelos Investidores;

as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao
exercício da funçiio de Agente Fiduciário, durante ou após a prestaçãp,1:Jo,5 serviços, mas em
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razão desta, serão pagas pela Emissora., desde que, sempre que possível, aprovadas
previan1ente por ela;

d)

as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de
cálculo receitas cu resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado;

e)

as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados
e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada,
questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um
incremento da tributação incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre os CRi
e/ou sobre os Créditos Imobiliários e Garantias;

as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocaticios

f)

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta o,J
indiretamente, da emissão dos CRI, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas:
(i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus

administradores, empregados, consultores e agentes ou empresas controladas ou coligadas,
decorrentes de sentença transitada ern julgado, ou (ii) sejam de responsabilidade da
Cedente e de seus Garantidores ou puderem ser a ele atribuídos corno de sua
responsabilidade;

g)

despesas relativas à atualização do relatório de classificação de risco; e,

h)

demais despesas previstas em lei,

regulamentação aplicável, ou neste Termo de

Sernritização.

13.2.

Despesas Suportadas pelos Investidores: Considerando-se que a responsabilidade da

Emissora se !imita ao Patrimônio SeparadCJ, nos termos da Lei nº 9.514197 e do item 9,5 deste

Termo de Seçuritizaçào, caso o Patrimônio Separado seja Insuficiente para ar·car com as despesas
mencionadas no item 13.1, acima, tais despesas serão suportadas pelos Investidores, na proporçao
dos CRI titulados por cada um deles, caso o Fundo de Liquidez seja insuficiente ou em caso de não
cumprimento, pela Cedente, da obrigação de pagamento e,tabetecida 110 Contrato de Cessão.

13.3.

Responsabilidade dos Investidores: Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2, acima, são

.,.•-·.-·:·;," de responsabll1dadc dos Investidores:

.qm,.H !S:·ra- ·\

.
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a)

eventuais despesas e taxas re!~tivas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na
desçrkão do item 13.1, acima;

b)

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos
Investidores; e,

c)

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas nao se
limitando, àqueles mencionados no item 14.1, abaixo,

13.3.1. No caso de transferência da administração do Patrimônio 5eparado para outra
entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condições previstas neste
Termo de Securitização, os rewrsos necessários para cobrir as despesas com medidas
Judiciais ou extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos
Investidores, deverao ser previamente aprovadas pelos lnvestid()res e adiantadas ao Agente
Fiduciário, na proporçao de CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

13.3_2_ Em razao do disposto na alínea "b" do item 13.3, acima, as despesas a serem
incorridas pelos Investidores à Emissora, na defesa dos interesses dos Investidores, deverao
ser previamente aprovadas pelos Investidores.

13.4.

Fundo de liquiçiez: Nos termos do Contrato de Cessão, a Cessionária constituirá, por conta

e ordem da Cedente, quando da transferência do Valor da Cessão à Cedente, um fundo de liquidez
para fazer frente às despesas do Patrimônio Separado ("Fundo ,!'.le liquidez"), em valor que deverá
corresponder, a todo

e qualquer momento, até o pagamento integral das Obrigações Garantidas,

a, no mínimo, RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ("~irni\'." Mínimo") , sendo este valor
corrigido monetariamente em bases anuais, sempre com base na data de assinatura do Contrato de
Cessiio, pela variação acumulada do IPCA/IBGE.

13 ,4_ 1 _ O valor inicial do Fundo de Liquidez é de RS 250.000,00 (duzentos

e cinquenta mil

reais), o qual será deduzido, pela Cessionária, do Valor da Cessão e mantido em
investimentos considerados de baixo risco de crédito, com liquidez diária, limitando-se a {i)
títulos de renda fixa, públicos ou privados, emitidos pelo Tesouro Nacional ou Dor
instituições fin~nceiras de primeira linha; ou (li) operações compromissadas com lastro nos

ativos indicados no item ''i" acima.

p(
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13.4.2. Mensalmente, o Fundo de Liouidcz será apurado pela Emissora. Toda vez que, por
qualquer motivo, os recursos do Fundo de Liquidez venham a ser inferiores ao Limite Mínimo,
a

Cedente estará obri~ada a recompor o Fundo de Liquidez, mediante transferência dos

valores necessários ii sua rernmposição diretamente para a Conta Centralizadora.
13.4.3. A recomposição do Fundo de Liquidez pela Cedente, na forma prevista no subitem
13.4.2, acima, dar-se-á mediante envio de notificação pela Emissora, informando o

montante que a Cedente deverá recompor do fundo de Liquidez, o qual deverá ser
transferido pela Cedente para a Conta Centralizadora no prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis
contados a partir do recebimento da referida notificação.
13.4.4. Sem prejuízo do quanto disposto no subitem 13.4.3., acima, a Emissora poderá

utilizar os recursos decorrentes da arrecadação dos Créditos Imobiliários para realizar a
recomposição do Fundo de Liquidez, até o ViJlor do Limite Mínimo.
13.4.4. Após a liquidaçao da inteijralidade das obrigações relativas ao Patrimônio Separado,
os recursos remanescentes presentes

110

Fundo de UquMe-z serão !füerados para a Cedente.,

no prazo de até 2 (dois) Dias úteis.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

14.1.Tratamento Tributário Aplicável_aos Investidores: Serão de responsabilidade dos Investidores
todos os triburns direws e indirews mencionados abaixo, ressaltando-se que os Investidores não
devem considerar unicamente as informações contidas a seguir para fins de avaUar o ir:vesUmento

em CRI, devendo consultar seus próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão
enquanto titulares de CRI.
(i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos aos
investimentos cm CRI é o mesmo aplicado com relação aos títulos de renda fixa.
A partir de 1º de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi ~lterada, sendo
estabelecidas alíquotas diversas em razao do prazo da aplicação geradora dos rendimento,
/"-·t";:.·_

:;:.1 .?>r 1»~,~.
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;J

tributáveis. Assim, os rendimentos dos CRI serão triburndos pelo IRRF às alíquotas de (i) 22,5% para

"' as, apticaçóes
1

com prazo de até 180 dias; (ii) 20% para as aplicações com p,,azb-,pe 181 dias até 360
••

•

•
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dias; (iii) 17,5% para as aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e, (iv) 15% para as ap!kações
com prazo superior a 721 dias. Este prazo de aplicação é contado da data em que o investidor
efetuou o investimento, até a data do resgate.

Nâo obstante, há regras especificas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua qualificação
como pessoa foica, 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.

A remuneração produzida por CRI, excetuando-se o ganho de capital na alienação ou cessão, detidos
por investidores pessoas foicas a partir de 1º de janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na
fonte e na declaração de ajuste anual) independentemente da data de emissão do referido
certificado, Os ganhos de capital estarão su_ieitos ao IRRF rnnforme as regras aplicáveis a
investidores pessoa física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributaçiio de ganhos de capital.
Os investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As
entidades imunes estâo dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua
condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF
a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei nº 9. 532, de 1O de dezembro de

1997, em seu artigo 11, parágrafo 1 '', estabelece que a imunidade nao abrange os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está

S\JSpenso por força de ação direta de inconslitutionalidade movida pela Confederaç~.o Nacional da
Saúde.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas pelo lucro
presumido, arbitrado ou real é rnnsiderado antecipação do IR devido, gerando o direito à
comoensação com o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de
apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da
Contrfüuição Social sobre o Lucro Liquido. 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 RS
240.000,00 por ano; a alíquota da CS!.L, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9%.

f

;·:;;1:;;i.;,~os
rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras não integram atualmente a
··4, \.

\,:

base

de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade,,,Sot;ial ("COFINS") e da
/
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Co11tribuição ao Programa de Integração Social ("PIS"), caso a respectiva pessoa juridka apure
essas contribuicóes pela sistemática cumulativa. Por outro lado, no caso de pessoa jurídica
tributada de acordo com a sistemática não-cumulativa, tais contribuições i11cidem atualmente à
alíquota zero sobre receitas financeiras (como o seriam as receitas reconhecidas por conta dos
rendimentos em CRI).

A partir de 1' de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ~anhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual
- FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa
de retenção do IR incidente na fonte ou pago em separado_

Também, na hipótese de aplkaçiÍo financeira em CRI realizada po,- instituições financeiras, fundos
de investimento, seguradoras, entidades de previdência complementar abertas (com recursos não
derivados das provi,ões, re1erva1 técnica, e fundo,), 1ociedade1 de capitalizaçao, corretoras e
distribuidoras de tit.ulos e Vi,'J.l.ores mobHiários e sociedades de arrendamento men::antil 1 há dispensi)

de r·etenção do IRRF.

Nao obstante a isenção de retcnç:io na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI
por essas entidades via de regro e à exceçao dos fundos de investi111ento serio tributados pelo
1

1

IRPJ, à alíquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 15%, As carteira1s de fundos de
investimentos estão, em regra, isentas do IR. Ademais, no caso das instituições financeiras, os
rendimento, decorrentes de investimento em CRI est~o potencia,mente sujeitos à Contribuição ao
PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente.

Em relaçao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em
CRI no pais de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n" 2. 689, de 26 de janeiro de
2000,

os rendimento, auferido, estão 1ujeito1 à incidência do IRF à alíquota de 15%. Exceção é feita

para o caso de investidor domiciliado em pais ou jurisdição considerados como de tributação
favorecida, assim entendidos aqueles que niio tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior
a 20% (Jurisdição de Tributação Favorecida).

(ii) 101':

;:;~~rt.n;~
~
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lfT)posto sobre Operações de Câmbio ("IOF!Câmbio")
\
.
\
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Regra geral, as operações de dmbio rclacionad;is aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados !inanceiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário
Nacional (Resoluçao CMN nº. 2.689), inclusive por meio de opera1:ões simultâneas, incluindo as
operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitos à incidência do
IOF /Câmbio à alíquota de 6% no ingresso e à alíquota zero no retorno dos recursos. Tat alíquota
pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo até o limite de 25%, com relação
~

operações futuras.

Imposto sobre Operações relativas a Títulos e Valor@s Mobi/iórtos ("IOF!Titulos")

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF /Títulos, conforme disposto no Decreto

n" 6.306, de 14 de dezembro de 2007, com alterações posteriores. Tal alíquota pode ser majorada
a qualquer tempo por ato do Poder Executivo até o limite de 1,5% ao dia, com relação a operações
futuras.

Contribvição ao Programa de lnteq~qç/Jg§~cia/ - PIS e para

o Financiamento da __5equridade

Social

- COf/N~

A contribuiçâo ao PIS e à COFiNS incidem sobre o valor do /aturamento mensal das pessoas jurídica,
<Ju

a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas,

independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais
receitas.

No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002, desde 1º de dezembro de 20oz: (i) a alíquota foi elevada para 1,65%; e
(ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de custos e despesas
incorridos junto a pessoas .iuridicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alternçao da sistemática
da tributação da COFINS pois de acordo com a Medida Provisória n" 135, convertida na lei n" 10.833.,
de 29 de dezembro de 2003, desde 1º de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%; e,
(ii) o valor do tril1uto apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de çustos e despesas

incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários
aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita financeira. Para

J,;;i'tri7,;.s; ,~s investidores pes_soas jurídicas tributadas ~elo, lucro real, as receitas financeiras auferidas est~o
:· ·

sl.iJe1tas
a tnbutaçao pelo PIS e pela COFINS a ahquota zero, nos termos do Decreto n" 5.442/200~.
'
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No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração
confertda a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliárias constitui
receita financeira. porém, não estão sujeitas

à contribuiç~o ao PIS e à COFINS, face a revogação

do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei nº 9.718/98 pela Lei nº 11.941 /09, revogado em decorrência da
anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal

STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a
exploraçao de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades
assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à
tributação peta contribuição ao PIS e pela COFINS . na forma da legislaçao aplicável à pessoa juridka
que a auferir,

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos
referidos tributos.

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o viijésimo quinto dia do

rnês subsequente ao de auferirnento da referida receita pelos investidores em geral, ou até o
vi~ésimo dia do mes subsequente no casa das instituições financeiras e entidades assemelhadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA· PUBLICIDADE

15.1.

Publicidade: Os !atos

e atos relevantes de interesse dos Investidores, bem como as

convocaçües para as respectivas Qssembleias gerais~ serão realizados mediante publicação de edital
no jornal em que a Emissora publica seus atos societários, obedecidos os prazos legais e/ou

regulamentares, devendo a referida pubticaçâo ser encaminhada ao Agente F'iduciário após um Dia
Útil da sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· REGISTRO DO TERMO

1.

16.1.

Registro do Termo de Secuntizqçji_g: O Termo de Secur1t1zaç~o sera entregue para a

...-·,~;-·····. lnstituiçiio Custodiante da CCI, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 23 da lei n" 10.931/04,
-:,; ,,,t~.~ ,,a,,.,'t- ·,\
'
" )Iara que o regime fiduciário seja registrado na Instituição Custodiante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

17 .1.

Relatórios de Gestão cios Créditos Imobiliários: Sempre que solicitada pelos Investidores, a

Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestâo dos Créditos Imobiliários vinculados pelo
presente Termo de Securitizaç.iío.

17.2.

Ilegalidade, Ineficácia ou Invalidade: Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo

de Securitização ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não
afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes a substituir a disposição afetada por
outra que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA .. NOTIFICAÇÕES

18.1.

Comunicacóes: Todas as comunkaçoes entre as partes serão consideradas válidas a parti:-

do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as partes venham a indicar,
por escrito, durante a vigência deste Termo de Secutitiza1:ao.

Para a Emtssora:

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

At. Roberto Santos Zanré
Avenida Paulo VI, nº 621
Sào Paulo - SP
E-mail: rszanre@novasec.com.br

Para o Agente Fiduciário:
PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TITUlOS E VALORES MOBILIÁRIOS

At.: Sra. Hathalia Machado Loureiro (Jurídico e Estruturação) / Sr. Marco Aurélio Ferreira
(Backoffice financeiro)

Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 4, Sala 514
11640-102, Rio de J~neiro - RJ
E-mail: rn icld le@penta~on0 trustee .com. lir / backoffice@pen t.agrmovustee. com. pr

Web si te: www. pen togonotr-us tee. com. br
relefone: (21) 3365-4565
..,...;:-..,

Fax: (21) 3385 ~046

;..1,r,-..r1Je.;, ._
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18.2.

Aviso deR~Ç!IQÍr)l~OJ9: As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios

e Telégrafos ECT, nos

endereços mencionados neste Termo de Securitização ou por correio eletrônico, com confirrnação
eletrônica de recebimento, para os Investidores que ;,,sim optarem, devendo ser encaminhadas aos
endereços eletrônicos que venham a ser oportunamente informados por tais Investidores. Os
originais dos documentos enviados por fax ou por e··mail deverão ser encaminhados para e»es
endereços em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. Cada pMte deverá comunicar às
outras

il

mc!dança de seu endereço.

ClÁUSUlA DÉCIMA NONA • RISCOS

19.1,

Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de risços que deverão ser analisados

independentemente pelo potencial investidor. O potencial investidor deve ler cuidadosamente
todas as informações que estao descritas neste Termo de Securitização., bem como consultar seu
consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessário antes de tomar uma dec1sao
de inves.t.irnent.o.

Estão descritos a. seguir os risc:os,, não ex.austivos 1 relacionados 1 exdusivamente 1 a.os CRI e a

estruturn jurídica da presente emissão:

a) Risco da deterioração da gualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a
capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI.: Os CRI sao lastreados nos
Créditos Imobiliários, os qi.lais foram vinculados aos CRI por meio do Termo de Securitização, no
qual foi instituído o Regime fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários
representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora. O Patrimônio Separado constituído
em favor dos Investidores não conta com qualquer garantia flutuante ou wobrigaçi\o da Ernissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Investidores dos montantes devidos conforme o
Termo de Securitização depende do pagamento peta Devedora e/ou do adimplemento da
Coobrigaçâo pela Cedente, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A
ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora

e da Cedente

poderão afetar negativamente a capacidacle do Patrimônio Separado de honrar suas obrigaçôes no
que tange() pagamento dos CRI peta Emissora .

..;;:;:;~;., No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários peta Devedora e/ou da Coobrigação pela
q~"'
1~, \
;
úedentc, o valor a ser recebido pelos Investidores poderá não ser sufici.e.nte para reembolsar
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integralmente o investimento realizado. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a
Emissora., disporão de outras fontes de recursos para satisfaçáo dos interesses dos investidores.
b) Riscos R!'l.~Jivos ao Pagamento Condicionado e Dç_sçontinuidade: As fontes de recursos da
Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente dos
pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação das Garantias previstas neste Termo de
Securitização. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente
às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar
descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e,
se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou
extrajudicial dos Créditos Imobiliários e suas Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente
para saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o
pagamento de eventuais saldos aos Investidores.
e) Risw de Amortização Antecipada: A ocorrência de eventos de pagamento voluntário antec1pado
pela Devedora e/ou de Recompra Compulsória e Multa Indenizatória pela Cedente dos Créditos
Imobiliários cedidos, nos termos previstos no Contrato de Locação Atípica, Contrato de Cessão e
neste Termo de Securitização, acarTetará Amortização Antecipada, parcial ou total, dos CR! _
Nestes casos, os recursos decorrentes destes eventos serão imputados pela Emissora na Amortização
Antecipada dos CRI, conforme previsto neste Termo de Securitização, hipótese em que os
Investidores receberão antecipadamente, total ou parcialmente, a amortizaçao de seu
investimento podendo ter frustrada sua expectativa de prazo e montante final de rendimentos
auferidos. Neste caso, os Investidores deixarão de receber a rentabilidade que estes CRI
hipoteticamente poderiam lhe proporcionar caso não tivessem sido pré-pagos.
Adicionalmente,

a efetivação de

pré-pagamentos

poderá

resultar em

dificuldades de

reinvestimentos por parte dos Investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.
d)

ª~i 01JJigyJc1~~no Mercado Secundário: O mercado secundário de certificados de recebíveis

imobiliários no BrasH apresenta baixa liquidez e não há nenhuma ~arnnlia de que existirá, rio futurn,
um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores
mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Os investidores que adquirirem os CRI
poderão encontrar dificuldades para negociá-los no me,·cado secundário, devendo estar preparados
..;;;:rt::;~ra manter o investimento nos CRI até o Data de Vencimento Final .

.:.

.l

sr\
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e) Os Investidores dos CRI não tem qualouer direito sobre o imóvel vinculado ao Contrato de
Locação Atípica: Os CRI n§o asseguram aos seus titulares qualquer direito sobre o Imóvel vincul.ado
ao Contrato de Locaçao Atípica, nem mesmo o direito de rete-los em caso de qualquer
inadimplemento das ob,-igaçoes decorrentes dos CR! por parte da Emissora.

f) Ris.cosrel 9çjqnê9QS à Coobrigação da Cedente: A Cedente se constituiu, nos termos do Contrato
de Cessão, coobrigado e solidariamente responsável pelo adimplemento dos Créditos Imobiliários.
Caso a Cedente deixe de adimplir suas obrigações esta situação poderá afet~r negativamente a
capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI.

g) Risco da existência de_Crei:lores Privilegiados: A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetação
ou a separação, a qualquer titulo, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos
com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, ern especial quanto às
garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê
que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das
rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de
separação ou afetaçao",

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele dewrrentes, indusive
as Garantias, nao obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por
credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores
trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Emissora, ter.do em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra,
concorrerão os detentores destes créditos çom os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sol,re
o produto de realirnçào dos Créditos Imobiliários, em caso de falência, Nesta hipótese, é possível
que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o
pagamento daqueles credores.

h) Risco de Questionamentos Judk;iaio

d(l

Contrato de Locação Atípica: Não obstante a legalidade

e regularidade do Contrato de Locação Atípica e da existência da Recompra Compulsória e da Multa
Indenizatória, nilo pode ser afastada a hipótese de que decisões judiciais futuras entendam pela
ilegalidade do Contrato de Loçaçâo Atípica.

__.,,.,..,,,,--~-~

~ fiirt!!e~

·~

,

. '*\

1

4Z

i) Manutencão do Registro de Companhia Aberta: A Emissora obteve seu registro de companhia
aberta ern 2007. A sua atuação como seçuritizadora de emissões de CRI depende da manutenção
de seu registro de companhia aberta _junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Case
a Emissora niio atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação à companhia aberta, sua
autorização poder·â ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões de CRI.
j) Risco de Estrutura: a presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada"; desta
forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,
econ6mico e jurídico considera um conjunto de fatore, e obrigações de parte a parte, estipulados
através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislaçao 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 oper,içcies de CRI, poderá haver perdas por parte dos Investidores em
razão do dispêndio de tempo e recursos;
k) ];.feitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros: a elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a
demanda dos Investidores por títulos e valores mobiliários de ,;ompanhia brasileiras e por títulos
que tenham seu rendimento pré-fixado em niveis inferiores aos praticados no mercado após a
elevação da taxa de jur-os. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente;
l) Alterações na legislação tributária do Brasil poderao afetar adversamente os resultados
operacionais da Emissora: O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal,
que afetam os participantes do setor de securitizaçào, a Emissoc,i e seus clientes. Essas alterações
incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja
arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais específicos, Algumas dessas
medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez,
influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Nâo há
garantias de que a fmissora será capaz de manter seus preços, o f!uxo oe çaixa de forma a
cumprir as obrigaçiies assumidas junto aos investidores por meio dos CRI se ocorrerem alterações
significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.
m) Insuficiência do fundo de liquidez: foi constituído um fundo de Liquidez para fazer frente às
despes11s de administração ordinária do Patrimônio Separado durante todo o prazo dos CRI, bem
corno para garantir o adimplemento aos Créditos Imobiliários. Embora tenha considerado suficiente
/

....,....~,.-....,..

o montante do Fundo de Liquidez, não há garantias de que esses valores sejam suficientes para

'i?:i;rtn,:,,:fQ brir as despesas de superveniência de situaçoes nào previstas nesta data;
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n) Risco de desapropriação do Imóvel: O Imóvel poderá ser desapropriado, total ou parcialmente,
pelo poder p(1btico Federal ou Estadual, para fins de utilidade pública. Tat hipótese poderá afetar
negalivamerite os Crédito, Imobiliários e, consequentemente, o fluxo do lastro dos CRI;

o) Risco de Rescisii.o do Contrato de Locação Atípica sem Pagamento de Indenização: Existem certas
circunstâncias que permitem a Devedora rescindir o Contrato de Locação Atípka sem pagamento
de qualquer indenização e nestas circunstâncias a capacidade de pagamento do Patrimônio
Separado pode vir a ser afetada em casa de insuficiência das Garantias e/ou inadimplemento da.
obrigação de pagamento da Multa Indenizatória pela Cedente.

p) .Risco de Sinistro no Imóvel: Em caso de ocorrência de sinistro do Imóvel, mesmo havendo a
obrigatoriedade de a Devedora rnanter o pagamento dos Créditos Imobiliários e observados os
termos e condições do Contrato de Locação Atípica, a continuidade da prestação de serviços pela
Devedora poderá ser afetada, prejudicando·se, consequentemente, a sua capacidade em pagar os
Créditos Imobiliários.

q) Risco de Atraso de Obra: O Contrato de locação Atipica prevê al.gumas hipóteses de possibilidade
de atraso na entrega na obra, inclusive na hipótese de verificação de situações de caso fortuito ou
força maior, sendo que, nestas situacóes, o prazo para inicio de pagamento dos Créditos
Imobiliários poderá ser postergado.

r) Risco de Rescisão do Contrato de Logística e Armazenagem: Na hipótese de rescisão do Contrato
de logística e Armazenagem, situação na qual a Devedora não mais presrnrá os serviços nele
previstos à Dow. Nesta hipótese, a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pela
Devedora poderá ser prej,Jdicada, afetando, consequentemente, os CRI.

s) Risco em Função da Dispensa de Registro: a oferta dos CRI, distribuída nos termos da Instrução
CVM n' 476109, estA autorr1aticarnente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as
inforn1açoes prestadas pela Ernissora, pelo Coordenador Líder e pelo Agente Fiduciário nao foram
objeto de análise pela referídc1 autarquia federal;

t) pemais Riscos: Os CRI também poderiío esrnr sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios
ou exógenos, tais corno moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI,
alteração na política econômica, decisóes judiciais etc.
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CLAUSULA VIGÉSIMA - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

20.1.Classiticação de Risco: Os CRI objeto desta emissão foram objeto de análise de classificação
de risco, ficando a Emissora obrigada a realizar, às custas da Cedente ou subsidiariarnente do
patrimônio separado, a atualização semestral do referido relatório de classificacao de risco,
devendo ta.is atualizações serem realüadas 1 obrigatoriamente peta Fit.ch Rat.i11gs, Standard and

Poor's, Moody's, LF Ratings ou pela SR Rating.
20.1.1 A critério da Cedente, a agência de classificação de risco responsável pela e!aboraçao
do relatório de classificação de risco poderá ser alterada, mediante a aprovação dos
titulares de CRI, reunidos em assembleia geral, observado o quórum obrigatório de 100%
(cem por cento) dos CRI em circulação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA· RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

21.1.

Regimento: O presente Termo de Securitizaçao será regido exclusivamente pelas leis da

República Federativa do Brasil.

21.2.

Arbitragem: Toda e qualquer disputa ou controvérsia oriunda ou relacionada ao presente

Tem10 de Seçuritizaçiio deverá ser resolvida, exclusiva e definitivamente, por meio de arbitragem
vinculante e será uma arbitragem de direito, sendo vedado aos árbitros decidir por equidade.
21.2.1. A arbitragem será instaurada e conduzida na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil, ficando facultada a prática de atos da arbitragem em outro local, desde que
mediante e prévio consentimento das Partes. O Tribunal arbitral poderá conceder as tutelas
provisórias e definitivas que entender apropriadas, inclusive as voltadas ao cumprimento
espeçifko das obrigações previstas neste Termo de Securitização.

21.2.2. O 1dioma paro a prática de todos os atos na arbitragem será o Português.

21.2.3. A arbitragem será instaurada e processada segundo o Regulamento de Arbitra~ern
do Centro de Arbitragern e Mediação da Câmara de Comércio Brasil

Canadá em vi~or na

data da instauração da arbitragem.
21.2,4. A arbitragem será decidida por um Tribunal Arbitral constituído por 3 (três) árbitros,
cabendo a cada uma das Partes

.i

escolha de um úbitro. Os árbitros _indicados pelas Partes
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deverão escollier, em conjunto, o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral. Caso
os árbitros indicados pelas Pa1·tes não alcancem um consenso quanto à indicação do outro
árbitro no prazo de 15 (quinze) dias contados da nomeaçiio do segundo á.rbitro, a indicação
será feita nos termos do Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediaçiio
da Câmara de Comércio BrasH - Canadá.

21.2.5, Sem constituir qualquer limitação aos poderes

a si conferidos,

o Tribunal Arbitral

também terá competência para conceder medidas cautelares que se fizerem necessárias no
curso da arbitragem. Antes da instituição da arbitragem, as Partes poderão recorrer a
autoridades judiciais competentes

para a obtenção de medidas coercitivas e/ou

acautelatórias, sem que isso constitua renúncia da escolha das Partes de se submeterem à
arbitragem.
21 .6. Para os fins da parte final do subitem 21,2,5,, acima, as Partes desde já elegem o toro
da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença

de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 1' de outubro de 2013.
[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco.]

(Pégina de assinaturas 1 /2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 7' e 8' Séries da
1' Emi11ào de Certificados de Recebíveis Imobiliários diJ Nova Sewritização S.A., celebrado em 1º

de outubro de 2013, entre esta última

e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários)
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Emissora

Nome:
Cargo:

Nome:

José Pereira Gonçalves
k.-

Cargo: ;,i'
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(Página de assinaturas 112 do Termo de Securitização de Créditos imobiliill·ios da 7' e 8" Séries da
1' Emissão de Certificados de Recebíveis imobiliários da Nova Securitizaçao S.A., celebrado em 1de
outubro de 1013, entre esta última e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Agente Fiduciário

Nome:
Cargo:

?mui.. l!lt< F,i;m,iiro

"""""""*'

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

RG nº:

RG

CPF/MF nº:

CPF/MF nº:

nº:
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ANEXO 1- CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBIUÁRIOS

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO
'················································································

!

SERIE

1

BRNZ

i

DATA DE EMISSAO:01 /10/2013

·······················································'································································································································································---~

NUMERO

i

0001

1

TIPO DE CCI

'

1

_,

INTEGRAL

1. EMISSORA
RAZAO SOCIAL: BRENZA EMPREENDIMENTO IMOBÍL.IÁRIO SPE LTDA.
CNPJ / Mf: 17 .093.848/0001 ·05
ENDEREÇO: Rua Joaquim Floriano, n' 820
COMPLEMENTO

5'-' andar,

CIDADE

Sao Paulo

SP

UF

04534-000

CEP

conjunto 54
1

1

2 INSTITUIÇÃÕCUSTODIANTE
RAZAO SOCIAL: PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTÜLOS E VALORES MOl:liLIARIOS
CNPJ/MF:17.343.682/0001-38
ENbEREçó:

Jívenidàdas Xméi'kás, nº 4.ioó

COMPLEMENTO

Bloco 4,

CIDADÉ

Rio de Janeiro

UI

RJ

CEP

22640 -102

UF

RJ

CEP

• 22250 040

Salil 514

3. DEVEDORA
RAZAO SOCIAL: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL

S.A.

CNP J/ MF: 42.278.291 /0001-24
ENDEREÇO:

Praia de Botafogo, nº 501

COMPLEMENTO

..

Conjunto

CIDADE

Rio de Janeiro

703
'

-4.Tltüü::i--------~
"Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outr-as Avenças",

celebrado em 02 de agosto de 2013, e seu respectivo aditamento, datado de 12 de setembro de
2013.

/-:;:rt~. ·.0 .~5. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$
~
""f';i\ i\
:1:-- • >
ójtenta reais) em 1° de outubro de 2013.
X'.J
;-,:
1

30.064.080,00 (trinta milhões, se»enta e quatro mil e

;,,<

i
1

\

. , , , ...... , .

1

________!

6. IDENTIFICAtÃóõóTM VEL
ENDEREÇO: Avenida Santos Dumont, n' 4.444,

-

N' MATRICULA

C:ÃR.TÓRIO

89.750

C:artórfo

na

Cidade do Guarujá, Estado

de Registro de Imóveis de Guarujá,

Estado de

de Saó

Paulo

Si\o Paulo

7. CONDIÇÕES DE EMISSAO
7.1. PRAZO REMANESCENTE:

120 (cento e vinte) meses

7.2. VÂLOR DA PRESTAÇAO MENSAL:

R$ 250,534,00 (duientos e cmquenta mil, quinhentos e
trinta e quatro reais).

7.3. DATA DE VENCIMENTO INICIAL:

20106/2014

7.4.--DATA-DE VENCIMtNTO rlNAL:

20/05/2024

7.5. FORMA DE REAJUSTE:

IPCA/IBGE

7.6. MULTA E ATUALIZAÇÃO

Sobre

MONETÁRIA:

Contrato de Locação Atípica que não for pago nas datas

...............

o

montante

estipuladas,

dos

conforme os

aíúglJéis

decorrentes

do

termos do Contrato de

Locação Atípica, incidirá multa por atraso de 2% (dois
, por cento), atualização monetária pro rata die pelo
IPCA/IBGE
sobre

7.7. ENCARGOS MORATÓRIOS:

até a data

do efetivo pagarnento, calculado

o valor devido e nao pago.

o montante das parcelas do preço da locaçao devida e
nao paga na data de vencirnento, conforme os termos
do Contrato de Locação Atípica, estará sujeito a juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês.

7.8. PERIODIC:iDADÉ: DE PAGAMENTO:
8. GARANTIAS

Mensal

l Os Créditos
! Fiduciária

móbffiàríos estão
de

~àràiitfrJos péfa a téssâó

Direitos Creditórios decorrentes do

: Contrato de Prestaçào de Serviços, conforme previsto
; no item 1~.5.do Contrato de Locação Atipka,

fxl
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CRONOLOGIA
'""'·'·'·····

A

'""""'

'"

VENCIMENTO

CRÉDITOS

DO ALUGUEL

IMOBILIÁRIOS

20/06/2014

250.534,00

2

20/07/2014

250.534,00

3

20/08/2014

250.534,00

4

20/09/2014

250.534,00

5

20/10/2014

250.534,00

6

20/1112014

250.534,00

7

20/12/2014

250.534,00

8

20/01/2015

250.534,00

9

20/02/2015

PERIODO

1
""""""""

'

'

'

,

250.534,00
''

10

20/03/2015

11

20/04/2015

250.534,00

12

20/05/2015

250.534,00

13

20/06/2015

250.534,00

4

20/0//2015

250.534,00

15

20/08/2015

250.534,00

16

20109 /2015

250.534,00

17

20110/2015

250. 534,00

18

20/11/2015

250.534,00

19

20112/2015

250.534,00

20

20/0112016

250.534,00

20102/2016

250.534,00

22

20/03/2016

250.534,0ü

23

20/04/2016

250.534,00

24

20/05/2016

250.534,00

25

20/06/2016

250.534,00

26

2010712016

250. 534,00

27

20108/2016

250. 534,00

28

20/09/2016

250. 534,00

29

20/10/2016

250.534,00

21
'

250.534,00

'

',,'

·········-··

30
31

····--··-· ···--·

··-·-·--

20/11/2016

-250. 534,00

20112/2016

250.534,00

'''''''''''

1
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n

20/0112017

250.534,00

33

20/02/2017

250.534,00

)4

20/0J/2017

250.534,00

jJ

20/04/2017

250.534,00

36

20/0512017

...

-·-·

.

........

250.534,00

37

20/Õ6/2017

250.534,00

38

20/07/2017

b0.534,00

39

20/08/2017

250. 534,00

40

20/09/2017

..

250.534,00

41

20/10/2017

42

Z0/1112017

250.534,00

43

20/12/ÍÕfo/

250.534,00

44

Z0/0112018

250.534,00

45

20/02/2018

250. 534,00

46

20/03/2018 ...

250. 534,00

47

20/04/2018

250.534,00

48

20/0512.018

250. 534,00

49

:iô/biiiió18

2)0.534,00

50

20/07/2018

250.534,00

51

20/08/2018

250.534,00

52

20/09/2018

250.534,00

53

20/10/2018

250.534,00

54

20/11/2018

250.534,00

55

20/12/2018

250. 534,00

i.dibi/2019

250. 534,00

20/02/2019

250.534,00

J~

20/03/2019

250.534,00

59

20/04/2019

250.534,õb

60

20/05/2019

250.534,00

61

20/06/2019

250.534.,00

20/0112019

250.534,00

63

20/08/2019

250,534,00

64

20/09/2019

250,534,00

20/10/2019

250. 534,00

20/11/2019

250.534,00

56
57

·········

62
.........
'

'

65

66

.... ··-···

'

250.534,00

52

20/12/2019

67
68

2(1/0112020

69

20/02/2020

250.534,00
...

250. 534,00

250.534,00
.......

2.sü.S'J4,oo

70

20/03/2020

71

20/04/2020

250.534,00

72

20/0'i/2020

250.534,00

20/06/2020

' 2so:1í'34,oo

73
.......

.

20/07/2020

74

250.534,00
.....

20/08/2020

75

250.534,00
··-··

76

20/09/2020

n

20/10/2020

250.534,00

78

20/ 1112020

250.534,00

79

20/12/2020

250,534,00

20/01/2021

250. 534,00

250.534,00

·······-·

........

80
......

'""""

81

82

20/02/2021

250. 534,00
...

20/03/2021

250.534,00

······---

83

20/04/2021

84

20/05/2021

250.534,00

8::,

20/06/2021

ZS0.534,00

86

20/07/2021

250.534,00

87

20/08/2021

20·/ij9/2ô2f

88
89
h

...

250. 534,00

250.534,00
..

250. 534,00

....

20/10/2021

250.534,00

2õ/1f/2ü21

i:io. 534,0ü

20/12/2021

250.534,00

92

20/01/2022

93

20/02/2022

250.534,00
250.534,00 ......

~4

20/03/2022

· · 2so:s1-i·;·oo·····

95

20/04/2022

250.534,00

96

2ôib5i2022

· · · zso:s'í4;õo

97

20/06/20ii·········

250.~34,00

98

20/07/2022

250.,34,00

99

20/08/2022

250. 534,00

100

20109/2022

250. 534,00

101

20/10/2022

250.534,00

90·····
91
.......

.

.~,.,,...,,.,~

-$rtn.i:~p,;

'(

•. ~'i''

\

\

·····-

53

i

102

20/11/20ZZ

250.534,00

103

20/12/2022

250.534,00

104

20/0112023

250.534,00

105

20/02/2023

250.534,00

106

20/03/2023

250.534,00

107

20/04/2023

250.534,00

108

20/05/2023

250.534,00

109

20/06/2023

250.534,00

110

20/0712023

250.534,00

111

20/08/2023

250.534,00

112

20/09/2023

250.534,00

113

2ôTfõi·202r

25éL534,00

114

2011112023

250.534,00

11 5

2011212023

250.534,00

116

201011202A

250.534,00

117

20)6212024

·····-····

•..

. 2Sõ.534,ôó
, .. ,

118

20/0312024

250.534,00

119

20/04/2024

2'i0 534,00

120

20/05/2024

250.534,00

.

Total

30.064.080,00

~ ;rtniS;;--,\

,//
/!

i~/
,,_j;\

o
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-,
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ANEXO li-A - FLUXO DE AMORTIZAÇÃO E JUROS DOS CRI 7ª SÉRIE

[~~
de
Aniversário

Pagameiito

Juros

Amortização

Parcelas

PercenH..ia!

Saldo Devedor
{n~ da

de

h1:corpmc1

Amort!z~ç:ãô

lun)s

(SD)

PMT)

{Ta)

(J)

{PMT)

01/10/2013

o

20/10/2013

1

{AM,)
1/,999.494,97

0,00

71,997,03

-71,997,03

18.071.492,00

0,4000%

Sim
1

~

20/11/2013

2

0,00

20/12/2013

3

0,00

20/01/2014

4

0,00

108.535,88

3,51

,108.535,88

18.)80.027,88

-109.1.87,7.3

18.289.215,61.

-0,6005%
%

)8.)99.059,12

-109.843,51

1

Sim
1

Sim

-0,6006%

Sim

,0,6006%

Sim

O,bü0b%

Sim

•.. J'

20/0l/20:14

5

0,00

"i. 1.0 ..'.~03,22

-ll0,~10.3,22

18509552,33

20/03/2014

6

0,00

111.166,89

111.166,89

18.620.729,22

20/04/2014

7

0,00

lJ.1.834,Y>

18./32.563.77

20/05/2014

8

u,uu

20/0G/2014

\':l

20/07/2014

111

119.1.61,.J?.

Não

10/08/2014

11

119.879,01

N.:ii)

20/09/2014

12

120.,98,99

20/10/2014

13

2U/ll/2014

.14

20/12/2"14

1,

!

5irn

Sim
N;io

2U/ül/2Ul:S

.18

20/02/20]5

20/0:i/201.S

:t8

~_,....,-

20/0.:,/Wb

20

20/0fi/2015

21

____..

20/07 /?015

22

231.633,83

20/08/20:15

23

3.3,í:U

.....,...,,

J
"o

NJi,;

0,7134%

1,2c;.r;1G,7.1

17.37'.l.741.,02

0,7729%

127 )76,58

17148,464,44

0,7325%

l)8.o40,99

17.120.423,45

0,7423%

"º

,

1.()::1.82.3,84

128.810,00

16.991.613,4.S

1

0,7524%

N!o

626%

NJo

0,7731%

N~o

,.

1

_?0/09/2015

24

231.633,83

102 0.10,n

129.583,62

16.R62.029,8.J'

2Ó/10/2015

25

231.633,83

101.271,95

l.30,361,89

16,731.667,95

1•,/il lj;~
'.
•

0,7042%

17.'..l02.2S7,75

_.I

·~'Zirt:n~~

'

19

Não

-

,,••.......... '··············""····-·-···

,o/o4noi s

0,5951%

'

:\j;~

/
j
55

.Í\.\

20/ll/lOlo ~

J00.489,00

231.633,83

16,600.523,12

131.144,83

0,7838%

1

Não

'

20/12/701.'.>

-·J~-~~

J

-~

m

131-~32,47 - ~

JJ"o1,3b

0,79117%
1

111

20/01/2016

28

!11

'' ' ,, ' ,.,

Ili U8,98

30

20/04/JOlõ

31

i

132."/2.4,8)

..LVn.'-'-"•'-''-'-'1/::S

, '16.202..143,8]

llrll"' ·". . ~

98.111,85

ili

,,,.021,98

,!

,HOS/l,l

ill

134JH91

l-,-u-;-o,-;-20_1_6+=2·9....
20/03/201f;

0
231 .SJ'·3';;,,.,,j,

231.633,83

90.503,19

135.130,fA

0,8D59%

Ili

16.068,019,911

20/05/2015

32

')'.):1

20/06/2016

33

231.633,83

2[)/07 /20)6

34

231.633,83

20/08/2016

3S

231.633,83

20/09/2016

.35

,0/10/1015

37

231.633,83

20/11/2015

38

231.633,BJ

2U/l1/2ülb

39

.....

·'l"'l

Nàu

0,8290%

Nfo

, :1.5.932.889,2511

0,841.0%

15.796.947,04

0,8532%

l.3.5,9

J.,?'.(

p ..,,,

ili

Ili

1

15,660,188,35,

.37.580,0S

1S -~ 22 .608,30

44,964,37]

Ili

!

90.718,'/J

i

1 89.872,39

Nào

1

Não

0,8657%

N8u

·--~-~...-.201,961

91.559,99

'

Í

'

. 6.758,68

,........

231.633,83

1

~

U,8114%

1

i

1
•••••• 1

0,6915%

0,9051 %

.iJ . ..1.u4.890,52

0,9183%

140.915,12

14.963.97.S,<10

D,9329%

Nl:io

141.751,44

14.822.213,95]

0,9474%

N5o

I

'

20/Gl/2017

4(1

7.)~,'18

i

20/07/20l7

41

23~,46

Ili

2 0 / 0 3 / 2 0 1 7 ~ " " ""

87.302,80

14.(61/,85
69,_.

i!l . .,,,_ •. bOJ,n

ili

U,9b))X,

. ~'","""'llrl-"'o,'"9'"7"'73"''¾",""'il!--

I
1

20/04/,017

43

,11

23.1.633,83

86.435,96

1.45.197,88

14.246.602,83

N;;;o

l,0089%
1

20;0,;2011

44

20/üb/2017

45

p

2ü/O'l/Züll li

Ili

20/10/2017

2'1..633,83

]46.069,92

85.563,91

ili

1,0253%

,70

1,04:21%

Não

,Ol~,76

ill 13,805,755,94

1,0594%

Não

.717,61

13.65 7 ,038,32

1.0772%

ll

Nao

149,610,80

13.507.427,53

1,09:.15%

1

, •c,O

150.509,35

13.356.918,18

1,1143%

151.413,29

. 13.205.504,88

63

i

146.947 1 2.1

07

i

..1.'"TI

Bl.633,83

82.023,03

231.633,83

81.124.48

,

!

]4.100.532,90

Ili

1

20/11/2017

50

1

231.633,83

80.220,54

!

1,1336%

1

20/12/201/

51

-79.311,16

231.633,83

152.322,57

13.053.182,21

1,1535%

1

1, l/.l9%

I

___ J

20/01/2018

Ili

52

231.533,83

7B.396,33

153.237,51

12.899.9é4,'/l
__J

..........

u

i

'
,.lD

i

1]
'

1

'

20/02/2018

53

'JJ.4'/),99

231.633,83

76.550,13

20/03/2CJW

1

ili

l..'..'i4.'.l.Y/,):l4

12./45.786,87'

1,1950%

155.083,70

:l.2 ..S90.703,.l7

1,2167%

Não

Niio
i,

.-·-·--

2,0/04/2018

55

231.633,83

"'ili'-----r----=~
Ili

,i2rtne;,;;i;-----,-----ll-..............,'lr-~--........
\W/05/2018

56

il

___________ J

j

231.6.13,83

75.618,71

1.16.01.1,12

74.681,/CJ

1.,s.s.,1,u

,

15

"··'"·735,92

'
I

1.)391%

N~o

1,2622%

Nào

1
,'

,,

/
56

20/0b/2018

57

231.633,83

20/07/2018

,8

2.ll.633,83

1

73.739,06

Não

157.894,77

12.790,lb

11.900.998,07
...... ......

7·1 .836, 7G

20/08/2018

1

)'

11.801.200,99

20/09/2018

231.633,83

10.817.03

0./56,80

11.640.444119

i

20/l0/i018

231.633,83

09.911,54

161.722,29

11.478.72.1.,90

!

•••••••• 1

>

20/11/2018

58.940,25

162.693,.~

'

20/12/2018

€;7.963.,1.J

16.l .570, 71

11.152.357,60

20/01/2019

66.980,13

20/02/2019

231.533,83

65

20/03/2019

231.633,83

20/04/2019

231.533,83

10.987 .703,90 1

2,60

10.822.061,30

1,5075%

Não

64.996,40

166.537,43

10.655.423,87

1,5398%

N~fo

5.l.99,,59

16/.6:38,24

10.487.785,bl

62.988,77

20/05/2019

1

1

168.545,07

..

~

10.319.140,56

1

1,5733%

1,6080%

""'"-"·'

20/06/2019

(-jg

.J l.G.J.J,Rl

G1..97'.;,go

lG9.fi'.'i7,9?,

Hl.149.482,62

N,'.-lo

l0/01 /,UlU

70

231.633,83

60.956,95

170.575.89

9.978.805. 74

N5o

lU/08/2019

71

231.633,83

59.931,88

171.701,96

9.807.103,78

1/2./33,18

9.b34.3/ü,60

!:iS.900,6:i

231.633,83

20/09/2019

5/.863,23

---------·
1/3.TI0,61

56.819,58

174.814,26

85.78S,73

... ···--····-----

20/l0/?(ll9

231.633,83

20/11/2019

Lllfü3,83

'

75

231.633,83

55.769,56

175.864,18

9.109.921,55

20/01/2020

75

231.633,83

54.713,43

176.920,40

8.933.001,:l.5

2ü/ül/2ü21J

77

2.31.63.3,8.3

53.650,86

117.982.97

8.755.018,18

.051,92

8 ..57.5.9fi6,26

20/03/2020

Não

Não

.... ·--

20/12/2019

-

,7207%

20/04/2020

79

20/0,/2020

80

?3!.633,83

09,.12

20/06/2020

81

231.633,83

182.297,45

192%

183.392,31

832%

8.395.838,96

20/07/l02U
20/08/2020
20/09/2020

83

184.493,io

84

18S.601,81

8.214.629,84

,32
l.418.844,.,2

2,3~0b'YrJ

NJu

,I

--~

1

NJo

1

1

Nbo

2,4216%
1

/~·;;in~~t
·q_m

20/10/7020

80

231.633,83

20/11/WlO

BG

231.633,83

,o; 12;2010

():J

i

l86, /H:i 1 ~l

).292.128,00

2,4966%

Não

18/.831,92

/.104.290,08

2,.17.19%

Nâo

188.966,0b

b.91~.:124,02

----····81

231.633,83

42.657,77

Nii:o

--------------- 1

i

1.

\

44.911,32

\

· ~...

~J

,.,,_"

U,s;1:Z•

57

20/01/,021

88

20/02/2021

231.633,83

190.11JO,Y7

67?5 223):Í~

231,533,83

191.242,70

6.533.980,Jó

1

2,7490%

2,8437%

o

20/03/2021

g()

23.1.. b33,83

.. (31,2:l

N;:\o

20/04/2021

91

231.63.l,8.l

193.546,78

Não

20/0S/2021

92

i

2.JJ.633,83

NJo

1

~

Nao

20/06/2021

20/07/2021

3,4226%

20/08/2021

3,.)652%

20/09/2021
20/10/2()21

97

231.633,83

32.204,69

231.633,83

.J].005,94

3.7192%
4.%2.104,8';

3,8861%

Não

4 760.'73,0!

4,0675%

Não

20J.Oà4,03

4.557.228,98

4,2654%

1
1

---·····-__!

20/11/2021

23J.o33,83

98

29.801,99

20/12/2021

28.589,80

1
1

"

.. ·'

20/01/7077

33,BJ

27 ..,70,3d

204,263,50

4.352.96ó,48

4,48i2%

20/02/2022

231.633,83

26.143,:i.:i.

205.490,28

4.147.4/5,2[)

4,7207%

20/0.J/ ;ua

102

1

231.633,1{::

206./24,44
2.()l.%b,Ol

1 ...

20/04/2022

103

231.633,83

20/05/202?

104

231.633,83

Nüo

209,21:>,04

!

20/06/2022

Não

20/07/2022

10G

20/08/<022

107

N.i:lo

20/09/2022

H)8

N.1;ío

Nâo

i

20/10/2022

15.573,60

2.458.494,98

6,65

20/11/2022

14.765,52

215.868,32

20/12/2022

13.463,02

218.).70,81

20/01/2023

12.152,'/l

21:"J.481,13

()

1.803.974, 72

!

1.0,8468%

l.583.175,41

20/03/2023

9.:i.08,42

,n.12o,41

1.361.050,00

2U/V4/W23

115

231.b3.l,8.l

8.174,35

223.459,48

.Bl.590,52

20/05/2023

llb

231.633,83

G.832,27

224,801,56

912.788,'36

19,/612%

20/06/2023

117

231.633,83

5482,Ll

225.151,70

686.5.37,25

24,/159%

.0/07 /2023

118

~:1,rt11,,;;;::h----,-----,---+=-•-=.........-:r-

,,";;,·

8)3212%

'

1

9,7327%

20/02/2023

...--··--

Não

!

231.633,83

.Sü9,95

1

459,127,32__

j

Nao

33,1339%

rK1

58

'
'\'

·.,)

20/08/2023

119

231.633,83

2.757,48

1

20/09/2023

TOTAL

12()

1

i

228.875,35

'

Bl.633,ijj
l5.94l,9B9,i9

l.382,8'/
-

230.250,96
1

230.250,96

0,00

Ili
Ili

49,8,03%
-,

~~

!li

NJu

·~ !I!

Nào

1t
1

11

:i

7.943.494,H , 17.999.494,97
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ANEXO 11-B - FLUXO DE AMORTIZAÇÃO E JUROS DOS CRI 8' SÉRIE
Pagamento

Jurns

Amorti:r:açiilo

Datas

Saldo

Percentual

bevedor

de

Juros

Amortização

de
PMT)

(SD)
(PMT)

o

0J/lü/2013

(Ta)

IJJ
i

1.807.579,03

'

20/:!0/20!3

1

20/11/2013

20/li/Z0U

Ili

0,00

7.230,22

-7,230,22

2

0,00

10.899,::19

--10.899,::19

3

0,00

10.%5,06 ~ 5 5 , 0 6

1/2014

u,llll

20/02/2014

,._,

?0/0.l/,014

70/04/2014

,.

Ili

11.0.J0,91

111

11.097,Hj

(),()0

11.097,Hi

G

0,00

1UG3,81

-1UG3,81

7

0,00

11.230,85

11.230,85

! 1.814.809,2',

··0,4000%

Sim

1.82:>.'108,84

-U,büüb'¾',

Sirr:

1.836.673,90

-0,6006%

Sim

1.847.704,81

-0,6006%

1..858.801,97

0,0005%

Sirn

1.869.965,78

-0,6006%

Sim

1.881.196,64

0,6006%

:
1

i

___;
1

!

1

Sirn

ir2'"·1,"'!;'"u,";"'2"'u"1•"'""--s-""il,..._o"',u'"u--11'""1~1...2..9"s'",3.,1-ll"'°-"'11'".m29..3"',3"'·1-,,."'°1.m8•92~
. .4m9..4n,9~s"'··pm-Om,~60n0m6m%-,rs:;:-!
20/06/2[)14

9

pur,r,,17

0,00

11.366,17

i

1..F.:92.494,95

N.:io

0,0000%

:

2[]/()7/20)4

]O

IJJ

u.:~50.,1.7

.l 1..365,:l 7

0,00

20/08/2014

11

IH

11.366,17

11.356,17

20/09/2014

12

11.366,17

11.366,17

il

11366,17

11.366,17

!li

uo,

13

1.5

·'-'/-'-'--/'-

i

1120/04/201,1

l.89i.494,95

0,0000%

N5o

0,00

1.892.494,95

0,0000%

Não

O,GO

1.892A94,95

0,0000%

Não

0,0000%

Não

0,00

--+----~------

6,17

11.366,17

0,00

11.366,17

0,00

11.366,17

0,00

l.892.494,9S

0,0000%

Nãu

O,

1.892.494,95

0,0000%

Nfo

0,00

1.. sin.494,95

0,0000%

Nfo
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ANEXO Ili - DECLARAÇÕES PREVISTAS NA INSTRUÇÃO CVM N° 414/04

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO Ili DA INSTRUÇÃO CVM Nº
414/04

l.lR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTOS.A., instituição financeira autori,ada pelo Banco Central
do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

n' 3335, 26º andar, conjunto 261, ltaim Bibi, CEP 04538·133, inscrita no CNPJIMF sob o nº
13.220.493/0001-17, neste ato devidamente representado na forma de seu Estatuto Social, por seus
representantes legais abaixo subscritos ("Coordenador Líder"), na qualidade de Coordenador Líder

da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7' e
Emissão i"Emi,sâo"), em que

a NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.,

a• Séries da

1'

companhia aberta, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, n'' 621, Perdi,es., inscrita no CNPJ/MF sob

o n' 08. 903.116/0001-42 ("Emissora") atua na qualidade de emlssora dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários, que serão objeto de oferta públtca de distribuiçao e a PENTÁGONO S.A.
DISTRIBUIDORA

DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o n"

17.343.68210001 ·38, atua como agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), nos termos da Instrução
CVM nº 400103, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e da Instrução CVM n" 414, de 30
de dezembro de 2004 1 conforme alterada 1 dedarn 1 para todos os fins e efeitos 1 que verificou 1 em

conjunto com a Ernissor1.1 e c::om o Agente Fiduçt~ir-io a legalidade e a ausênçla de vkios da operação,
1

além de ter agido çom ditigênçia para assegurar a veracidade, a consistência, qualidade a correção

e a suficiência das informaçóes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizaçâo de Créditos
Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 1° de OLJtubro de 2013,
,, i'

Nome:
Cargo:

,;/i ,,,;r:J,\,/::::i(__ ,.'

.... f)J.í '; )f:1,/'.l;/:: >

'-'. _,,f7d~--. .
,1~../

'

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENlps,A{

'I
José Flévto Rnmos
M anagif19 Directm

Coordenador Líder
Norne_;,
/

Cargo:

.,

,

-..,,\,

'

Sitl rgio Carbc ne
Oireior E)(i,Cutil,c
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DECLARAÇÃO DA EMISSORA PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO Ili DA INSTRUÇÃO CVM N' 414/04

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 08.903. 116/0001-42, neste
ato devidamente representada na forma ele seu Estatuto Social, por seus representantes legais
abaixo subscritos ("~mi~I9Eê"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis

Imobiliários da 7' e 8' Séries de s,;a 1" Emissã.o ("ÇRI" e "Emiss!jg", respectivamente), que serão
objeto de oferta pública de distribuição, em que o BR PARTNERS BANCO

DE INVESTIMENTOS.A.,

instituiçiío financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de Siío Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3335, 26" andar, conjunto 261, ltaim Bibi,
CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.220.493/0001-17., atua como instituição
intermediária líder ("Coordenador Lider") e

a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o

nº 17.343.682/0001 ·38,

atua como a~ente

fiduciário ("6,wnte Fiduciário"), declara, nos termos da Instrução CVM n" 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada, e da Instrução CVM

11º

414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada, para todos os fins e efettos, que verificou, em conjunto com o Coordenador Líder e o
Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligencia
para assegurar a veracidade, a consistência, qualidade a correção e a suficiência das informações
prestadas no Termo de Sccuritizaçiio de Créditos Imobiliários da Emissáo.

Siio Pa,Jl<J, 1º de outubro de 2013.

NOVA

sEcüRíiízÃçÃo s.A.
Emissora

Nome: José Pereira Gonçalves

Nome: Roberto S.:intos Z.:inré

Cargo: Diretor Presidente

Cargo: Diretor ele Operações e DRI
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DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO Ili DA INSTRUÇÃO CVM

N'414/04

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira
com sede na Cidade do Rio de Janeim, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n' 4200,
Bloco 4, Sala 514, CEP 22640102, inscrita no CNPJ/MF sob o n'' 17.343.682/0001-38, neste ato
devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, por seu representante legal abaixo
subscrito (",\qente Fiduciiirio"), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 7' e 8' Séries da 1• Emissão ("Çf<I" e "En1J~~~ç,", respectivamente), da NOVA
SECURITIZAÇÃO S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulo VI,

n' 621,

Perdizes, inscrita no CNPJ/MF

sob

o

nº 08.903.116/0001-42

("Emissora"), nos termos da lnstruçao CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada,

e da

Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alter;Jda, em que o BR PARTNERS

BANCO

DE INVESTIMENTOS.A., instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3335, 26º
andar, conjunto 261, itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.220.493/000117,
atua como instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), dedara, para todos os fins e
efeitos, que verificou, em conjunto com

a

Em111ora e com

o Coordenador

Líder, a legalidade e

ausência de vícios da operação, atém de ter agido com dili~ência para verificar

a

a

veracidade, a

co1:ststência a correção e a sufkiêm:ia da5 tnfor-mações pre5tadas pela Emissora no Termo de
1

Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 1º de outubro de 2013.

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBlllARIOS
Agente Fiduciário
Nome:

""""'
l"l;e Fsrr©n
P\'"ocura(l(lrí

Cargo:

r,<

/

( ',,

6'7

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DAS CCI NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICODO
ARTIGO 2.3 DA LEI N" 10.931/2004

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. cias Américas, ri° 4.200, Bloco 4, Sala 514, CEP

22M0-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social ("Instituição Custodiante"), na. qualidade de instituição custodiante do "Instrumento
Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Créditos Imobiliários com Garantia Real Adicional
representada pela Cessão Fiduciária de Direitos Creditócios, sob a Forma Escriturai", formalizada em
1" de outubro de 2013, entre a Brenza Empreendimento Imobiliário SPE LTDA., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 17.093.848/0001-05,

ea

Instituição Custodiante, por meio da qual as CCI foram emitidas pela

Emissora para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários ("Escritura de Emissao"), DECLARA,
para os fins do par~grafo único do artigo 23 da Lei n"10.931/Z004, que lhe foi entregue para custódia
uma via da Escritura de Emissão de CCI e que, conforme disposto no Termo de Securitização (abaixo
definido), as CCI se encontram devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis Imobiliários das
7' e 8" Séries da 1' Emissilo ("CRI" e "Emissilq", respectivamente) da NOVA SECURITIZAÇÁO S.A.,
companhia aberta, com sede na Avenida Paulo VI, n" 621, Perdizes, inscrita no CNPJ/MF sob o n''
08. 903.116/0001-42 ("Emissora"), sendo que os CRI foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de
Securitizaçiio de Créditos Imobiliários da Emissi'io, firmado entre a Emissora e o Agente Fiduciário
("Termo de Securitização") e tendo sido instituído, conforme disposto no Termo de Securitização, o
regime fiduciário pelo Emissora, no Termo de Securitização, 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 a CCI foi
emitida, encontra-se custodiada nesta Instituição Custodiante, nos termos do artigo 18,§ 4º, da Lei nº
10.931 /2004, e o Termo de Securitização, registrado, na forma do parágrafo único do artigo 13 da Lei
n'; 10. 93112004.

Rio de Janeil'O, 1 º de outubro de 2013.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS [ VALORES MOBILIÁRIOS
instituição Custodiante
Pou;, l"iat F Pi·0<:1Jra.:1or

_

,, _./

