TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA 14ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA
SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.

SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Como Emissora

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Como Agente Fiduclano

Datado de
23 de julho de 2015

l

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA 1.4ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBIUÁRIOS DA SCCI - SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS IMOBIUÁRIOS S.A.
Pelo presente Termo de Securitização de Créditos:

SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBIUÁRIOS S.A., socredade
anônima de capital aberto, com sede na Rua Iguatemi, n° 151, 19º andar (parte),

bairro Italm Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 17.568.683/0001-80, nesse ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Emissora" ou "Securitizadora" ou "Cessionária"), promove a securitização de
créditos adiante configurada e, para este efeito, vincula os Créditos Imobiliários,
conforme abaixo definido, individualizados no Anexo I ao presente Termo, aos
Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") de sua emissão, descrito e Identificado
neste Termo; e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 08, ata B, salas 303 e 304, Barra da Tijuca,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma
de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário" ou "Pentágono").
CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES
Os termos abaixo, quando iniciados em maiúsculas, terão o significado que lhes é
atribuído a seguir:
"Adquirentes"

As pessoas que adquirirão Unídades por meio dos
Contratos Imobiliários;

"Agência de Rating" ou "LF A Argus Classificadora de Risco de Crédito Ltda., inscrita
Rating":
no CNPJ/MF sob o n° 20.793.064/0001·02;
"Agente de

Certificadora de Créditos Imobiliários e Participações

Monitoramento":

Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.761.956/0001-83,
contratada pela Castanheiras para o cargo de agente de

monitoramento dos Direitos Cred1tórios Cedidos a serem
recebidos nas Contas Arrecadadoras de cada uma das
SPEs;
"Agente
Fiduciário"
"Pentágono":

ou Pentágono

S.A.

Distribuidora

de

Títulos

e

Valores

Mobiliários, sociedade anônima com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, nº 4200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304,
Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

.@

17.343.682/0001-38, contratada pela Securitizadora nos
termos da Instrução CVM n° 28, visando à proteção e
defesa dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI até
a liquidação Integral dos CRI, Incluindo excussão de
garantias, conforme o caso. Será considerado como
"Agente Fiduciário" para os fins dos Documentos da
Operação qualquer outro prestador de serviços que
venha a ser contratado em substituição da Pentágono, e
assim sucessivamente, no âmbito da emissão dos CRI;
"Agente Registrador":

"Alienação
Quotas":

Fiduciária

A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.486.793/0001-42,
na qualidade de Instituição Custodiante, responsável por
efetuar o registro da CCI no sistema da CETIP;
de Garantia de alienação fiduciária sobre
constituída pela Castanheiras, Eder e Igor
Novo Progresso (seus sucessores e
incluindo a Securitizadora, após a Cessão
Imobillários), em garantia do pagamento da

as Quotas,
em favor da
cessionários,
dos Créditos
Integralidade

dos Créditos Imobiliários e
demais
Obrigações
Garantidas, nos termos previstos no Contrato de
Alienação Fiduciária de Quotas e do Art. 66-B da Lei
4.728/65 e dos Arts. 22 e seguintes da Lei 9.514/97;
"Alienação
Imóvel":

Flduclária

de Garantia de alienação fiduciária sobre o Imóvel Alienado
Fiduciariamente, constituída, sob condição suspensiva,
pela Deltaville em favor da Novo Progresso (seus
sucessores e cessionários, incluindo a Securitizadora,
após a Cessão dos Créditos Imobiliános), em garantia do
pagamento da integralidade dos Créditos Imobiliários e
demais Obrigações Garantidas, nos termos previstos no
Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e do Art. 66-B
da Lei 4. 728/65 e dos Arts. 22 e seguintes da Lei
9.514/97;

''ANBIMA":

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais;

"Atualização Monetária":

Correção monetária dos CRI realizada de acordo com a
variação mensal acumulada do IPCA/IBGE, nos termos
deste Termo;

"Banco Arrecadador":

O Banco Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n°
60.701.190/0001-04;

"W":

A Cédula de Crédito Imobiliário Integral, emitida pela
Cedente sob a forma escriturai, através da Escritura de
Emissão de CCI, nos termos da Lei 10.931/04, na

Entidades

dos

Mercados
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presente
Créditos

data, e representativa da totalidade dos
Imobiliários
originados
do
Empréstimo

Imobiliário, incluindo todos os valores de principal, juros,
encargos, correção monetária, Garantias, índenlzações e
demais características previstas na Escritura de Emissão
de CCI;
"CCis Anteriores":

São as cédulas de crédito imobiliário fracionárias de n°
001, 002, 003, 004, 005 da Série CAST de emissão da
Novo Progresso, que têm por lastro o "Contrato de Mútuo
com Finalidade Imobilíária" firmado em 05 de julho de
2013 entre a Mutuante e a Mutuária, conforme aditado,
cujos recursos foram captados para financiar os Terrenos
Financiados e os Empreendimentos Financiados, e cujo
saldo devedor será quitado através do Empréstimo
Imobiliário;

"Cedente":

A Novo Progresso Empreendimentos Imobiliários Ltda.

sociedade limitada com sede na Cidade Marabá, Estado
do Pará, na Folha 26, Quadra 14, Lote 01, Ediffcio
Amazon Center, bairro Nova Marabá, CEP 68.509-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.SS0.745/0001-73, na
qualidade de cedente da CCI emitida, nos termos do
Contrato de Cessão;
"Cessão dos Créditos
Imobiliários":

É a cessão dos Créditos Imobiliários, representados pela
CCI, realizada nesta data pela Mutuante para a
Securitizadora, mediante a celebração do Contrato de
Cessão;

"Cessionária" ou
"Emissora'' ou

Securitiz.adora de Créditos Imobillários S.A.,
sociedade anônima de cap.ital aberto, com sede na Rua

"Secu ritizadora":

Iguatemi, n° 151, 19° andar (parte), bairro Itaim Bibi,
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o no l 7.568.683/0001-80;

"~":

CETIP S.A.
Mercados Organizados, instituição
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para
prestação de serviços de custódia eletrônica de ativos

A SCCl -

escriturais e liquidação financeira, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 09.358.105/0001-91, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile, n° 230, 11º andar;
"Código ANBIMA":

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as
Ofertas Púbicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários;

"Código Civil":

Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme
4
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alterada.
"Conta do Patrimônio
Separado":

Conta corrente n° 25561-5, agência n° 3100, mantida
junto ao Banco Itaú Unibanco, de titularidade da
Securitizadora, que integrará o Patrimônio Separado,
destinada ao recebimento de todos os recursos da
Operação, como aqueles oriundos da integralização dos
CRI, bem como os recursos decorrentes da arrecadação
dos Direitos Credítórlos Cedidos que serão utilizados, em
conjunto com recursos próprios a serem depositados pela
Devedora, conforme o caso, para pagamento do
Empréstimo Imobiliário e das Obrigações Garantidas, de
acordo com o disposto no Contrato de Promessa de
Cessão Fiduciária e nos demais Documentos da
Operação;

"Contas Arrecadadoras":

São as contas vinculadas à Operação a serem abertas por
cada uma das SPEs junto ao Banco Arrecadador
obrigatoriamente (i) em até 30 (trinta) dias de
antecedência do término do Prazo de Carência; ou (li) em
até 30 (trinta) dias de antecedência da celebração do
primeiro Termo de Cessão Fiduciária pela respectiva SPE,
o que ocorrer primeiro, nos termos do Contrato de
Promessa de Cessão Fiduc1ána, e que serão utilizadas
pelas SPEs para recebimento dos Direitos Creditórios
Cedidos, e movimentadas, exclusivamente, pelo Agente
de Monitoramento;

"Contrato de Alienacão Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóvel":
Fiduciária de Imóvel em Garantia sob Condição
Suspensiva e Outras Avenças firmado nesta data entre a
Deltaville, como fiduclante, a Novo Progresso, como
fiduciária e a Securitlzadora, como Interveniente anuente,
mediante o qual é formalizada a Alienação Fiduciária de
Imóvel;
"Contrato de Alienação Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas":
Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças
firmado nesta data entre a Castanheiras, Eder e Igor,
como flduciantes, a Novo Progresso, como fiduciária, as
SPEs e a Securltizadora, como intervenientes anuentes,
mediante o qual é formalizada a Alienação Fiduciária de
Quotas;
"Contrato de Cessão":

O Instrumento Particular de Contrato de Cessão de
Créditos Imobiliários Representados por Cédula de
Crédito Imobiliário firmado em 23 de julho de 2015 entre
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a Novo Progresso, como cedente, e a Securitlzadora,
como cessionana, por meio do qual os Créditos
Imobiliários, representados pela CCI, foram transferidos
para a Securítlzadora;
"Contrato de Distribuição":

O

Contrato

Restritos,

de

sob

Distribuição
Regime

de

Pública

com

Melhores

Esforços

Esforços,

de

Certificados de Recebíveis Imobl/iárlos, da 14ª Série da
1 a Emissão

da

sca -

Securitizadora

de Créditos

Imobiliários S.A., que será firmado entre a Emissora, na

qualidade de emissora dos CRI, e a BRL Trust, como
coordenador líder da oferta dos CRI;
"Contratos ImobiHádos":

São as Escrituras de Compra e Venda de Imóvel firmados
por cada uma das SPEs, através das quais as Unidades
serão vendidas aos Adquirentes;

".,,C..,.o"'"n~tr'""'a,.,,t,.._o_ _ _ _ _ _.,,,d=e "Termos e Cond;ções Gerais Aplicáveis aos Serviços
Monitoramento":
Oferecidos pela Certificadora" e o ''Termo de Adesão aos
Serviços Oferecidos pela Certificadora", celebrados na
presente data entre a Castanheiras, como contratante, e

o Agente de Monitoramento, como contratado, nos
termos do Contrato de Promessa de Cessão Fiduciária;
"Contrato de Mútuo":

É o Instrumento Particular de Contrato de Mútuo com
Finalidade Imobiliária, firmado em 23 de julho de 2015
entre a Novo Progresso, como mutuante, a Castanheiras,
como mutuária, Eder, Deltaville e Igor, como fiadores, e
as SPEs, a Securitizadora, como Intervenientes anuentes,
por melo do qual a Novo Progresso se comprometeu a
conceder o Empréstimo Imobiliário à Castanheiras;

"Contrato de Promessa de
Cessão Fiduciária":

Instrumento Part.icular de Contrato de Promessa Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras
Avenças firmado nesta

data entre as SPEs, como
fiduciantes, a Novo Progresso, como fiduciária, a
Castanheiras, a Securitizadora e o Agente de
Monitoramento, como Intervenientes anuentes, mediante
o qual é formalizada a Promessa de Cessão Fiduciária;

"Contrato de Registro e
Custódia":

Contrato de Prestação de Serviços de Instituição
Custodiante e de Agente Registrador de Cédula de
Crédito Imobiliário, celebrado na presente data, entre a

Novo Progresso, como contratante, e a BRL Trust, como
instituição custodiante da CCI;
"Contratos de Garantia":

O Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, o Contrato
de Alienação Fiduciária de Imóvel e o Contrato de
Promessa de Cessão Fld1.Jciárla, considerados em
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conjunto;
''Coordenador Líder" ou
"BRL Trust":

A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

"Créditos Imobiliários":

Os créditos imobiliários decorrentes do Contrato de
Mútuo, os quais compreendem o valor de principal,

S.A., sociedade anônima, Inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.486.793/0001-42, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n° 151, 19º andar
(parte);

acrescido da atualização monetána e juros, incidentes
sobre o valor do principal não amortizado do Contrato de
Mútuo, composta por (i) atualização monetária pela
variação percentual acumulada do IPCA/IBGE, que
ocorrerá mensalmente; e (il) taxa de juros de 12,00%
(doze por cento), com base em um ano de 360 (trezentos
e sessenta) dias, bem como todos e quaisquer outros
encargos devidos por força do Contrato de Mútuo,
induindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais
como
encargos
moratórias, multas,
penalidades,
indenizações, despesas, custas, honorãrios, garantias e
demais encargos contratuais e legais previstos no
Contrato de Mútuo;
"CRI":

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos pela
Emissora através do presente Termo de Securitização,
nos termos da Lei 9 .514/97, lastreados nos Créditos
Imobiliários representados pela CCI, e garrantldos pelas
Garantias;

"CRI em Circulação":

Tem o significado a ele atribuído pelo Item 12.6. deste
Termo;

"CVM":

Comissão de Valores Mobiliários;

''Data Base de Reajuste":

É a data inicial de incidência de Atualização Monetária e
de Juros Remuneratórios sobre o Valor Financiado,
correspondente à data em que ocorrer a primeira
Integralização dos CRI;

"Data de Aniversário":

Tem o significado a ele atribuído pelo Item 4.1.7 .2.1.
deste Termo;

"Data de Aniversário dos
Juros Remuneratórios":

Tem o significado a ele atribuído pelo item 4.1.7 .3.2.
deste Termo;

"Data de Emissão":

A data de emissão dos CRI da presente Emissão, qual
seja, 23 de julho de 2015;

"Data de Incorporação de
Juros Remuneratórios":

Tem o significado a ele atribuído pelo Item 4.1. 7.4. deste
Termo;
7
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"Datas de pagamento":

Significa todas as datas de pagamento das parcelas dos
CRI, qual seja os dias 10 (dez) de todo mês;

"Data de Vencimento":

Tem o s1gn1ficado a ele atribuído pelo item 4.1.6.1 deste
Termo;

"Deltaville":

Deltavllle Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade
empresária limitada com sede na Quadra 02, Conjunto
"C", Lote 01, Setor de Indústria Bernardo Sayão, Núcleo
Bandeirante, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP:
71. 736-203,
inscrita
04.702.443/0001-85;

no

CNPJ/MF

sob

o

n°

"Despesas do Patrimônio
Separado":

Tem o significado a ele atribuído pelo item 14.2. deste
Termo;

"Devedora" ou "Mutuária"
ou "Castanheiras":

Castanheiras Participações Ltda., sociedade empresária
limitada com sede na Cidade Marabá, Estado do Pará, na
Folha 26, Quadra 14, Lote 01, Edifício Amazon Center, 1°
andar, sala 112, bairro Nova Marabá, CEP 68.500-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.935.866/0001-73,
devedora do Empréstimo Imobiliário;

"Dia Útil":

Qualquer dia, exceto pelos
feriados declarados nacionais;

"Direitos Creditórios
Cedidos":

Os Direitos Creditórios Futuros após a assinatura de cada
Termo de Cessão Fiduciária e, por conseguinte, a efetiva
cessão fiduciária destes em garantia de pagamento das
Obrigações Garantidas;

"Direitos Creditórios
Futuros":

A totalidade dos direitos creditórios a serem titularizados
por cada uma das SPEs em virtude da futura
comercialização das Unidades e da assinatura dos
Contratos Imobiliários;

"Documentos da

O Contrato de Mútuo, a Escritura de Emissão de CCI, o
Contrato de Cessão, o Contrato de Promessa de Cessão
Fiduciária, o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas,
o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, o Termo de
Securitização, o Contrato de Distribuição, o Contrato de
Registro e Custódia, o Contrato de Monitoramento e os
demais documentos relacionados à Operação, quando
pertinentes, bem como os respectivos aditamentos que
vierem a ser celebrados;

Operação";

"Eder":

sábados,

domingos

ou

Eder Luiz Guadagnin, brasileiro, casado pelo regrme de
separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da
Cédula de Identidade RG n° 08.106.349-02 SSP/BA, e
inscrito no CPF sob n° 964.050.825-04, com endereço na
8

Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SMAS, Trecho 01,
Lote C, Bloco L, apt. 903, CEP 71.218/010;
"Emissão":

A presente emissão de CRI, que constitui a 14ª série da
1ª emissão da Securitizadora;

"Empreendimento da SPE
Q2";

Empreendimento residencial imobiliário a ser erigido no
imóvel da matrícula 8.589, perante o 2º Ofício de
Registro de Imóveis de Barbalha/CE, a ser desenvolvido
pela SPE 02;

"Empreendimento da SPE
.QJ":

Empreendimento residencial imobiliário a ser erigido no
imoveis da matricula n° 48.646 perante o 2º Ofício de
Registro de Imóveis de Vitória da Conqulsta/BA e da
matrícula n° 48.647 perante o 2º Ofício de Registro de
Imóveis de Vitória da Conquista/BA, a ser desenvolvido
pela SPE 03;

''Empreendimento da SPE

Empreendimento residencial lmobilfário a ser erigido no

M":

imóveis da matrícula no 48.643 perante o 2° Ofício de
Registro de Imóveis de Vitória da Conquista/BA e da
matrícula n° 79.680 perante o 2° Ofício de Registro de
Imóveis de Vitória da Conquista/BA, a ser desenvolvido
pela SPE 04;

"Empreendimento da SPE
.Q.5.":

Empreendimento residencial imobiliário a ser erigido no

°

imóvel da matrícula n° 1.120 perante o 1

Oficio de

Registro de Imóveis de llhéus/BA, a ser desenvolvido
pela SPE 05;
"Empreendimento da SPE
QQ":

Empreendimento residencial imobiliário a ser erigido no
imóvel da matrícula n° 52.112 perante o 1° Ofício de
Registro de Imóveis de
desenvolvido pela SPE Oó;

"Empreendimento da SPE
07":

Ponta

Porã/

MS,

a

ser

Empreendimento residencial imobiliário a ser erigido no
imóvel da matrícula n° 109.685 perante o 1° Ofício de
Registro de Imóveis de Dourados/MS, a ser desenvolvido
pela SPE 07;

"Empreendimentos

Quando em conjunto, o Empreendimento da SPE 02, o

Financiados":

Empreendimento da SPE 03, o Empreendimento da SPE
04, o Empreendimento da SPE 05, o Empreendimento da
SPE 06 e o Empreendimento da SPE 07;

"Empréstimo Imobilíário":

É o empréstimo imobiliário no valor principal de R$
43.235.000,00 (quarenta e três milhões, duzentos e
trinta e cinco mil reais) na Data de Emissão, conforme
definido no Contrato de Mútuo, concedido pela Novo
Progresso à Castanhelras, através do Contrato de Mútuo,
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para finalidade principal de quitação total do saldo
devedor das CCJs Anteriores;
"Escritura de Emissão de
CCI":

O Instrumento Particular de Escritura de Emissão de
Cédula de Crédito Imobiliário Integral, com Garantias
Reais e Fidejussória, sob a Forma Escriturai, da Novo
Progresso, através do qual foi emitida a CCI;

"Escriturador":

Itaú Corretora de Valores S.A., sociedade por ações, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 0 3.500, 30 andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.194.353/0001-64;

"Eventos de Vencimento
Antecipado":

Os eventos de vencimento antecipado
cláusula 4.1.13 abaixo;

"Fiadores":

Eder, Igor e Deltaville, quando referidos em conjunto;

"Fiança":

Garantia pessoal fidejussória prestada pelos Fiadores, na
forma prevista no item 9.2 do Contrato de Mútuo, em
benefício da Mutuária e em favor da Mutuante, seus
sucessores e cessionários e da Securltizadora a partir da
Cessão dos Créditos Imobiliários, e dos titulares dos CRI,
em garantia do pagamento da integralidade dos Créditos
Imobiliários e demais Obrigações Garantidas;

"Garantias":

Quando mencionadas em conjunto, a Promessa de
Cessão Fiduciária, a Alienação Fiduciária de Quotas, a
Alienação Fiduciária de Imóvel e a Fiança;

"Igor":

Igor Guadaganin, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
portador da cédula de identidade RG 1.301.493.066,
expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o no.
045.539.325-71, com endereço na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, SGCV, Quadra OS, Lote 25/26, torre
02A, apto. 901, CEP 71.215-100;

descritos na

"=Imc:..:.a,;ó'"""v=e:....I------"A.......,_Ue=n.,.,a=d=o É o Imóvel objeto da matricula n° 11.899, do 2° RGI de
Fiduciarlamente":
Barreiras/BA, conforme descrito no Anexo I do Contrato
de Alienação Fiduciária de Imóvel, de propriedade da
Deltaville, objeto da Alienação Fiduciária de Imóvel;

"Índices Substitutivos'':

Tem o significado a ele atribuído pelo Item 4.1.7.2.3.
deste Termo;

"Instituição custodiante":

A BRL Trust;

"Instrução CVM n° 28"

Instrução CVM n° 28, de 23.11.1983, conforme alterada;

"Instrução CVM n° 414"

Instrução
alterada;

CVM

n°

414,

de

30.12.2004,

conforme

"Instrução CVM n° 476"

Instrução
alterada;

CVM

n°

476,

de

16.01.2009,

conforme
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''IPCA/IBGE":

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

"Investidores

Tem o significado a ele atribuído pelo Item 6.4. deste
Termo;

Qualificados":
"Juros Remuneratórios":

Tem o significado a ele atribuído pelo item 4.1.7.1. deste
Termo;

"Lei 4.591/64":

A Lei n° 4.591, de 16.12.1964, conforme alterada;

"Lei 9 .307/96":

A Lei n° 9.307, de 23.09.1996, conforme alterada;

"Lei 9.514/97":

A Lei n° 9.514, de 20.11.1997, conforme alterada;

"Lei 10.931/04":

A Lei n° 10.931, de 02.08.2004, conforme alterada;

"Novo Progresso'' ou
"Mutuante":

Novo Progresso Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade Marabá, Estado
do Pará, na Folha 26, Quadra 14, Lote 01, Edifício
Amazon Center, bairro Nova Marabá, CEP 68.509-000,
Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.550.745/0001-73;

"Obrigações Garantidas":

(i) todas as obrigações principais, acessórias e
moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento
original ou antecipado, inclusive decorrentes dos juros,
multas, penalidades e indenizações relativas aos Créditos
Imobiliários, à CCI ou aos CRI, assumidas ou que
venham a ser assumidas pela Mutuária, pelos Fiadores e
pelas SPEs no Contrato de Mútuo e nos demais
Documentos da Operação, e suas posteriores alterações,
o que inclui, mas não se limita, ao pagamento dos
Créditos Imobiliários representados pela CCI, e (lí) todos
os custos, despesas e tributos incorridos em relação à
Operação e aos CRI, inclusive não se limitando aos
decorrentes da cobrança ou excussão das Garantias,
incluindo penas convencionais, honorános advocatícios,
custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos;

"Operação":

A operação de captação de recursos realizada pela
Devedora por meio do Empréstimo Imobiliário e posterior

emissão e cessão dos CRI pela Securitizadora, com a
finalidade principal de quitação total do saldo devedor
das CCis Anteriores;
''Patrimônio Separado":

Significa a totalidade dos Créditos
Imobiliários
submetidos ao Regime Fiduciário, que são destacados do
patrimônio da Emissora, destinando-se exclusivamente
ao pagamento dos CRI e das demais obrigações relativas
ao Regime Fiduciário, conforme estabelecido no artigo 11
11

da Lei n° 9.514/97;
"Perlodo(s} de
Capitalização":
"Prazo de Carência":

Tem o significado a ele atribuído pelo item 4.1.7.3.1.
deste Termo;

É o prazo no qual haverá carência de 100% (cem por
cento) no pagamento da amortização, dos Juros
Remuneratórios e da Atualização Monetária dos CRI
durante o período compreendido entre 10/08/2015 e
10/08/2016;

"Promessa
de
Cessão Garantia de promessa de cessão fiduciária sobre os
"-'-~=~-~~---Fiduciária":
Direitos Credltórios Futuros, constituída pelas SPEs em
favor da Mutuante (seus sucessores e cessionários,
incluindo a Securitizadora, após a Cessão dos Créditos
Imobiliários}, em caráter irrevogável e irretratável, em
garantia do pagamento da integralidade dos Créditos
Imobiliários e demais Obrigações Garantidas, nos termos
do Contrato de Promessa de Cessão Flduclárla;
"Quotas":

Quando referidas em conjunto as Quotas Alienadas
Fiduciarlamente e as Quotas Oneradas;

"Quotas
Alienadas São as quotas de emissão das SPEs objeto da Alienação
fjduciariamente":
Fiduciária de Quotas, quais sejam: (i} 980 (novecentas e
oitenta) quotas de emissão da SPE 02, representativas de
98% de seu capital social, de titularidade da
Castanheiras; (ii) 850 (oitocentas e clnquenta)quotas de
emissão da SPE 03, representativas de 85% de seu capital
social, de titularidade da Castanheiras; (lii) 980
(novecentas e oitenta) quotas de emissão da SPE 04,
representativas de 98% do seu capital social, de
titularidade da Castanheiras; (iv) 980 ( novecentas e
oitenta) quotas de emissão da SPE OS, representativas de
98% de seu capital social, de titularidade da
Castanheiras; (v) 980 (novecentas e oitenta) quotas de
emissão da SPE 06, representativas de 98% de seu capital
social, de titularidade da Castanheiras; e, (vi) 980
(novecentos e oitenta) quotas de emissão da SPE 07,
representativas de 98% de
titularidade da castanheiras;
"Quotas Oneradas":

seu

capital

saciai,

São as 100 (cem) quotas de emissão da Castanheiras,
representativas de 100% de seu capital social, sendo 51
(cinquenta e uma) de titularldade de Eder, e 49
(quarenta e nove) de titularidade de Igor (''Quotas da
Castanheira"), alienadas fiduciariamente sob condição
suspensiva, nos termos do Contrato de Alienação
12
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de

Fiduclárta de Quotas;

"Regime Fiduciário":

O regime patrimonial Instituído pela Lei 9.514/97, que
segrega os Créditos Imoblliártos e as Garantias que
lastreiam a emissão dos CRI do patrimônio da
Securltizadora,

até

o pagamento

Integral

dos CRI,

isentando os créditos de ações ou execuções de credores
da

Securitlzadora,

de

forma

que

respondam

exclusivamente pelas obrigações inerentes aos títulos a
eles afetados;

"SPE 02":

Deltaville SPE 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará, na Rua Duca Bríngel, n° 420,
sala 02, Bairro Lagoa Seca, CEP 63.180-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 18.419.215/0001-07;

1

'SPE 03":

Deltaville SPE 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade de Barreiras,
Estado da Bahia, na Rua José Bonlfáclo, n° 1632, safa

os,

Centro, CEP 47.801-230, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.518.479/0001-18;
''SPE 04":

Deltaville SPE 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cídade de Barreiras,
Estado da Bahia, na Rua José Bonifácio, n° 1632, sala 09,
Centro, CEP 47.801-230, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.518.527/0001-78;

"SPE 05":

Deltavllle SPE 05 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade de Barreiras,
Estado da Bahia, na Rua José Bonifácio, n° 1632, sala 03,
Centro, CEP 47 .801-230, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.518.370/0001-80;

"SPE 06":

Deltaville SPE 06 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade de Barreiras,
Estado da Bahia, na Rua José Bonifácio, n° 1632, sala 01,
Centro, CEP 47 .801-230, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.517 .808/0001-06;

"SPE 07":

Deltaville SPE 07 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade de Barreiras,
Estado da Bahia, na Rua José Bonifácio, nº 1632, sala 12,
Centro, CEP 47.801-230, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.973.329/0001-02;

"~"·

Quando referidas em conjunto, a SPE 02, a SPE 03, a
SPE 04, a SPE 05, a SPE 06 e a SPE 07;

(
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"Terrenos Financiados":

São os terrenos lístados no Anexo II ao presente Termo
(sendo que, desde a emissão das CCis Anteriores,
algumas
das
matrículas
mencionadas
foram
desmembradas ou unificadas, conforme indicado no
referido Anexo I), onde serão desenvolvidos os
Empreendimentos Financiados;

''Termo de Securitizacão"
ou "Termo":

Este "Termo de Secur;tização de Créditos Imobiliários da
14ª Série da lª. Emissão da SCCI - Securitizadora de
Créditos Imobiliános S.A. ", firmado pela Emissora e pelo

Agente Fiduciário, para emissão dos CRI;
"Titulares dos CRI":

Cada um dos adquirentes e cess1onános dos CRI que
forem titulares dos CRI na data aplicável;

"Unidades":

As

imobiliárias
integrantes
unidades
dos
Empreendimentos Financiados, a serem comercializadas
mediante a celebração dos Contratos Imobiliários;

"Valor Financiado":

É valor do Empréstimo Imobiliário, na Data de Emissão;

"Valor Nominal

Tem o significado a ele atribuído pelo item 4.1.7.9 . deste
Termo.

Remanescente"

CLÁUSULA II - DA VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2 . 1 . Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável,
a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI objeto desta
Emissão, cuJas características são descritas na Cláusula IV abaixo.
CLÁUSULA Ili - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBIUÁRIOS E DA
CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

3 . 1. Os Créditos Imobiliános, representados pela CCI, têm valor nominal, em 23 de
julho de 2015, de R$ 43.235.000,00 (quarenta e três milhões, duzentos e trinta e
cinco mil reais).
3.2.

As parcelas dos Créditos Imobiliários a serem pagas pela Devedora, suas

respectivas datas de vencimento, a identificação completa dos Terrenos Financiados
vinculados aos Créditos Imobiliários e as demais características necessárias ao seu
pleno conhecimento estão descritas nos Anexos I e II a este Termo.
3.3 . A CCI que representa os Créditos Imobiliários foi emitida sob a forma escriturai
por meio da Escritura de Emissão de CCI e será custodiada pela Instituição
Custodiante, tendo sido devidamente registrada na CETIP, na forma prevista nos
parágrafos 3° e 4° do artigo 18 da Lei 10.931/04.
14
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3 .4 .

Os Créditos Imobiliários têm seu valor principal ajustado desde a Data Base de

Reajuste pelo IPCA/IBGE e têm a remuneração prevista no Contrato de Mú-tuo.

3 .5 . O cronograma de pagamentos dos CRI é o constante do Anexo IIT a este
Termo.
CLÁUSULA IV - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI
4.1 .

Com lastro nos Créditos Imobtllárlos representados pela CCI, a Emissora

emite, neste ato, os Certificados de Recebíveis Imobiliários que integram a 14ª Série
de sua 1ª Emissão, com as características descritas a seguir.
4 . 1.1. Quantidade de CRI

4.1.1.1 Serão emitidos 40 (quarenta) Certificados de Recebíveis Imobiliários.

4 . 1. 2 . Valor Global da Série
4.1.2.1 A 14ª Série da 1ª. Emissão da Securitizadora terá valor total de
R$ 43.235.000,00 (quarenta e três milhões, duzentos e trinta e cinco mil reais).

4.1.3 . Valor Nominal Unitário
4.1.3.1 Os CRI terão valor nominal unitário de R$ 1.080.875,00 (um milhão,
oitenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais), na Data de Emissão.
4 . 1.4. Data e Local de Emissão

4. 1.4.1 Para todos os fins legais, a data de emissão dos CRI é o dia 23 de julho de
2015 ("Data de Emissão''). O local de emissão é a Capital do Estado de São Paulo.
4 .1.5. Forma

4.1.5.1 Os CRI serão da forma nominativa escriturai. Para todos os fins de direito,
a titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato emitido pela cmP.
Adicionalmente, será admitido o comprovante de titularidade expedido pelo
Escriturador com base nas informações prestadas pela CmP.
4.1 .6. Prazo e Vencimento

4.1.6.1 Os CRI terão prazo de 38 (trinta e oito) meses e 17 (dezessete) dias,
vencendo-se, portanto, em 10 de outubro de 2018 ("Data de Vencimento").
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4 . 1.7 . Remuneração

4.1. 7 .1 A remuneração dos CRI será composta por atualização monetária mensal a
partir da Data Base de Reajuste, com base na variação acumulada do IPCA/IBGE
("Atualização Monetária"), acrescida de Juros à taxa de 12,00% (doze por cento)
ao ano, capitalizados diariamente, de forma exponencial pro rata temporis, com
base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias ("Juros Remuneratórios" e,
quando em conjunto com a Atualização Monetária, "Remuneração"), calculada da
seguinte forma:
4.1.7.2. Cálculo da Atualização Monetária:

VNa =VNe xC
onde:
VNa = Valor Nominal unitário Atualizado calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
VNe = Valor Nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário após a amortização,
pagamento ou incorporação de juros, se houver, o que ocorrer por último. Valor
calculado com 8 (oito) casas deeimais, sem arredondamento;
C = Fator acumulado da variação mensal do IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:

"n" = Número total de índices considerados na atualização do ativo, sendo n um
número inteiro;
Nlj( = valor do número índice, referente ao segundo mês anterior ao mês relativo à
Data de Aniversário.

Exemplo: se a Data de Aniversário for no mês de Maio, utilizar-se-á o IPCA/IBGE
referente ao mês de Março.
Nlk. 1 = valor do número índice do mês anterior ao mês "k";

"dcp" = Número de dias corridos entre a Data Base de Reajuste, para o caso do
primeiro período de atualização, ou última Data de Aniversário, para os demais
16
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períodos e a data de cálculo, limitado ao número total de dias corridos de vigência do
índice de preço, sendo dcp um número inteiro;
"dct" ;::; Número de dias corridos entre a última e a próxima Data de Aniversário,
sendo dct um número inteiro
4.1.7.2.1. O valor nominal dos CRI será atualizado mensalmente sempre na Data de
Aniversário, considerada, para os efeitos da fórmula acima, todo dia 10 (dez) de cada
mês "Data de Aniversárío11 •
4.1.7.2.2. Na hipótese de não divulgação do NI,.. pactuado neste Termo até a Data de
Pagamento do Valor Nominal Atualizado, por qualquer razão, Impossibilitando,
portanto, o cálculo final do valor então devido pela aplicação do fator acumulado da
variação do IPCA/IBGE, será aplicada a última variação do índice conhecida, não
sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades quando da
divulgação posterior do índice que seria aplicável, seja por parte dos ntulares dos CRI
ou da Devedora.
4.1.7.2.3. Caso o IPCA/IBGE, por qualquer motivo, deixe de ser publicado durante o
prazo do Contrato ou tenha a sua aplicação proibida, o valor nominal dos CRI passará
a ser atualízado por qualquer outro índice que venha a substitui-lo, por força de lei ou
regulamento aplicável à hipótese; ou, ainda, na ausência de índice de correção
legalmente previsto, pelo Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas ("IPC/FIPE"), ou, na ausência deste, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE ("INPC/IBGE"), ou, na
ausência destes, por qualquer outro índice que venha a substituir o IPCA/IBGE, por
força de lei ou regulamento aplicável, ou ainda por qualquer outro índice, eleito de
comum acordo entre os Titulares dos CRI e a Devedora, que reflita adequadamente a
vaHação no poder de compra da moeda nacional (todos os índices relacionados neste
Item serão doravante denominados, quando em conjunto, como "Índices
Substitutos").
4.1.7.2.4. A aplicação do IPCA/IBGE ou de qualquer dos Indices Substltutos, quando
for o caso, ocorrerá na menor periodicidade permitida por lei, prescindindo eventual
modificação da periodicidade de aplfcação da correção monetária de aditamento do
presente Contrato ou qualquer outra formalidade.
4.1.7.3. Cálculo dos Juros Remuneratórios:
J

=VN<.1 x (FatorJwm

-

!)

onde:

J

= Valor

unitário dos Juros Remuneratórios devidos no final de cada Período de
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Capitalização (conforme definido no subitem 4.1.7 3.1. abaixo), calculado com 8
(oito) casas decimais sem arredondamento;
VNa = Valor Nominal atualizado, nos termos do Item 4.1.7.2, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros

= Fator

calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

apurado da seguinte forma:

Fatorjuros

= { ((1 + 1)1:0]

}

onde:

i = Taxa de Juros Remuneratórios, de 12,00% (doze por cento) ao ano, informada
com 04 (quatro) casas decimais;

n = número de dias corridos entre a (i) Data Base de Reajuste, para o primeiro
Período de Capitalização; (ii) Data de Incorporação de Juros ou (ili) na última Data
de Aniversário dos Juros Remuneratórios, para os demais períodos, e a data de
cálculo, sendo n um número Inteiro, conforme Período de Capitalização definido
abaixo.
4.1.7.3.1. Entende-se como "Período(s) de Capitalização" o intervalo de tempo que
se inicia (1) na Data Base de Reajuste, no caso do primeiro Período de
Capitalização; (li) na Data de Incorporação de Juros; ou (iii) na Data de Aniversário
dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de
Capitalização, e termina (i), no caso do primeiro Período de Capitalização, na Data
de Incorporação de Juros e (il) para os demais, na próxima Data de Aniversário dos
Juros Remuneratórios correspondente ao período. Cada Período de Capitalização
sucede o anterior sem solução de continuidade.
4.1.7.3.2. Os Juros Remuneratórios serão pagos, mensalmente, observado o Prazo
de Carência, todo dia 10 (dez), sendo o primeiro pagamento em 10 de setembro
de 2016 e será considerado para efeitos da fórmula acima como "Data de
Aniversário dos Juros Remuneratórios".
4.1.7.4. Haverá incorporação de Juros Remuneratórios em 10 de agosto de 2016,
referentes ao perfodo da Data Base de Reajuste até a data supracitada, observada
a fórmula abaixo.
VNai = VNe x FatorJuros, onde:
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VNal = Valor Nominal Atualizado após Incorporação dos Juros Remuneratórios,
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe

= Conforme definido acima;

Fator Juros = Conforme definido acima.
4 .1. 7.4.1. Após a incorporação dos Juros Remuneratórios, VNai assume o lugar
de VNe para efeito de atualização.
4.1.7.5 Os CRI serão pagos em 26 (vinte e seis) parcelas mensais e consecutivas,
cada uma com vencimento em cada Data de Pagamento, observado o Prazo de
Carência, conforme previsto no fluxo de pagamento constante no Anexo III ao
presente Termo de Securitização.
4.1.7.6. Cálculo da amortização mensal:
AMi = VNa x Tai

onde:
AM, = valor unitário da 1-ésima parcela de amortização, em reais, calculado com 08

(oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNa = Valor Nominal Atualizado, calculado com 08 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
TA, = são as taxas de amortização dos Créditos Imobiliários, expressas em
percentual, com 04 (quatro) casas decimais de acordo com as respectivas tabelas de
amortização vigentes .
4.1.7.7. Após cada parcela de amortização, o "Valor Nominal Remanescente" é
calculado da seguinte forma:

VNR

=

VNa

- AM,

onde:
VNr = Valor Nominal Remanescente após a i-ésima amortização, calculado com 08
(oito) casas decimais, sem arredondamento;
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VNa = Saldo do Valor Nominal Atualizado, calculado com 08 (oito) casas decimais,
sem arredondamento;
AM1 = valor unítário da i-ésima parcela de amortízação, em reais, calculado com 08
(oito) casas decimais, sem arredondamento.
4.1.7.7.1. Após o pagamento da i-ésima parcela de amortização, VNr assume o
lugar de VNe para efeito de continuidade de cálculo da atualização.
4.1.7.8. Considerar-se-ão prorrogados os
qualquer obrigação decorrente dos CRI
subsequente, se o vencimento coincidir com
haja nenhum acréscimo aos valores a serem

prazos referentes ao pagamento de
(a) até o 1° (primeiro) Dia Útil
dia que não seja um Dia Útil, sem que
pagos.

4.1.8. Periodici dade de Pagamento da Remuneração

4.1.8.1 A Remuneração será devrda mensalmente, observado o Prazo de Carência,
conforme as datas indicadas como Datas de Pagamento dos CRI no Anexo III a este
Termo.
4 .1 .9 . Regime Fiduciário

4.1.9.1 Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, nos termos
da Cláusula VII abaixo.
4.1 .10. Garantia Flutuante e Garantia Adicional

4.1.10.1 Os CRI não contarão com quaisquer garantias da Emissora.
4.1.10.2. O cumprimento das Obrigações Garantidas é garantido pelas Garantias.
4 .1.11. Destinação dos Recursos

4.1.11. 1. Os recursos decorrentes da integralização dos CRI serão utilizados pela

Devedora para quitar Integralmente o saldo devedor das CCis Anteriores, emitidas
para financiar a aquisição dos Terrenos Financiados e o desenvolvimento dos
Empreendimentos Financiados, e eventual saldo remanescente será destinado pela
Devedora ao desenvolvimento dos Empreendimentos Financiados.
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4.1 .12. Amortização Extraordinária

4.1.12.1. A Mutuária poderá efetuar amortização antecipada, total ou parcial, do saldo
devedor dos CRI, nas hipóteses previstas nos Documentos da Operação, devendo as
prestações serem integralmente corrigidas pela Remuneração na forma prevista neste
Termo até a data de seu efetivo pagamento.
4.1.12.1.1 Não haverá cobrança de tarifa de antecipação de pagamento em qualquer
hípótese de amortização antecipada (parcial ou total) dos CRI.
4.1.12.2. Sem prejuízo da faculdade da Mutuária de amortizar os CRI a qualquer
tempo,
os
CRI
serão
resgatados
antecipadamente
ou
amortizados
extraordinariamente de forma obrigatória, parcialmente, conforme o caso, sempre
que houver amortização antecipada dos Direitos Creditórios Cedidos, observadas as
regras que se seguem.
4.1.12.2.1. Em caso de amortização antecipada obrigatória, conforme disposto no
item acima, a Secuntlzadora elaborará os novos Fluxos de Pagamentos dos CRI,
recalculando, se necessário, o número e os percentuais de amortização das parcelas
futuras, em conformidade com as alterações que tiverem sido promovidas nesses.
Neste caso, a Securitizadora deverá disponibilizar os novos Fluxos de Pagamentos dos
CRI ao Agente F1duc1ário no prazo de OS (cinco) Dias Úteis contados da amortização
antecipada.
4.1.12.2.2
As amortizações antecipadas (obrigatórias ou facultativas) somente
poderão ser efetuadas (1) nas Datas de Pagamento, e (ii) no valor mínimo de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
4.1.12.2.3. Nas hipóteses de amortização antecipada facultativa, a Financiada se
obriga a comunicar o fato à Securitizadora, com pelo menos 10 (dez) dias corridos de
antecedência da próxima Data de Pagamento, sendo certo que o comunicado
realizado após este prazo postergará a amortização antecipada até a segunda Data de
Pagamento seguinte. O comunicado ora referido deverá conter o valor a ser
amortizado antecipadamente, observada a quantia mínima de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), conforme disposto acima.

4.1.12.2.4. Nas hipóteses de amortização extraordinária obrigatória, nos termos do
item 4.1.12.2 acima, os valores arrecadados nas Contas Arrecadadoras e transferidos
para a Conta do Patrimônio Separado decorrentes de amortização antecipada dos
Direitos Creditónos Cedidos permanecerão depositados na Conta do Patrimônio
Separado até que se alcance o montante mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), disposto no caput desse item, quando, então, serão destinados à amortização
antecipada dos CRI.
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12.13.
As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os
quóruns estabelecidos neste Termo, vincularão a Emissora e obrigarão todos os
Titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia ou do voto
proferido nas respectivas Assembleias .

12.14.

Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo,
será considerada regularmente instalada a Assembleia a que comparecem todos os
Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de
deliberação estabelecidos neste Termo.

12.15.

As Partes concordam que o presente Termo, assim como os demais

documentos da Emissão poderão ser alterados, sem a necessidade de qualquer
aprovação dos Titulares dos CRI, sempre que e somente (1) quando tal alteração
decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a
normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, Anbima, Bovespa ou da CETIP;
(il) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou
aritmético; ou ainda (íii) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes,
tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não
haja (a) qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRI.
CLÁUSULA XIII - DA TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO
SEPARADO

13. 1. Na hipótese de insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário assumirá imediata
e temporariamente a administração do Patrimônio Separado, devendo convocar, no
prazo de até 30 (trinta) dias corridos, Assembleia para deliberar sobre a liquidação do
Patrimônio Separado ou pela continuidade de sua gestão por nova securftizadora.
13.2 . A remuneração do Agente Fiduclârio ou da nova securltizadora, conforme o
caso, pela administração do Patrimônio Separado será fixada pela Assembleia a que
se refere o item 13.1 acima.
13.3 . A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência de
Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à
Instituição administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), na
qualidade de representante dos Titulares dos CRI, em dação em pagamento, para fins
de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRI, exceto por
perdas e danos comprovadamente ocasionadas em decorrência da administração do
Patrimônio Separado pela Emissora até a data de transferência. Nesse caso, caberá
ao Agente Fiduciário (ou à Instituição administradora que víer a ser aprovada pelos
Titulares dos CRI), conforme deliberação dos Titulares dos CRI: {a) a admlnístrar os
Créditos Imobiliários e as Garantias que integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar
todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos e garantias
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do Patrimônio Separado, (e) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRI na
proporção dos CRI detidos, e (d) transferir os créditos oriundos do Patrimônio
Separado eventualmente não realizados aos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI
detidos. Em caso de execução ou liquidação do Patrimônio Separado, caberá à
Fiduciária (seus cessionários e sucessores, o que incluirá a Securitlzadora após a
cessão dos Créditos Imobiliários) contratar empresa especializada para administrar e
cobrar os Direitos Creditórios Cedidos. Nesta hipótese, os custos inerentes à referida
contratação serão suportados pelo Patrimônio Separado.
CLÁUSULA XIV - DAS DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

14. 1. Enquanto a Emissora estiver administrando o Patrimônio Separado, serão de

responsabilidade deste as despesas com a remuneração do Agente Fiduciário.
14.2. Serão de responsabilidade do Patrimônio Separado ("Despesas do Patrimônio

Separado"):
a)

as despesas recorrentes com a gestão, cobrança, realização,
administração. custódia e liquidação dos Créditos Imobiliários e do
Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência na
hipótese de o Agente Fiduciário assumir a sua administração;

b)

as despesas recorrentes com terceiros especialistas, advogados,
auditores ou fiscais, agência de rating, banco escriturador, banco
liquidante, agente fiduciário, instituição custodiante, emissor do CRI,
agente de monitoramento, agente registrador da CCI, bem como as
despesas com procedimentos legais Incorridas para resguardar os
interesses dos Titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários e
das Garantias integrantes do Patrimônio Separado;

c)

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

d)

despesas com CETIP ou qualquer outra câmara de custódia e liquidação
onde os CRI venham a ser registrados, bem como as despesas
relacionadas ao registro da Oferta na ANBJMA, nos termos do art. 1°.
do Código ANBIMA;

e)

os tributos e taxas que, a partir da Data de Emissão, 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 CRI; e
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f)

demais despesas previstas em lei, na regulamentação aplicável, ou
neste Termo.

14.3. Os impostos diretos e indiretos de responsabilidade dos Titulares dos CRI estão
descritos no Anexo V a este Termo.
14. 4 . Caso não haja recursos suficientes no Patrimônio Separado para o pagamento
das Despesas do Patrimônio Separado, deverá a Devedora arcar com as despesas
com recursos próprios, em até 15 (quinze) dias corridos contados do comunicado
encaminhado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário nesse sentido.

14.5 . Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio
Separado, nos termos da Lei n° 9.514/97, caso o Patrimônio Separado permaneça
insuficiente para arcar com as despesas mencionadas acima, tais despesas serão
suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um
deles.
CLÁUSULA XV - DO REGISTRO DO TERMO

15. 1. O Termo será registrado junto à Instituição Custodiante, em consonância ao
disposto no artigo 23, parágrafo ünico, da Lei 10.931/04, ficando a Emissora
dispensada da averbação do Termo no Serviço de Registro de Imóveis.
CLÁUSULA XVI - DAS COMUNICAÇÕES

16.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por
escrito, assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a
serem enviados por qualquer das partes nos termos deste Termo deverão ser
encaminhados para os seguintes endereços:
Para a Emissora:
SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S .A.
Endereço: Rua Iguatemi, n° 151, 19º andar (parte), bairro Itaim Bibl, São Paulo/SP
CEP: 01451-011
Telefone/Fax: {11) 3133-0350/(11) 3133-0360
Aos cuidados de: Sra. Livia Arbex / Sra. Julíana Aguiar
E-mail: securitizacao@certiftcadora.imb.br
Para o Agente Fiduciário:
PENTÁGONOS.A. DISTRIBUI DORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Endereço: Avenida das Américas, nº 4200, bloco 08, sala 303 B e 304 B, Barra da
Tijuca
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Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3385-4565
Fax: (21) 3385-4046
At. · sra. Nathalia Machado Loureiro/ Sr. Marco Aurélio Ferreira/ Srta . Marcelle Motta
Santoro
E-mail: operacronal@oentagonotrustee.com,br
16.2. As comunicações referentes a este Termo serão consideradas entregues
quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo correio,
sob protocolo, nos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile ou correio
eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu
recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela mâquina
utilizada pelo remetente) seguido de confirmação verbal por telefone. Os respectivos
originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias
Úteis após o envio da mensagem A mudança de qualquer dos endereços acima
deverá ser comunicada à outra parte pela parte que tiver seu endereço alterado.
CLÁUSULA XVII - DO ADITAMENTO AO PRESENTE TERMO

17. 1 . As Partes desde já reconhecem que o presente Termo poderá ser aditado
mediante decisão dos Tltulares dos CRI deliberada em Assembleia de lltulares dos
CRI, exceto pelo disposto na cláusula 12.15 acima.
CLÁUSULA XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18. 1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente
Termo . Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exerclclo de
qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos
Tltulares dos CRI em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora,
prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma
renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá
nevação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emf ssora ou
precedente no tocante a qualquer outro Inadimplemento ou atraso.
18.2. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as
partes por si e seus sucessores.
18.3. Caso qualquer das disposições deste Termo venha a ser julgada Ilegal, inválida
ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituir a disposição
afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
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CLÁUSULA IX - DA LEI APUCÁVEL E SOLUÇÃO DE CONFUTOS

19. 1 . Este Termo é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil .
19. 2. As partes se obrigam a submeter à arbitragem, nos termos da Lei n° 9.307, de
23/09/1996 ("Lei n° 9.307/96"), toda e qualquer controvérsia relacionada ao presente
Contrato, bem como à Operação e que não possam ser solucionadas de forma
consensual pelas partes dentro do prazo improrrogável de 30 (tnnta) dias corridos. A
arbitragem será realizada em português e será administrada pelo Centro de
Arbitragem e Mediação da Càmara de Comércio Brasil-Canadá ("CAM/CCBC"), atraves
da adoção do respectivo regulamento do CAM/CCBC vigente nesta data, aplicando-se
as leis brasileiras e em observância do disposto neste Contrato, cujas especificações
prevalecerão em caso de dúvida.

19.3 . O procedimento adotado será o previsto no regulamento da CAM-CCBC, sendo
os 3 (três) árbitros ("Tribunal Arbitral") e respectivos suplentes eleitos nos termos
daquele regulamento.
19.3.1 . Caso mais de 02 (duas) partes participem do mesmo
procedimento arbitral ("Arbitragem Multipartes"), as partes Integrantes
do mesmo polo da relação processual, Requerente ou Requerido,
deverão, de comum acordo, indicar um árbitro, de forma que cada polo
indique um árbitro e o presidente seja escolhido pelos dois árbitros
indicados.
19. 3.2. Caso as partes integrantes do mesmo polo não cheguem a um
acordo quanto à Indicação do árbitro, o Presidente da CAM-CCBC deverá
nomear todos os árbitros do Tribunal Arbitral.
19.4. O tribunal arbitral tera sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
19.5 . Salvo quando de outra forma disposta na sentença arbitral, a(s) Parte(s)
Requerente(s) e Requerída(s) pagarão os honorários, custas e despesas do respectivo
árbitro que tiver(em) indicado, rateando-se entre as parte(s) requerida(s), de um
lado, e partes requerente(s), de outro lado, os honorários, custas e despesas do
terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta por cento).

19.6. Os procedimentos arbitrais deverão ser conduzidos de maneira sigilosa.
19.7. Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa,
constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as Partes a cumprir o
determinado na decisão arbitral, independentemente de execução judicial.
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19.8. Nos casos de Arbitragem Multipartes, os honorários, custas e despesas
alocados a referido polo serão rateados de forma igual entre as Partes que integrem o
mesmo polo da rei ação processual.
19.9. Escolhidos os árbitros as partes instalarão o procedimento arbitral perante a
CAM-CCBC.
19.10.

Qualquer ordem,

decisão

ou

determinação arbitral

será

definitiva

e

vinculativa, constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as Partes a
cumprir o determinado na decisão arbitral, independentemente de execução judicial.

19. 11. Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada
a este Contrato, bem como à Operação, não possa, por força de lei, ser dirimida pela
via arbitral, nos termos desta Cláusula, fica eleito o foro da cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que possa ser, para quaisquer ações judiciais relativas ao Empréstimo Imobiliário ou
questões decorrentes deste Contrato e à Operação, inclusive para (i) o inicio
obrigatório do procedimento arbitral, nos termos do artigo 7º da Lei n° 9.307/96, (ií)
a obtenção das medidas coercitivas ou cautelares antecedentes, anteriores,
vinculantes ou temporárias e/ou de natureza executória, bem como {tíí) dar
cumprimento à sentença arbitral.

19.11. 1 . Uma vez constituído o tribunal arbitral, toda e qualquer
medida cautelar deverá ser requerida a esse tribunal e cumprida por
solicitação do mesmo ao Juiz estatal competente, no foro eleito
conforme o caput desse ,tem 19.11 supra.
O presente Termo é firmado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, subscritas por
2 (duas) testemunhas abaixo.
São Paulo, 23 de julho de 2015.
[Restante da pagina deixado intencionalmente em branco.]
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(Página de assinaturas do Termo de Securitização de Créditos da 14ª Série da 1ª.

Emissão de Certificados de Receb,veís Imobiliários da SCCJ - Securit1zadora de
Créditos Imobiliários S A., em 23 de julho de 2015.)
Emissora:

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Agente Fiduciário:

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Nome:

Marcelle Santoro

Cargo:

Diretora

Nome·

Cargo:

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:
RG:

CPF:
RG:
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Anexo I
Descrição dos Créditos Imobiliários
A totalidade dos direítos creditórios devidos pela Castanheiras Partíclpações Ltda.,
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.935.866/0001·73 ("Castanheiras"), no âmbito do
Contrato de Mútuo com Finalidade Imobiliária, celebrado em 23 de julho de 2015,
entre a Castanheiras e a Novo Progresso Empreendimentos Tmobllíários Ltda., inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 07.550.745/0001-73 ("Contrato de Mútuo") incluindo, mas não
se limitando, a atualização monetária, remuneração, pagamento do valor principal,
bem como quaisquer multas, juros de mora, penalidades, indenizações e valores
decorrentes de execução das garantias do Empréstimo Imobiliário.

Anexo II
Descrição dos Terrenos Financiados
SPE 02

• Imóvel registrado sob matrícula n° 8.589 perante o 2º Oficio de Registro de Imóveis
de Barbalha/CE.
Um terreno constituído de parte do Sítio Lagoinha, no Município de Barbalha/CE, com
área total de 53,38ha, de propriedade de Deltaville SPE 02 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
SPE

03

• Imóvel registrado sob matricula n° 48.646 perante o 2° Oficio de Registro de
Imoveis de Vitória da Conquista/BA.
Imóvel rural com área desmembrada da Fazenda Esperança I, localizada no Bairro
Campinhos, Distrito de Iguá. no Município de Vitória da Conquista/BA, com área total
de 40ha, cadastrado no INCRA sob o n° 315.125.002.623-3, de propriedade de
Deltavílle SPE 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
• Imóvel registrado sob matricula n° 48.647 perante o 2° Oficio de Registro de
Imóveis de Vitória da Conqulsta/BA.
Imóvel rural com área desmembrada da Fazenda Esperança I, localizada no Bairro
Campinhos, Distrito de Iguá, no Município de Vitória da Conquista/BA, com área total
de 59,90ha, cadastro no INCRA n° 315.125.002.623-3, de propriedade de Deltaville
SPE 03 Empreendimentos Imob11íários Ltda.
SPE 04

• Imóvel registrado sob matrícula n° 48.643 perante o 2° Oflclo de Registro de
Imóveis de Vitória da Conquista/BA.
Imóvel rural denominado Fazenda Novo Mundo, com área de 70,9ha, localizada no
Distrito de lguá, no Município de Vitóna da Conquista/BA, cadastrado no INCRA sob o
n° 315.125.006.602-2, de propriedade de Deltaville SPE 04 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
• Imóvel registrado sob matricula n° 79.680 perante o 2° Oflcro de Registro de
!moveis de Vitória da Conquista/BA.
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Imóvel rural denominado Fazenda Quatis, com área de 6,4541ha, localizada no
Distrito de Iguá, no Município de Vitória da Conqu1sta/BA, de propriedade de Deltaville
SPE 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SPE

05

• Imóvel registrado sob matrícula n° 1.120 perante o 1° Ofício de Registro de Imóveis
de llhéus/BA.
Propriedade agrícola denominada Salvação, situada no Distrito do Banco da Vitória, no
Município de Ilhéus/BA, com área total de 80ha, cadastrado no INCRA sob o nº
324 .140.010.073-8, de propriedade de Deltaville Empreendimentos Imobiliários Ltda
SPE

06

• Imóvel registrado sob matrícula n° 52.112 perante o 1° Ofício de Registro de
Imóveis de Ponta Porã/ MS.
Imóvel com 99,03ha de terras no imóvel denominado ''ESTÂNCIA NOVA ESPERANÇA",
situado na zona urbana, com perímetro de 4.473,61m, localizado na Estância Nova
Esperança, estrada São João, km 03, Município de Ponta Porã/MS, CEP 79900-000, de
propriedade de Oeltaville SPE 06 Empreendimentos Imobiliários Ltda., no qual consta
o registro do loteamento "Deltapark" para uso residencial com um total de 82 quadras
e 3.107 lotes.
SPE 07

• Imóvel registrado sob matrícula nº 109.685 perante o 1° Oficio de Registro de
Imóveis de Dourados/MS.
Um imóvel designado Lote 10 e Lote 11 remembrado dos quinhões 10 (mat. 63.836)
e 11 (mat. 63.837), desmembrado do imóvel quinhão A da Fazenda Água Boa, zona
rural, no Município de Dourados/MS, com área de 74,2668ha, cadastro no INCRA sob
o n° 950.084.593.591-8, de propriedade de Deltavllle SPE 07 Empreendimentos
Imoblllários Ltda.
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Anexo III
Cronograma de Pagamentos

Meses

Datas

Tal

1

10/08/2015

0,0000%

2

10/09/2015

0,0000%

3

10/10/2015

0,0000%

4

10/11/2015

0,0000%

5

10/12/2015

0,0000%

6

10/01/2016

0,0000%

7

10/02/2016

0,0000%

8

10/03/2016

0,0000%

9

10/04/2016

0,0000%

10

10/05/2016

0,0000%

11

10/06/2016

0,0000%

12

10/07/2016

0,0000%

13

10/08/2016

0,0000%

14

10/09/2016

3,4093%

15

10/10/2016

3,5631%

16

10/11/2016

3,7298%

17

10/12/2016

3,9111%

18

10/01/2017

4,1089%

19

10/02/2017

4,3256%

20

10/03/2017

4,5641%

21

10/04/2017

4,8278%

22

10/05/2017

5,1208%

23

10/06/2017

5,4484%

24

10/07/2017

5,8171%

25

10/08/2017

6,2350%

26

10/09/2017

6,7127%

27

10/10/2017

7,2640%

28

10/11/2017

7,9073%
8,6677%

29

10/12/2017

30

10/01/2018

9,5803%

31

10/02/2018

10,6960%

32

10/03/2018

12,0907%

33

10/04/2018

13,8841%

34

10/05/2018

16,2756%

35

10/06/2018

19,6240%

36

10/07/2018

24,6469%

37

10/08/2018

33,0190%

38

10/09/2018

49,7639%

39

10/10/2018

100,0000%

56
.\1HM - 23J()27".?

~

Anexo IV
Impostos Diretos e Indiretos de Responsabilidade dos Titulares dos CRI

Tratamento fiscal
Os Titulares dos CRI não devem considerar unicamente as informações contidas
abaixo para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI,
devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual
estarão sujeitos, especialmente quanto a outros tributos que não o imposto de renda
eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em
transações com CRI.
Imposto de Renda
Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas nãofinanceiras estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRF"), a
ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo
da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de
22,5%; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de
17 ,5% e (d) acima de 720 dras: alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado
da data em que o investidor efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1°
da lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei 8.981, de 20 de
janeiro de 1995).
O IRF retido na forma descrita acima das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do
Imposto de renda devido, gerando o direito à restituição ou compensação com o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de apuração
(artigo 76, l da Lei n. 0 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigo 51 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996). Tais rendimentos também deverão ser computados na
base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") da
pessoa jurídica investidora.
As pessoas jurídicas não-financeiras que apurem a Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social ("COFINS") e a Contribuição ao Programa de Integração Social
("PIS") pela sistemática cumulativa, não estão sujeitas à incidência destas
contribuições sobre receitas financeiras. As pessoas jurídicas tributadas pelo PIS e
pela COFINS de acordo com a sistemática não-cumulativa estão sujeitas à incidência
dessas contribuições à alíquota combinada de 4,65% sobre receitas fl nanceiras a
partir de 1° de julho de 2015. As receitas provenrentes de rendimentos em CRI são
caracterizadas como receitas financeiras para fins de apuração do PIS e da COFINS.
Com relação aos Investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos
de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas,
entidades de previdência complementar abertas, sociedades de capitalização,
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corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de
arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRF.
Não obstante a dispensa de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de
investimento em CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de
investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% e adicional de 10%; pela
CSLL, à alíquota de 15%; pela COFINS, à alíquota de 4%; e pelo PIS, à alíquota de
0,65%.
Para as pessoas físicas, desde 1° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por
aplicação em CRI estão isentos de imposto de renda, por força do artigo 3°, inciso II,
da Lei n. 0 11.033/04. Os ganhos auferidos na alienação ou cessão do CRI estão
sujeitos à tributação pelo IRF, e há divergência no tratamento tributário aplicável a
esses ganhos (alíquota regressiva em função do prazo da aplicação de 22,5% a 15%
ou alíquota única de 15%), conforme explicado anteriormente.
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que
investirem em CRI no País de acordo com as normas previstas na Resolução CMN n. 0
4.373, de 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão suJeitos à
Incidência do IRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para o caso de investidor
domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, assim
entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a
20%, ou ainda que oponha sigilo relativo à composição societáría de pessoas jurídicas
ou à sua titularidade ("Paraíso Fiscal"), que estará sujeito ao IRF à alíquota de 25%.
As liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para
ingresso e retomo de recursos no e do País destinados à aplicação em CRI, estão
sujeitas ao Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmblo") à alíquota zero. No
entanto, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser alterada a qualquer momento pela
Presidente da Repúb!íca, até o máximo de 25%.
A aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e
valores mobiliários estão sujeitos ao Imposto sobre Operações com Títulos ou Valores
Mobiliários ("IOF/TVM"). Nas aplicações em CRI em prazo inferior a 30 dias da data de
aplicação, os Investidores estarão sujeitos a tributação pelo IOF/TVM, conforme tabela
decrescente em função do prazo do investimento. A partir do 30º dia de aplicação, o
valor do imposto será zero.
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Declarações
DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE PARA FINS DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 23 DA LEI Nº 10.931/04
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Iguatemi, n. 0 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 0 13.486.793/0001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social

("Instltuicão Custodiante"),

na qualidade de instituição custodiante do

Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédlto Imobiliário Integral, com
Garantias Reais e Fidejussória, sob a Forma Escriturai ("Escntura de Emissão de
CCI"), celebrado, em 23 de julho de 2015, por meio do qual a CCI foi emitida,
DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931/04, que
manterá sob custódia a Escritura de Emissão de CCI e que, conforme o item 3.3 do
Termo de Securitização (abaixo definido), a CCl se encontra devidamente vinculada
aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 1ª. Emissão ("CRI" e
"Emissão", respectivamente) da SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS S . A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Rua
Iguatemi, n° 151, 19º andar (parte), bairro Itaim Blbi, cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.568.683/0001-80 ("~
"), sendo que
a CCI foi devidamente cedida à SCCI, através do Instrumento Particular de Contrato
de Cessão de Créditos Imobiliários Representados por Cédula de Crédito Imobiliário
firmado em 23 de julho de 2015 entre a Novo Progresso e a SCCI, e os CRI foram
lastreados pela CCI por meio do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
Emissão1 firmado entre a SCCI e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALORES MOBIUÃRIOS, sociedade anônima com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 08,
sala 303 B e 304 8, Barra da Tljuca, Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/000138, na qualidade de AGENTE FIDUCIÁRIO, em 23 de julho de 2015 ("Termo de
Securitizacão"), tendo sido Instituído, conforme Cláusula Sétima do Termo de
Securitlzação, o regime fiduciário pela SCCI, dos Créditos Imobiliários representados
pela CCI, nos termos da Lei n° 9.514/97. O referido regime fiduciário se encontra
registrado nesta Instituição Custodiante, que DECLARA, ainda, que a Escritura de
Emissão de CCI encontra-se custodiada nesta Instituição Custodiante, nos termos do
artigo 18, § 4°, da Lei n° 10.931/04, e o Termo de Securitização registrado, na forma
do parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931/04.
São Paulo - SP, 23 de julho de 2015.

59

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBIUÁRIOS S.A.
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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DECLARAÇÃO NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III
DA INSTRUÇÃO CVM Nº 414/04
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.486.793/0001-42, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n° 151, 19° andar, neste
ato representada na forma de seu Estatuto Social C'Coordenador Líder"), na qualidade
de Coordenador Líder da oferta pública de d1stnbu1ção dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários

da

14ª

Séne da

1ª.

Emissão

("Oferta"),

em

que

a SCCI

-

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima de
capital aberto, com sede na Rua Iguaterni, n° 151, 19º andar (parte), bairro Itaim
Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscnta no CNPJ/MF sob o
n° 17.568.683/0001-80 ("Emissora"), atua na qualidade de emissora dos Certificados
de Recebive1s Imobiliários da Oferta e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade anônima com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 08,
sala 303 B e 304 B, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/000138 ("Agente Fiduciário"), atua corno agente fiduciário, nos termos da Instrução CVM
n° 414, de 30 de dezembro de 2004 e da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de
2009, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a
Emissora e o Agente Fiduciano, a legalidade e a ausência de vic,os da operação, além
de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a
suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securltização de
Créditos Imobiliários da Oferta.
São Paulo - SP, 23 de julho de 2015.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S .A.
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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sociedade
anônima de capital aberto, com sede na Rua Iguateml, n° 151, 19º andar (parte),
bairro Itaim Blbi, cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, inscrita no CNPJ/MF sob

SCCI -

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A~,

o n° 17.568.683/0001-80, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da
14ª Série da 1ª. Emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição
("Emissão"), em que a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. , sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.486.793/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Jguateml, n° 151, 19º andar (''Coordenador Líder''), atua como intermediário líder e a
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 08, sala 303 B e 304 B, Barra da Tijuca,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciário"), atua como
agente fiduciário, nos termos da Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 e
da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, DECLARA, para todos os fins e
efeitos, que verificou, em conjunto com Coordenador Líder e o Agente Fiduciário, a
legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para
assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações
prestadas no Termo de Securltização de Créditos Imobiliários da Emissão.
São Paulo - SP, 23 de julho de 2015.

SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S .A .

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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DECLARAÇÃO NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III
DA INSTRUÇÃO CVM Nº 414/ 04
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,

sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Améncas, nº 4200, bloco 08, sala 303 B e 304 B, Barra da Tijuca,
Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma

de seu Estatuto Social ("Agente Aduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 14ª Série da 1ª. Emissão da SCCI SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima de
capital aberto, com sede na Rua Iguatemi, n° 151, 19º andar (parte), bairro Italm
Bibl, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 17.568.683/0001-80 ("Emissora"), em que a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S .A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 13.486 793/0001-42, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua lguateml, n° 151, 19º andar ("Coordenador Líder"), nos termos da
Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 e da Instrução CVM nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada DECLARA, para todos os fins e efeitos, que
verificou, em conjunto com a Emissora e o Coordenador Líder, a legalidade e a
ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a
veracidade, a cons1stênoa, a correção e a suficiência das informações prestadas pela
Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobtllarios da Emissão.
Rio de Janeiro - RJ, 23 de julho de 2015.

PENTÁGONOS.A . DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

