TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA 6a E 7a SERIES DA 1a EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente Termo de Securitização de Créditos ("Termo"):
(a) POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, n° 204, 10° andar,

Leblon, CEP 22440-033, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoas Jurídica do Ministério
da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n° 12.261.588/0001-16, neste ato representada na forma
de seu Estatuto Social, doravante designada simplesmente "Emissora"; e

(b) OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, n° 500, Bloco 13, Grupo 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-904,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de
seu Estatuto Social, doravante designada simplesmente como "Agente Fiduciário".

A Emissora e o Agente Fiduciário, doravante denominados em conjunto como "Partes" e,
individualmente, como "Parte", firmam o presente Termo, de acordo com o Artigo 8o da
Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, e a Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários ("ÇVM") n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada; e
em consonância com a deliberação da Reunião de Diretoria da Emissora realizada em 13
de fevereiro de 2012 para formalizar a securitização do Crédito Imobiliário (conforme
adiante definido) descrito no Anexo VI ao presente e a correspondente emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários pela Emissora, de acordo com as seguintes

cláusulas e condições.

CLÁUSULA I- DAS DEFINIÇÕES
1.1. Os termos aqui estabelecidos, quando iniciados em maiúsculas, terão o
significado que lhes é atribuído a seguir:
"Agente Fiduciário":

A OLIVEIRA TRUST

DISTRIBUIDORA

DE TÍTULOS

E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificada.
"Alienação Fiduciária":

como

garantia

do

cumprimento

das

Obrigações

Garantidas, a Plarcon constituiu em favor da Emissora,

enquanto perdurarem as Obrigações Garantidas,
alienação fiduciária (i) da totalidade das quotas de que
1

é titular na SPE, representativas de 50% (cinqüenta por
cento) de seu capital social; (ii) de todos os valores

pagos pela SPE relativos às quotas alienadas, incluindo,
exemplificadamente, frutos, dividendos, rendimentos,

juros sobre capital próprio, amortização, direito de

participação no acervo social, rendas, distribuições e

bônus e quaisquer outros valores creditados, pagos,
distribuídos ou por outra forma entregues, por qualquer
razão, à Plarcon e outras vantagens de cunho
patrimonial similares, relacionados às quotas alienadas;
e (ii) todos os recursos depositados ou que venham a ser

depositados na Conta Centralizadora, nos termos do

Contrato de Alienação Fiduciária.

"Amortizações
Extraordinárias":

"Atualização Monetária":

As amortizações extraordinárias dos CRI decorrentes de
eventuais pré-pagamentos.

A atualização monetária incidente sobre o Valor Nominal
Unitário dos CRI, com periodicidade mensal, conforme a
variação do IGPM. Caso o IGPM venha a ser substituído ou
extinto, será utilizado índice substituto do Contrato de
Financiamento,

a

saber:

o

IPCA/IBGE,

ou

na

impossibilidade de utilização deste, o índice oficial que
substituir o IGPM ou similar, aplicável a operações
semelhantes, nos termos da legislação em vigor.

"Banco Liquidante":

O ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça

Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo
Setúbal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/000104, responsável pela liquidação dos CRI.

"Boletim de Subscríção,

O Boletim de Subscrição dos CRI, a ser firmado pelo
investidor interessado a investir nos CRI no âmbito da
Oferta Restrita.

y

'CCI":

A Cédula de Crédito Imobiliário integral, emitida pela
CHB, sem garantia

representando a

real,

sob

totalidade do

a

forma

escriturai,

Crédito

Imobiliário

decorrente do Contrato de Financiamento.

"Cedente":

A CHB.

"CETIP":

A CETIP S.A. - Mercados Organizados, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Avenida República do Líbano, n° 230, 11° andar,
instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a
prestar serviços de custódia escriturai de ativos e de
liquidação financeira.

'CHB":

CHB - COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA, instituição
financeira de direito privado, constituída sob a forma
de sociedade por ações, com sede à Rua João Pessoa,
267, 5o andar, Centro, no Município de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte,

CEP 59025-500,

inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 10.694.628/0001-98.

"Condições Precedentes":

As condições previstas no item 1.1.1 do Contrato de
Cessão, que devem ser observadas antes do pagamento,

pela Emissora, do preço de aquisição do Crédito
Imobiliário à Cedente.

"Conta Centralizadora":

Conta bancária n° 32.125/7, agência 2373-6, mantida no
Banco Bradesco S.A., de titularidade da Emissora, pela

qual transitarão obrigatoriamente recursos decorrentes
da Alienação Fiduciária.

"Contrato de Alienação
Fiduciária":

O "Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras
Avenças", firmado nesta data, entre a Plarcon, a
Emissora, a SPE, o Devedor e a CYRELA BRAZIL REALTY
S.A., sociedade anônima com sede na Rua Professor
Manoelito Ornellas, 303, 7o andar, Chácara Santo

y

Antônio, no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04719-917, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
73.178.600/0001.18 ("Cvrela").

"Contrato de Cessão":

O "Instrumento Particular de Contrato de Cessão e

Aquisição de Crédito Imobiliário e Outras Avenças"
celebrado entre a Cedente, a Emissora e o Devedor

nessa data, por meio do qual a Cedente cedeu à
Emissora o Crédito Imobiliário representado pela CCI.

"Contrato de Distríbuição,

O "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação

e Distribuição Pública Com Esforços Restritos de
Colocação, da 6a e 7a Séries da 1a Emissão de
Certificados de Recebiveis Imobiliários da Polo Capital
Securitizadora S.A.", celebrado entre o Coordenador
Líder e a Emissora nesta data, por meio do qual o
Coordenador Líder

foi

contratado em

regime de

melhores esforços para coordenar a distribuição pública
dos CRI no âmbito da Oferta Restrita.

"Contrato de

O

"Contrato

de

Financiamento":

Empreendimento

Financiamento

Imobiliário

e

à

Produção

Outras

de

Avenças",

firmado nesta data, entre o Devedor e a CHB, por meio

do

qual

o

Devedor

contratou

junto

à

CHB,

financiamento imobiliário no valor de R$ 19.000.000,38

(dezenove milhões de reais e trinta e oito centavos) a

fim

de

obter

recursos

para

a

construção

do

Empreendimento.

'Coordenador Líder":

A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., instituição
financeira com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros,

n.° 717, 6o e 10° andares, Itaim Bibi, CEP 04530-001, no

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 50.657.675/0001.86.

"Crédito Imobiliário":

Todos os recebiveis originados nos termos do Contrato
de Financiamento, onde o Devedor está obrigado, de

forma irrevogável e irretratável, a realizar o pagamento
do valor do principal da dívida,
atualizado
monetariamente pela variação acumulada do índice
previsto

no

Contrato

de

Financiamento,

na

periodicidade ali estabelecida, bem como a arcar com

todos e quaisquer outros valores devidos por força do
financiamento imobiliário, incluindo os acessórios, tais

como juros remuneratórios, encargos moratórios,
multas, penalidades, indenizações, despesas, custas e
demais encargos contratuais e legais previstos no
Contrato de Financiamento.

"CRI":

Os certificados de recebiveis imobiliários, títulos de

crédito nominativos, de livre negociação, lastreados no
Crédito Imobiliário, emitidos pela Emissora por meio
deste Termo, de acordo com a Lei n° 9.514/97, a

Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.517 de
29 de junho de 1998 e a Instrução CVM n° 414/04. Para
fins deste Termo, os CRI Sêniores e os CRI Subordinados

serão designados em conjunto simplesmente como CRI.

"CRI Sêniores":

Os CRI integrantes da 6a Série da 1a Emissão de CRI da
Emissora, os quais possuem preferência, em relação aos
CRI Subordinados, no recebimento de amortização do
Valor Nominal Unitário, Juros Remuneratórios e
eventuais encargos moratórios incorridos, na forma e
condições estabelecidas neste Termo.

"CRI Subordinados":

Os CRI integrantes da 7a série da 1a Emissão de CRI da
Emissora, os quais são subordinados, em relação aos CRI
Sêniores, nos pagamentos de amortização do Valor
Nominal Unitário, Juros Remuneratórios e eventuais

encargos moratórios incorridos, na forma e condições
estabelecidas neste Termo.

"CVM":

A Comissão de Valores Mobiliários.

>

"Data de Emissão":

A data de emissão dos CRI, correspondente ao dia 13 de
fevereiro de 2012.

"Data de Pagamento":

Datas de amortização de principal e juros dos CRI
constantes no Anexo V a este Termo ou no Dia útil

subsequente a uma data ali prevista caso a respectiva

data não seja um Dia Útil.
"Data de Integralização":

A data da efetiva subscrição e integralização dos CRI.

"Devedor":

A

VIVER

INCORPORADORA

E

CONSTRUTORA

S/A,

sociedade anônima com sede na Rua Olimpíadas, 205, 2o
andar, conjunto 21-A, Vila Olímpia, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 67.571.414/0001.41, devedora do
Crédito Imobiliário.

'Dia Útil":

Qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado
nacional na República Federativa do Brasil.

"Emissão":

A presente emissão de CRI, que constitui a 6a e a T
Séries da 1a Emissão da Emissora.

"Emissora":

A POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade por

ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, n° 204, 10°

andar, Leblon, CEP 22440-033, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 12.261.588/0001-16.

"Empreendimento*

O empreendimento residencial denominado "Veríssimo"
situado na Avenida Arnaldo Bohrer, no Município de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito na
matricula n° 98.045 do Registro de Imóveis da 3o Zona
de Porto Alegre.

"Escriturador":

A ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400,
10°

Andar,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

n°

61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração dos
CRI.

'Escritura de Emissão":

O "Instrumento Particular de Emissão de Cédula de

Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real, sob a
Forma Escriturai", firmado nesta data entre a Cedente

e a Instituição Custodiante.

"Eventos de Liquidação do

Os eventos de liquidação do Patrimônio Separado dos

Patrimônio Separado":

CRI descritos no item 4.1.16 abaixo.

"Fundo de Reserva":

Fundo de reserva constituído pela Emissora na Conta
Centralizadora para fazer frente aos pagamentos das

despesas do Patrimônio Separado previstas no item 12.1
abaixo.

"Garantias":

Quando mencionadas em conjunto: (a) Instituição do

Regime Fiduciário e constituição do Patrimônio
Separado; (b) Alienação Fiduciária; e (c) Subordinação.

"IGPM":

O índice Geral de Preços do Mercado, calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

"Instituição Custodiante":

A OLIVEIRA TRUST

DISTRIBUIDORA

DE

TÍTULOS

E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas, n° 500, Bloco 13,
Grupo 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 36.113.876/0001-91, na qualidade de entidade
responsável pela custódia da CCI, bem como pela
guarda e conservação de vias originais da Escritura de

Emissão e de cópias simples dos documentos que dão
origem ao Crédito Imobiliário, bem como do presente
Termo de Securitização.

"Instrução CVM n° 400/03":

A Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003,

conforme

posteriormente

alterada,

que

regula

as

ofertas públicas de valores mobiliários.

"Instrução CVM n° 409/04":

A Instrução da CVM n° 409, de 18 de agosto de 2004,

conforme posteriormente alterada, que dispõe sobre a
constituição, a administração, o funcionamento e a
divulgação de informações dos fundos de investimento.

"Instrução CVM n° 414/04":

A Instrução da CVM n° 414 de 30 de dezembro de 2004,
conforme

posteriormente

alterada,

que

regula

a

emissão e a distribuição pública de CRI.

"Instrução CVM n° 476/09":

A Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme posteriormente alterada, que regula as

ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com
esforços restritos.

"IPCA/IBGE":

O índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado de
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.

"Juros Remuneratórios dos

Os juros remuneratórios incidentes sobre o Valor

CRI Sêniores":

Nominal

Unitário

atualizado

dos

CRI

Sêniores,

calculados à taxa de 8% (oito por cento) ao ano, base

252 (duzentos e cinqüenta e dois) Dias Úteis.
"Juros Remuneratórios dos

Os juros remuneratórios incidentes sobre o Valor

CRI Subordinados":

Nominal Unitário atualizado dos CRI Subordinados,

calculados à taxa de 15% (quinze por cento) ao ano,

base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) Dias Úteis.

Lei n° 6.404/76":

A Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

posteriormente alterada,
sociedades por ações.

Lei n° 9.514/97":

que

dispõe

sobre

as

A Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
posteriormente alterada, que dispõe sobre o Sistema de

Financiamento Imobiliário,
institui a alienação
fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Lei n° 10.931/04":

A Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme
posteriormente alterada, que dispõe sobre a afetação

de

incorporações

imobiliárias,

letras

de

crédito

imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de
credito bancário, altera o decreto-lei 911, de 1 de
outubro de 1969, as leis 4.591, de 16 de dezembro de

1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, e dá outras providências.

"Obrigações Garantidas*

Todas as obrigações presentes e futuras, principais e
acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas,
decorrente ou relacionadas (a) ao pagamento do Crédito
Imobiliário e demais obrigações assumidas pelo Devedor
no âmbito do Contrato de Financiamento; (b) às
obrigações pecuniárias assumidas ou que venham a ser
assumidas pelo Devedor no Contrato de Cessão, incluindo
quaisquer indenizações, multas, juros, atualizações
monetárias, encargos, despesas, entre outras, previstas
no Contrato de Cessão; (c) ao pagamento dos CRI; e (d)
todas as obrigações do Patrimônio Separado.

"Oferta Restrita":

A oferta pública de distribuição dos CRI Sêniores e dos
CRI Subordinados, a ser realizada com esforços restritos
de colocação pelo Coordenador Líder nos termos da
Instrução CVM n° 476/09 e da Instrução CVM n° 414/04.

"Ordem de Prioridade de

A ordem de prioridade de pagamentos descrita no item

Pagamentos":

4.1.9.1, a qual deverá ser observada quando da
utilização dos recursos do Patrimônio Separado.

"Quotas":

As quotas da SPE cedidas fiduciariamente à Emissora
pela Plarcon.

'Patrimônio Separado":

O patrimônio constituído, após a instituição do Regime
Fiduciário, (i) pelo Crédito Imobiliário representado
pela CCI; (ii) pela Alienação Fiduciária; e (iii) pelas
demais Garantias, todos vinculados aos CRI, que são

destacados do patrimônio da Emissora, destinando-se
exclusivamente à liquidação dos CRI, bem como ao
pagamento dos respectivos custos de administração e
de obrigações fiscais, conforme estabelecido no artigo
11 da Lei n° 9.514/97.

"Período de Capita ligação*

Significa, para o primeiro Período de Capitalização, o
intervalo de tempo que se inicia na Data de
Integralização e termina na primeira data de
pagamento dos Juros Remuneratórios, e, para os demais
Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se
inicia em uma data de pagamento dos Juros
Remuneratórios e termina na data de pagamento dos
Juros Remuneratórios subsequente. Cada Período de
Capitalização sucede o anterior sem solução de
continuidade, até a data de vencimento final dos CRI.

"Plarcon":

PLARCON INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., sociedade
anônima com sede na Rua Olimpíadas, 205, 2o andar,
conjunto 21-G, Vila Olímpia, no Município de São Paulo,
Estado de São

Paulo,

CEP 04551-000,

inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 07.535.045/0001-00.

"Regime Fiduciário":

O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre (i) o
Crédito Imobiliário representado pela CCI; e (ii) as

Garantias, os quais são vinculados ao pagamento dos
CRI pelo presente Termo, na forma do artigo 9o da Lei
n° 9.514/97, isentando tais ativos e direitos de ações ou
execuções de credores da Emissora, de forma que
respondam exclusivamente pelas obrigações inerentes
ao pagamento dos CRI.

•SPE":

PLARCON CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA., sociedade com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das

Américas, n° 3.500, Bloco 01, sala 408, parte, CEP
22.640-102, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 07.647.400/0001-32.

"Subordinação":

A subordinação do pagamento dos CRI Subordinados ao
pagamento dos CRI Sêniores, nos termos da Ordem de
Prioridade de Pagamentos.

"Tabela de Amortização":

Tabela constante do Anexo V deste Termo, a qual

disponibiliza

a

taxa

de

amortização

inicialmente

prevista para os CRI Sêniores. A Tabela de Amortização

aplicável aos CRI Sêniores será atualizada de tempos em
tempos pela Emissora, em função das Amortizações
Extraordinárias, Resgates Antecipados e atrasos que
venham a ocorrer para os CRI Sêniores, devendo a
Tabela de Amortização atualizada ser encaminhada ao
Agente Fiduciário e cadastrada no Módulo da CETIP.

"Termo" ou "Termo de

O presente Termo de Securitização de Créditos da 6a e

Securitização":

7a Séries da 1a Emissão de Certificados de Recebiveis

Imobiliários da Polo Capital Securitizadora S.A.

"Titular de CRI":

Cada titular de CRI emitido nos termos do presente
Termo.

"Valor Nominal Unitário":

0

valor

nominal

unitário

dos

CRI

devidamente

atualizado.

CLÁUSULA II - DA VINCULAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
2.1.

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

totalidade do Crédito Imobiliário, representado pela CCI e cedido à Emissora nos termos
do Contrato de Cessão, aos CRI objeto desta Emissão, cujas características são descritas
na cláusula quarta abaixo.
CLÁUSULA III - DAS CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO
IMOBILIÁRIO E DA CCI

3.1.

O Crédito Imobiliário vinculado à Emissão tem valor nominal de R$ 19.000.000,38

(dezenove milhões de reais e trinta e oito centavos), na Data de Emissão.

3.2.

As parcelas do Crédito Imobiliário a serem pagas pelo Devedor, suas respectivas

datas de vencimento e as demais características necessárias ao seu pleno conhecimento
estão descritas no Anexo VI a este Termo.

3.3.

A CCI que representa o Crédito Imobiliário foi emitida sob a forma integral e

escriturai e está custodiada pela Instituição Custodiante, tendo sido devidamente
registrada na CETIP, na forma prevista nos parágrafos 3o e 4o do artigo 18 da Lei n°
10.931/04.

3.4.

O Crédito Imobiliário tem seu valor principal ajustado pelo IGPM, atualizado nos

termos do Contrato de Financiamento.

3.5. O Crédito Imobiliário representado pela CCI foi transferido à Emissora pela
Cedente, nos termos do Contrato de Cessão. A transferência da CCI para a Emissora foi
efetivada por meio de negociação na CETIP e pela assinatura do Contrato de Cessão.

3.6.
Em razão da celebração do Contrato de Cessão, a Emissora pagará à Cedente,
quando do atendimento das Condições Precedentes, o valor especificado no item 3.1,
acima, conforme previsto no Contrato de Cessão.

CLÁUSULA IV - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

4.1.

Com lastro no Crédito Imobiliário, a Emissora emite os CRI que integram a 6a e 7a

Séries da 1a Emissão, com as características descritas a seguir.
4.1.1. Quantidade de CRI

4.1.1.1. Serão emitidos 57 (cinqüenta e sete) CRI, sendo (i) 45 (quarenta e cinco) CRI
Sêniores; e (ii) 12 (doze) CRI Subordinados.

4.1.1.2. Sem prejuízo do disposto no item 4.1.1.1 acima, caso não seja colocada a
totalidade dos CRI objeto desta Oferta Restrita, a quantidade de CRI objeto da presente
Emissão poderá ser reduzida, mediante o cancelamento dos CRI não colocados, sem a
necessidade de aprovação pelos investidores que já subscreveram e integralizaram o
CRI.

4.1.2. Valor Global das Séries

4.1.2.1. A 6a série da 1a emissão terá valor total de R$ 15.000.000,30 (quinze milhões de
reais e trinta centavos), correspondente aos CRI Sêniores, na Data de Emissão.

4.1.2.2. A 7a série da 1a emissão terá valor total de R$ 4.000.000,08 (quatro milhões de
reais e oito centavos), correspondente aos CRI Subordinados, na Data de Emissão.
4.1.2.3. A 6a e a 7a séries da 1a Emissão totalizam o montante de R$ 19.000.000,38
(dezenove milhões de reais e trinta e oito centavos), na Data de Emissão.

4.1.3. Valor Nominal Unitário e Atualização Monetária

4.1.3.1. Os CRI terão Valor Nominal Unitário correspondente a (i) R$ 333.333,34
(trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)
por CRI Sênior, na Data de Emissão; e (i) R$ 333.333,34 (trezentos e trinta e três mil,
trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) por CRI Subordinado, na Data
de Emissão.

4.1.3.2. O cálculo do Valor Nominal Unitário dos CRI Sêniores com Atualização Monetária
será realizado da seguinte forma:
VNa = VNb x C

Onde:

VNa = Valor Nominal Unitário dos CRI Sêniores atualizado, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário dos CRI Sêniores na Data de Emissão, ou após

incorporação de juros ou amortização, se houver, o que ocorrer por último,
calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

C = Fator da variação do IGPM calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento, apurado da seguinte forma:

C =

NI o
Onde:

Nln = Número índice do IGPM referente ao 2o (segundo) mês de atualização, de

modo que, se a Data de Pagamento for o dia 17 de março de 2012, o númeroíndice do IGPM será aquele divulgado pela FGV para o mês de janeiro de 2012;
Nl0 = Número índice do IGPM referente ao 2o (segundo) mês imediatamente
anterior ao mês da Data de Integralização;
4.1.3.3. O cálculo do Valor Nominal Unitário dos CRI Subordinados com Atualização
Monetária será realizado da seguinte forma:
VNaSub = VNbSub x C

Onde:

VNaSub = Valor Nominal Unitário dos CRI Subordinados atualizado, calculado com

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNbSub = Valor Nominal Unitário dos CRI Subordinados na Data de Emissão, ou

após incorporação de juros, ou amortização, se houver, o que ocorrer por último,
calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

C = conforme definido em 4.1.3.2.

4.1.4. Data e Local de Emissão

Para todos os fins legais, a Data de Emissão dos CRI será o dia 13 de fevereiro de 2012. O
local de emissão é a Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sede da
Emissora.

4.1.5. Forma

Os CRI serão da forma escriturai. Para todos os fins de direito, a titularidade dos CRI

será comprovada pelo registro efetuado pelo Escriturador. Adicionalmente, será
reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato expedido pela CETIP,

quando depositados no Módulo CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários.
4.1.6. Preço de Subscrição e Forma de Integralização

4.1.6.1. Os CRI serão integralizados à vista, na Data de Integralização, pelo seu Valor
Nominal Unitário atualizado.

4.1.6.2. A integralização dos CRI será em moeda corrente nacional, devendo ser
realizada em observância dos procedimentos estabelecidos pela CETIP.
4.1.7. Prazo e Vencimento

4.1.7.1. Os CRI Sêniores terão prazo de amortização de 95 (noventa e cinco) meses,

contados a partir da Data de Emissão, vencendo-se em 17 de janeiro de 2020 ("Data de
Vencimento do CRI Sênior").

4.1.7.2. Os CRI Subordinados terão prazo de amortização de 95 (noventa e cinco) meses,

contados a partir da Data de Emissão, vencendo-se em 17 de janeiro de 2020 ("Data de
Vencimento do CRI Subordinado").

4.1.7.3. Caso, na Data de Vencimento do CRI Sênior, o Valor Nominal Unitário dos CRI
não tenha sido amortizado na sua integralidade em decorrência do não pagamento do
Crédito Imobiliário, a Data de Vencimento do CRI Sênior e a Data de Vencimento do CRI

Subordinado serão automaticamente prorrogadas até 17 de julho de 2020 ("Data de
Vencimento Final"), independentemente de deliberação específica pelos Titulares de

CRI, quando, na ocorrência de saldo não amortizado dos CRI, estes serão considerados
vencidos e não pagos, observado, para os CRI Subordinados, o disposto no item 4.1.9.3 .
A alteração da Data de Vencimento dos CRI Sêniores e dos CRI Subordinados, bem como

de eventuais pagamentos, serão ratificados em aditamento ao presente Termo de
Securitização, ficando a Emissora desde já autorizada pelos subscritores e/ou Titulares

de CRI a praticar todos os atos necessários para efetivação desta prorrogação.
4.1.7.4. Caso, até a Data de Vencimento Final, o Valor Nominal Unitário dos CRI Sêniores

já tenha sido totalmente amortizado e ainda existam recursos oriundos dos pagamentos
pelo Devedor do Crédito Imobiliário, tais recursos serão direcionados aos Titulares de
CRI Subordinados, em igual proporção, a título de prêmio pela Subordinação.
4.1.8. Pagamento

4.1.8.1. Os pagamentos de amortização do Valor Nominal Unitário e de Juros
Remuneratórios serão realizados:

(i)

Para os CRI Sêniores: com periodicidade mensal, nas Datas de Pagamento,

sendo o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios realizado em 17 de
março de 2012, referente aos Juros Remuneratórios incorporados no primeiro
Período de Capitalização; o primeiro pagamento da amortização realizado
em 17 de março de 2012; e os demais pagamentos realizados nas datas
definidas na Tabela de Amortização;

(ii)

Para os CRI Subordinados: com periodicidade mensal, nas Datas de
Pagamento, sendo o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios realizado
em 17 de março de 2012, referente aos Juros Remuneratórios incorporados
no primeiro Período de Capitalização; o primeiro pagamento da amortização
realizado em 17 de março de 2012; e os demais pagamentos realizados nas
datas definidas na tabela de amortização para os CRI Subordinados ("Tabela
de Amortização Sub"), a ser contida no Anexo V.

4.1.8.2. A remuneração dos CRI Sêniores compreenderá os Juros Remuneratórios dos CRI
Sêniores incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário atualizado a partir da Data de

Integralização e pagos ao final de cada Período de Capitalização. A taxa de Juros
Remuneratórios dos CRI Sêniores corresponde a 8% (oito por cento) ao ano, base 252

(duzentos e cinqüenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa
pro rata tempohs por Dias Úteis decorridos, de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNa x (Fator de Juros - 1)
Onde:

J = Valor unitário dos Juros Remuneratórios dos CRI Sêniores acumulados no

Período de Capitalização,

calculado com

8 (oito) casas decimais,

sem

arredondamento;
VNa = Valor Nominal Unitário devidamente atualizado em conformidade com o

item 4.1.3.2 acima;
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Onde:

i = Taxa de Juros Remuneratórios dos CRI Sêniores informada com 4 (quatro)
casas decimais; e

dup = Número de Dias Úteis entre a Data de Integralização, data de
incorporação de juros imediatamente anterior ou a Data de Pagamento
imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo "dup"
necessariamente um número inteiro.

4.1.8.2.1
Ao adquirir os CRI Sêniores, os Titulares de CRI Sênior estarão
concordando em receber remuneração inferior àquela paga pelo Devedor do Crédito
Imobiliário, correspondente à juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor do
Crédito Imobiliário atualizado mensalmente pela variação positiva do IGPM, conforme
previsto no Contrato de Financiamento, a partir da Data de Integralização e pagos ao
final de cada Período de Capitalização, à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, em base

de 252 (duzentos e cinqüenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos. Tal diferença entre a
remuneração dos CRI Sêniores e a remuneração do Crédito Imobiliário não poderá, em

qualquer hipótese, ser reclamada pelos Titulares de CRI Sêniores, nos termos do item
16.1 "p" abaixo.

4.1.8.3. A remuneração dos CRI Subordinados compreenderá os Juros Remuneratórios
dos CRI Subordinados incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário atualizado a partir da
Data de Integralização e pagos ao final de cada Período de Capitalização, e ficará
limitada ao valor total disponível após o pagamento dos custos e da remuneração dos CRI
Sêniores, nos termos do item 4.1.9.1 abaixo. A taxa de Juros Remuneratórios dos CRI
Subordinados corresponde a 15% (quinze por cento) ao ano, base 252 (duzentos e

cinqüenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos, de acordo com a seguinte fórmula:

JSub = Min[VNaSub x (Fator de Juros Sub - 1); Valor RecebidOj (Custos + AM, + J)]
Onde:

JSub = Valor unitário dos Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados acumulados

no Período de Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento, valor este nunca inferior a 0 (zero);

Min[x;y] = x, se x for menor ou igual a y; ou y, se x for maior que y;
VNaSub = Valor Nominal Unitário devidamente atualizado em conformidade com
o item 4.1.3.3 acima.

Fator de Juros Sub: Fator calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

Valor Recebidot = Valor efetivamente recebido do Devedor referente à i-ésima
parcela de pagamento do Crédito Imobiliário;

Custos = Corresponde ao somatório (i) de qualquer despesa devida e não paga de

responsabilidade do Patrimônio Separado; (ii) do montante necessário para
recomposição do Fundo de Reserva; e (iii) se houver, dos encargos moratórios
devidos e não pagos aos CRI Sêniores;
AMj = conforme definição no item 4.1.8.4 abaixo; e
J = conforme definição no item 4.1.8.2 acima;
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Onde:

i = Taxa de Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados informada com 4 (quatro)
casas decimais, cujo valor corresponde ao Juros Remuneratórios dos CRI
Subordinados; e

dup = Número de Dias Úteis entre a Data de Integralização, data de
incorporação de juros imediatamente anterior ou Data de Pagamento
imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo "dup" um
número inteiro.

4.1.8.4. O valor das amortizações mensais dos CRI Sêniores obedecerá à seguinte
fórmula:

AMS = VNe x TA, x Q
Onde:

AMj = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, em reais, calculado com
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor nominal de emissão dos CRI Sêniores, considerado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

TAj = Taxa de Amortização dos CRI Sêniores, expressa em percentual, com 4
(quatro) casas decimais de acordo com a Tabela de Amortização vigente;

Q = Fator de atualização da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado na forma do item 4.1.3.2
acima;

4.1.8.5. O valor das amortizações mensais dos CRI Subordinados obedecerá à seguinte
fórmula:

AMSubj =Min[VNe x TAi x C,; Valor RecebidOi - (Custos +AM, +J +JSub)]
Onde:

Min[x;y] = x, se x for menor ou igual a y; ou y, se x for maior que y;

AMSubi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, em reais, calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, valor este nunca inferior a 0
(zero);

VNe = Valor nominal de emissão dos CRI Subordinados, considerado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

TASubj = Taxa de Amortização dos CRI Subordinados, expressa em percentual,
com 4 (quatro) casas decimais de acordo com a Tabela de Amortização Sub
vigente;

Q = Fator de atualização da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado na forma do item 4.1.3.2
acima;

Valor RecebidOi = Valor efetivamente recebido do Devedor referente à i-ésima
parcela de pagamento do Crédito Imobiliário;

Custos = Corresponde ao somatório (i) de qualquer despesa devida e não paga de
responsabilidade do Patrimônio Separado; (ii) do montante necessário para

recomposição do Fundo de Reserva; e (iii) se houver, dos encargos moratórios
devidos e não pagos aos CRI Sêniores;
AMj = conforme definição no item 4.1.8.4 acima;

J = conforme definição no item 4.1.8.2 acima; e
JSub = conforme definição no item 4.1.8.3 acima;

4.1.8.6. ATabela de Amortização será inicialmente a tabela descrita no Anexo V, a qual
poderá ser alterada de tempos em tempos, em função das Amortizações Extraordinárias
e Resgates Antecipados, conforme definido na cláusula décima quinta abaixo.
4.1.9. Ordem de Prioridade de Pagamentos

4.1.9.1
Observado o disposto no item 4.1.9.4 abaixo, os recursos oriundos dos
pagamentos pelo Devedor do Crédito Imobiliário serão aplicados de acordo com a Ordem
de Prioridade de Pagamentos estabelecida a seguir, de forma que cada item somente

será pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento de todos os itens
anteriores:

(i)

pagamento das despesas relacionadas à emissão e manutenção dos CRI,
suportadas pelo Patrimônio Separado, e recomposição do Fundo de Reserva;

(ii)

pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Sêniores;

(iii)

pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI
Sêniores, conforme Tabela de Amortização vigente para os CRI Sêniores, e

encargos moratórios eventualmente incorridos;
(iv)

pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados; e

(v)

pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI
Subordinados, conforme Tabela de Amortização Sub, e encargos moratórios
eventualmente incorridos.

4.1.9.1.1

Excepcionalmente, por ocasião do primeiro pagamento do Crédito

Imobiliário, a ser realizado pelo Devedor no dia 15 de março de 2012, será retida pela
Emissora, antes da realização de qualquer outro pagamento previsto na Ordem de

Prioridade de Pagamentos, a título de constituição do Fundo de Reserva, a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), equivalente ao valor do saldo do Fundo de Reserva, conforme
definida no item 12.2 abaixo.

Caso, a Emissora tenha adiantado despesas antes da

constituição do Fundo de Reserva, então o primeiro pagamento do Crédito Imobiliário
suportará o reembolso de tais despesas em adição à constituição do Fundo de Reserva.
Após o pagamento do reembolso de despesas em favor da Emissora, conforme previsto
neste item, será observada normalmente a Ordem de Prioridade de Pagamentos.
4.1.9.2 Os CRI Sêniores não serão considerados, em nenhuma hipótese, inadimplidos

quando amortizados de acordo com a Tabela de Amortização vigente à época, acrescidos
da atualização e da remuneração.

4.1.9.3 Considerando-se que os CRI Subordinados serão pagos de acordo com a
prioridade de recebimento prevista no item 4.1.9.1 acima, esses CRI Subordinados não
serão considerados inadimplidos quando o seu não pagamento for motivado unicamente
pela observância da Ordem de Prioridade de Pagamentos.

4.1.9.4 No caso de pré-pagamentos pelo Devedor, parcial ou integral, não será
observada a Ordem de Prioridade de Pagamentos estabelecida acima, e os recursos

provenientes de pré-pagamentos deverão ser distribuídos de acordo com a ordem de
prioridade de pagamentos estabelecida a seguir, de forma que cada item somente será
pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento de todos os itens anteriores
("Ordem de Prioridade Extraordinária"):

(i)

pagamento das despesas relacionadas à emissão e manutenção dos CRI,
suportadas pelo Patrimônio Separado, e recomposição do Fundo de
Reserva;

(ii)

pagamento dos Juros Remuneratórios apropriados e não pagos dos CRI
Sêniores e dos CRI Subordinados proporcionalmente aos valores dos Juros
Remuneratórios dos CRI Sêniores e dos CRI Subordinados;

(iii)

pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI
Sêniores e dos CRI Subordinados proporcionalmente aos valores nominais
atualizados dos CRI Sêniores e dos CRI Subordinados;

4.1.9.5. Os recursos eventualmente excedentes do Crédito Imobiliário, após o
atendimento da Ordem de Prioridade de Pagamentos, por qualquer motivo, serão

integralmente devidos aos Titulares de CRI Subordinados, em igual proporção, a título de
prêmio pela Subordinação, assim como os recursos eventualmente excedentes do prépagamento do Crédito Imobiliário, após o atendimento da Ordem de Prioridade
Extraordinária.

4.1.10. Multa e Juros Moratórios

4.1.10.1. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia

devida aos Titulares de CRI e não sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, tendo havido
adimplemento pelo Devedor da parcela devida do Crédito Imobiliário, os débitos em
atraso vencidos e não pagos pela Emissora, devidamente acrescidos da remuneração
respectiva, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento,

sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por
cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês.

4.1.10.2. Os encargos de que trata o item 4.1.10.1 acima não serão devidos pela
Emissora caso a impontualidade decorra do não pagamento pelo Devedor do Crédito
Imobiliário.

4.1.11. Local de Pagamento

Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela
CETIP. Caso, por qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado na CETIP na

respectiva Data de Pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, o pagamento à
disposição do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipótese, a partir da referida Data de
Pagamento, não haverá qualquer tipo de remuneração sobre o valor colocado à
disposição do referido Titular dos CRI na sede da Emissora.
4.1.12. Prorrogação dos Prazos

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação,

até o primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com um dia que não seja
considerado um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
4.1.13. Regime Fiduciário

Será instituído Regime Fiduciário sobre o Crédito Imobiliário, nos termos da cláusula
sexta abaixo.

4.1.14. Garantias

4.1.14.1. As obrigações dos CRI perante seus respectivos Titulares dos CRI serão
garantidas por meio das seguintes garantias:

a) Instituição do Regime Fiduciário e constituição do Patrimônio Separado;
b) Alienação Fiduciária; e
c) Subordinação.

4.1.14.2. Na data de assinatura do presente Termo, a Alienação Fiduciária não se
encontra registrada no contrato social da SPE, bem como o Contrato de Alienação
Fiduciária não se encontra registrado em cartórios de Registro de Títulos e Documentos
dos Municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os protocolos dos registros referidos

neste item deverão ser realizados pelo Devedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da
Data de Emissão, devendo os respectivos registros serem concluídos no prazo de 10 (dez)
dias, contados da data dos protocolos, exceto se houver exigências que recaiam sobre o
pedido de registro da alteração do contrato social da SPE, formuladas pela Junta
Comercial do Rio de Janeiro, caso em que o prazo para conclusão será prorrogado em

mais 10 (dez) dias. Deverão ser enviados ao Agente Fiduciário cópia da alteração do
contrato social da SPE registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro, bem como cópia

registrada do Contrato de Alienação Fiduciária nos cartórios de Registro de Títulos e
Documentos das comarcas do Rio de Janeiro e de São Paulo, no prazo de 2 (dois) dias
úteis após a efetivação destes registros.
4.1.14.3. Os CRI não contarão com garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.
4.1.15. Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o

pagamento à Cedente do preço de aquisição do Crédito Imobiliário representado pela
CCI, nos termos do Contrato de Cessão, sendo os recursos porventura excedentes
considerados como de livre utilização pela Emissora. A Emissora deverá encaminhar ao

Agente Fiduciário, em até 10 (dez) Dias Úteis após o pagamento do preço de cessão da
CCI, o comprovante de pagamento dos valores pagos à Cedente.
4.1.16. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado

4.1.16.1. Serão considerados eventos de liquidação do Patrimônio Separado dos CRI,

mediante deliberação da assembléia geral dos Titulares de CRI, as seguintes hipóteses
("Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado"):
(a) insolvência da Emissora;

(b) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da
Emissora;

(c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado ocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora perdure
por mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação formal e
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário; ou

(d) existência de saldo não amortizado dos CRI após a Data de Vencimento Final,
observada a possibilidade de sua automática prorrogação, nos termos deste
Termo.

4.1.16.2. Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado,

o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data em
que tomar conhecimento do evento, assembléia geral de Titulares de CRI para deliberar

sobre a eventual liquidação do Patrimônio Separado. Tal assembléia deverá ser realizada
no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicação do edital
relativo à primeira convocação, ou no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos a contar da
data de publicação do edital relativo à segunda convocação, se aplicável, sendo que, na
hipótese de segunda convocação, o respectivo edital deverá ser publicado no primeiro

Dia Útil imediatamente posterior à data indicada para a realização da assembléia geral
nos termos da primeira convocação.

4.1.16.3. Na assembléia geral, que será instalada observado o quorum previsto no item
10.4 deste Termo, os Titulares de CRI poderão optar, por deliberação de Titulares de CRI
que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos CRI em circulação, por não
declarar liquidação do Patrimônio Separado.

4.1.16.4. Na hipótese de a assembléia geral deliberar pela liquidação do Patrimônio
Separado, os Titulares de CRI deverão deliberar, na mesma ocasião, sobre (i) o novo
administrador do Patrimônio Separado e as regras para sua administração; ou (ii) a
nomeação do liquidante e as formas de liquidação do Patrimônio Separado.
4.1.17. Publicidade

4.1.17.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as

convocações para as respectivas assembléias gerais, deverão ser veiculados na forma de
avisos nos mesmos jornais em que a Emissora publica as informações societárias, quais
sejam o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e o jornal Diário Mercantil,
obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

4.1.17.2. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema
de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM.

4.1.18. Classificação de Risco

4.1.18.1. Os CRI objeto desta Emissão não possuirão classificação de risco.

CLÁUSULA V - DA FORAAA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CRI
5.1.

Os CRI serão objeto da Oferta Restrita em conformidade com a Instrução CVM n°

414/04 e a Instrução CVM n° 476/09, sendo a Oferta Restrita automaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6o, da Instrução CVM
n° 476/09.

5.1.1. A Oferta Restrita é destinada apenas a investidores que atendam às
características de investidor qualificado, nos termos do artigo 109 da Instrução CVM n°
409/04 e do artigo 4o, da Instrução CVM n° 476/09, observado que: (i) todos os fundos de
investimento serão considerados investidores qualificados, mesmo que se destinem a
investidores não-qualificados; e (ii) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no inciso
IV do artigo 109 da Instrução CVM n° 409/04 deverão subscrever ou adquirir, no âmbito
da Oferta Restrita, CRI no montante mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
5.1.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n° 476/09, os CRI da presente
Oferta Restrita serão ofertados a, no máximo, 50 (cinqüenta) investidores e subscritos
ou adquiridos por, no máximo, 20 (vinte) investidores.
5.1.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos investidores, devendo os

respectivos subscritores, por ocasião da subscrição, fornecer ao Coordenador Líder:
i) declaração nos moldes do Anexo I ao Contrato de Distribuição devidamente
assinada, atestando que estão cientes de que:

a) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM; e

b) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na
Instrução CVM n° 476/09.

ii) toda a documentação necessária para a realização do cadastro dos subscritores
pelo Coordenador Líder, nos termos exigidos pela CVM.

5.2.

Os CRI serão registrados para distribuição primária, custódia eletrônica, e

negociação secundária na CETIP, através do SDT - Distribuição de Ativ^eyácCMódulo

y

CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, respectivamente, sendo a distribuição dos CRI
realizada com a intermediação do Coordenador Líder, instituição integrante do sistema

de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 2o, da Instrução CVM n°
476/09.

5.3.
Em conformidade com o Contrato de Distribuição, o prazo máximo de colocação
dos CRI no âmbito da Oferta Restrita será de até 6 (seis) meses contados a partir da Data
de inicio de distribuição, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da
Instrução CVM n° 476/09 ("Prazo de Colocação").

5.4. Durante todo o Prazo de Colocação, o preço de integralização dos CRI será o
correspondente ao Valor Nominal Unitário atualizado, acrescido dos Juros
Remuneratórios dos CRI Sêniores ou dos Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados,

conforme o caso, calculados pro rata temporis desde a Data de Integralização até a data
da sua efetiva integralização.

5.5.

Para fins de atendimento do disposto no item 15 do anexo III da Instrução CVM n°

414/04, segue anexa ao presente Termo, no Anexo III, declaração emitida pela Emissora,

pelo Agente Fiduciário e pelo Coordenador Líder, na qualidade de coordenador líder da
Oferta Restrita dos CRI da presente Emissão.

5.6. Os CRI objeto da Oferta Restrita somente poderão ser negociados nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de
sua subscrição ou aquisição dos CRI pelos Titulares de CRI.
5.6.1. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre investidores
qualificados, conforme definido no item 5.1.1, acima, a menos que a Emissora obtenha
o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei n°
6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da CVM n° 400/03,

e apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos da regulamentação aplicável.
5.7. Observado o item 5.6 acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de balcão
organizado e não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da
Instrução CVM n° 476/09.

CLÁUSULA VI - DA INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO
6.1. Em observância à faculdade prevista no artigo 9o da Lei n° 9.514/97, a Emissora
institui o Regime Fiduciário sobre (i) o Crédito Imobiliário representado pela CCI; e (ii)
27
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as Garantias vinculadas ao presente Termo, nos termos da declaração da Instituição
Custodiante da CCI, constante do Anexo IV deste Termo de Securitização.

6.1.1. O Regime Fiduciário será efetivado mediante entrega deste Termo na Instituição
Custodiante da CCI, para custódia conforme previsto no artigo 23 da Lei n° 10.931/04.
6.2.

Os bens sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio

da Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente
ao pagamento dos CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos
termos do artigo 11 da Lei n° 9.514/97.

6.3. Os bens do Regime Fiduciário responderão apenas pelas obrigações inerentes aos
CRI e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio Separado e
respectivos custos tributários, conforme previsto neste Termo, estando isentos de
qualquer ação ou execução de outros credores da Emissora que não sejam os Titulares
de CRI, não sendo passíveis de constituição de outras garantias ou excussão, por mais
privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto neste Termo.
6.4. A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta
Emissão, mantendo registro contábil independente do restante de seu patrimônio e
elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade
com o artigo 12 da Lei n° 9.514/97.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
7.1. A Emissora administrará o Patrimônio Separado, promovendo as diligências
necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente com relação aos fluxos de
pagamento do Crédito Imobiliário e demais encargos acessórios.

7.2. Para os fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo III da Instrução CVM n° 414/04, a
Emissora declara que:

(i)

a custódia do Crédito Imobiliário, incluindo a guarda e conservação de vias
originais da Escritura de Emissão e de cópias simples do Contrato de
Financiamento, será realizada pela Instituição Custodiante. Mediante
solicitação por parte da Emissora, a cópia simples do Contrato de
Financiamento poderá lhe ser entregue, observada a antecedência mínima de

5 (cinco) Dias Úteis;

y

(ii)

a guarda e a conservação de via original do Contrato de Financiamento serão
realizados pela Instituição Custodiante; e

(iii)

o controle e a cobrança do Crédito Imobiliário serão realizados pela Emissora.

7.3. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que comprovadamente causar por
dolo ou por desvio de finalidade do Patrimônio Separado a que der causa.

CLÁUSULA VIII - DAS DECLARAÇÕES EOBRIGAÇÕES DA EMISSORA
8.1. A Emissora neste ato declara e garante que:

(i)

é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a
forma de sociedade por ações com registro de companhia aberta de acordo
com as leis brasileiras;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à
celebração deste Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas
obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutários necessários para tanto;
(iii)

os representantes legais que assinam este Termo têm poderes estatutários
e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas
e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando
os respectivos mandatos em pleno vigor;

(iv)

é a legítima e única titular do Crédito Imobiliário;

(v)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para
assegurar a existência do Crédito Imobiliário, nos exatos valores e nas
condições descritas no Contrato de Cessão;

(vi)

não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou
ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Cedente, o
Devedor ou a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a
afetar o Crédito Imobiliário ou, ainda que indiretamente, o presente Termo;

(vii)

não tem conhecimento, até a presente data, da existência de restrições
urbanísticas, ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança relacionadas ao
Empreendimento;

(viii)

não tem conhecimento, até a presente data, da existência de qualquer
pendência ou exigência de adequação suscitada por nenhuma autoridade
governamental referente aos Empreendimento;

(ix)

não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou
ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Cedente, o

Devedor ou a Emissora em qualquer tribunal, até a presente data, que afetem
ou possam vir a afetar o Empreendimento ou, ainda que indiretamente, o
presente Termo;

(x)

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

(xi)

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

8.2. A Emissora neste ato obriga-se a:

(i)

fornecer ao Agente Fiduciário, cópia de toda documentação encaminhada à
CVM, bem como informações pertinentes à Instrução CVM n° 476/09 e à
Instrução CVM n° 414/04, suas alterações e aditamentos; e

(ii)

elaborar um relatório mensal, colocá-lo à disposição dos Titulares de CRI e
enviá-lo ao Agente Fiduciário, confirmando a manutenção da vinculação do
Crédito Imobiliário aos CRI, bem como o eventual pagamento antecipado do
Crédito Imobiliário. Os referidos relatórios mensais deverão ser preparados e

fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora até o 15° (décimo quinto) Dia
Útil subsequente ao dia 15 de cada mês calendário ("Data de Verificação") e
deverão conter as seguintes informações:

a) Valor recebido do Devedor no mês de referência;
b) Valor do saldo a pagar pelo Devedor na Data de Verificação;
c) Saldo devedor dos CRI na Data de Verificação;

d) Valor pago aosTitulares de CRI no mês de referência;

e) Valor e discriminação dos demais pagamentos do Patrimônio Separado no
mês de referência; e

f) Valor do saldo da Conta Centralizadora na Data de Verificação.
CLÁUSULA IX - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. A Emissora nomeia e constitui como Agente Fiduciário da Emissão a OLIVEIRA TRUST

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., que, neste ato, aceita a
nomeação para, nos termos da lei e do presente Termo, representar perante a Emissora
os interesses da comunhão dos Titulares de CRI.

9.2. O Agente Fiduciário declara e garante que:
(i)

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

e atribuições previstos na legislação específica, neste Termo e, no que for
aplicável, no Contrato de Alienação Fiduciária;

(ii)

aceita integralmente este Termo, todas suas cláusulas e condições, e está
ciente dos termos e condições previstos no Contrato de Alienação Fiduciária;

(iii)

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

estatutários necessários para tanto;

(iv)

a celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas
não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente
Fiduciário;

(v)

não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo
66, da Lei n° 6.404/76, para exercer a função que lhe é conferida;

(vi)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas
no artigo 10 da Instrução CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983; e

(vii)

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

(viii) na Data de Emissão a garantia de Alienação Fiduciária ainda não está
constituída, conforme cláusula 4.1.14.3 acima. Ademais, esta garantia é

suficiente, na Data de Emissão, para quitar o Saldo Devedor da Emissão em
caso de inadimplência do Devedor.

9.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste
Termo, devendo permanecer no exercício de suas funções até o efetivo resgate da
totalidade dos CRI ou até sua efetiva substituição.
9.4. São obrigações do Agente Fiduciário:

(i)

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

(ii)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos
interesses dos Titulares de CRI, bem como à realização do Patrimônio
Separado, caso a Emissora não o faça;

(iii)

exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração do
Patrimônio Separado, observando o disposto na cláusula nona do Contrato de
Alienação Fiduciária, no que diz respeito à liberação das Garantia de
Alienação Fiduciária;

(iv)

promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação do Patrimônio
Separado, observando o disposto no item 8.1.2.1.1 do Contrato de Alienação
Fiduciária, que trata da obrigação comunicar a Cyrela antes de vender as
quotas cedidas fiduciariamente em garantia do cumprimento das Obrigações
Garantidas, para fins de exercício do direito de preferência na aquisição das
quotas;

(v)

renunciar à função de agente fiduciário da Emissão, na hipótese de
superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra modalidade de
inaptidão;

(vi)

conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais
documentos relacionados com o exercício de suas funções;

(vii)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações
contidas no presente Termo e no Contrato de Alienação Fiduciária,

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos
de que tenha conhecimento;

(viii)

promover, nos competentes órgãos, caso a Emissora não o faça, o registro do
presente

Termo

e

respectivos

aditamentos,

sanando

as

lacunas

e

irregularidades porventura neles existentes. Neste caso, o oficial do registro
notificará a administração da Emissora para que esta lhe forneça as
indicações e documentos necessários;

(ix)

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

(x)

emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas
de modificações nas condições dos CRI, se for o caso;

(xi)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,
certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública,
cartórios de protesto, Juntas de Conciliação e Julgamento, Procuradoria da
Fazenda Pública;

(xii)

solicitar, quando considerar necessário e desde que de forma fundamentada,
auditoria extraordinária na Emissora, cujos custos deverão ser arcados pela
Emissora;

(xiii)

examinar a alteração do estatuto da Emissora que objetive mudar o objeto da
Emissora, cumprindo-lhe ou convocar a assembléia geral de Titulares de CRI
para deliberar acerca de matéria, ou aprovar, nos termos do § 2o, artigo 57,
da Lei n° 6.404/76, a alteração proposta;

(xiv)

convocar, quando necessário, a assembléia geral de Titulares de CRI
mediante anúncio publicado, pelo menos 1 (uma) vez, nos veículos de
comunicação referidos no presente Termo, respeitadas outras regras
relacionadas à publicação constantes da Lei n° 6.404/76;

(xv)

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

