PROSPECTO PRELImINAR DE DISTRIBUIçãO PúBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍvEIS ImOBILIÁRIOS DA 3ª SéRIE E DA 4ª SéRIE DA 4ª EmISSãO DA

Gaia Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 – Companhia Aberta
Rua do Rocio, nº 288, 1º andar, São Paulo – SP
Lastreados em Créditos Imobiliários de Responsabilidade do Fundo de Compensações de variação Salariais

“Esse Prospecto Preliminar e as informações aqui contidas estão sob análise da CVM, a qual ainda não se manifestou a seu respeito.
O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição.”

No montante de

R$ 104.115.213,04
Código ISIN nº BRGAIACRI097
Código ISIN CRI Subordinado nº BRGAIACRI0A8
Registro Provisório da 3ª Série na Cvm sob nº Cvm/SRE/CRI/2009-043, em 29 de dezembro de 2009
Registro Provisório da 4ª Série na Cvm sob nº Cvm/SRE/CRI/2009-044, em 29 de dezembro de 2009
Registro Definitivo da 3ª Série na Cvm sob o mesmo número, em [completar]
Registro Definitivo da 4ª Série na Cvm sob o mesmo número, em [completar]
Emissão de 330 (trezentos e trinta) Certificados de Recebíveis Imobiliários nominativos e escriturais, sendo 329 (trezentos e vinte e nove) CRI Seniores (“CRI Seniores”) e 1 (um)
CRI Subordinado (“CRI Subordinado”) (CRI Seniores e CRI Subordinado, quando em conjunto, apenas os “CRI”). Em 29 de janeiro de 2010 (“Data da Reestruturação”), os CRI
Seniores terão valor nominal unitário de R$ 300.636,00 (trezentos mil, seiscentos e trinta e seis reais), perfazendo o valor total de R$ 98.909.244,00 (noventa e oito milhões,
novecentos e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais) e o CRI Subordinado terá valor nominal unitário de R$ 5.205.969,04 (cinco milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e
sessenta e nove reais e quatro centavos), perfazendo, na Data da Reestruturação, o valor total de R$ 5.205.969,04 (cinco milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e sessenta e
nove reais e quatro centavos), conforme deliberações da Reunião do conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 2009 e da Reunião da Diretoria da Emissora,
realizada em 14 de dezembro de 2009 e re-ratificada em 29 de janeiro de 2010. Os CRI Seniores terão prazo de 3 (três) anos, a contar de 15 de dezembro de 2009 (“Data de
Emissão”), vencendo em 15 de dezembro de 2012, já o CRI Subordinado terá prazo de aproximadamente 17 (dezessete) anos, vencendo-se em 01 de janeiro de 2027. A
remuneração dos CRI será de 94% (noventa e quatro por cento) da Taxa DI over para os CRI Seniores e de 94% (noventa e quatro por cento) da Taxa DI over para o CRI Subordinado,
ambos incidentes sobre o valor nominal não amortizado dos CRI. O CRI Subordinado poderá vir a receber eventual Prêmio de Subordinação, abaixo definido. Os CRI têm como lastro
os créditos imobiliários de responsabilidade do Fundo de Compensações de Variações Salariais (“Créditos Imobiliários”), representados por Cédulas de Créditos Imobiliários
(“CCI”), inicialmente de titularidade do Banco BTG Pactual S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001.45 (“Cedente” ou “BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”),
cedidos à Emissora por meio da celebração, em 15 de dezembro de 2009, conforme aditado em 19 de março de 2010, entre a Emissora, o Cedente e o Servicer (definido adiante) do
Instrumento Particular de Cessão de Créditos Representados por Cédulas de Crédito Imobiliário e outras Avenças (“Contrato de Cessão”). A emissão dos CRI Seniores e CRI
Subordinado (“Emissão”) contará com a VS Administradora de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.617.100/0001-73 (“Servicer”), na
qualidade de administradora dos Créditos Imobiliários, os quais lastreiam a Emissão, bem como com a instituição do regime fiduciário, com a nomeação da Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), conforme estabelecido
no Termo de Securitização de Créditos (“Termo de Securitização”), celebrado, em 15 de dezembro de 2009, conforme aditado em 19 de março de 2010 e em 20 de maio de 2010,
entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o BTG Pactual.
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da Cvm, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Emissora, sua
viabilidade, sua administração, situação econômico-financeiro, bem como sobre os CRI a serem distribuídos”.
Os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco” nas páginas 55 a 60 deste Prospecto para conhecer os riscos a serem considerados antes de investir nos CRI.
A decisão de investimento nos CRI demanda complexa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes aos valores mobiliários ofertados. Recomenda-se que os
potenciais investidores avaliem juntamente com sua consultoria financeira os riscos de pré-pagamento, inadimplemento, liquidez e outros associados a esse tipo de ativo.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas
informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação
de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade
da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
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DEFINIÇÕES
Para fins deste Prospecto, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural, terão o
seguinte significado a eles atribuído, salvo referência diversa neste Prospecto:
1. “Agente Fiduciário”:

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200,
Bloco 4, Grupo 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 17.343.682/0001-38;

2. “Agente Financeiro”:

Instituição financiadora autorizada a integrar o SFH;

3. “ANBID”:

Associação Nacional dos Bancos de Investimento;

4. “ANBIMA”:

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais, entidade que foi criada a partir da união entre a
Anbid e a Andima;

5. “ANDIMA”:

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro;

6. “Anúncio de Encerramento”:

Anúncio de Encerramento da Oferta dos CRI;

7. “Anúncio de Início”:

Anúncio de Início da Oferta dos CRI;

8. “Auditor”:

Na qualidade de auditor independente da Emissora, a BDO
Trevisan Auditores Independentes, com sede na Rua Bela
Cintra, nº 952, 3o. andar, conjunto 3, São Paulo/SP.;

9. “Aviso ao Mercado”:

Aviso que será publicado nos termos do artigo 53 da Instrução
CVM n.º 400;

10. “Banco Central”:

Banco Central do Brasil;

11. “Banco Escriturador”:

Banco Bradesco S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ
sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/
nº, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo,
responsável pela escrituração dos CRI;

12. “CADMUT”:

Cadastro Nacional de Mutuários, sistema de processamento de
dados que concentra dados relativos aos mutuários do SFH
propiciando a identificação de indícios de multiplicidade de
Contratos de Financiamento;

13. “Carteira MS”:

1062 (mil e sessenta e dois) Contratos de Financiamento, que
foram adquiridos pelo Cedente em 15 de dezembro de 2006,
através do Contrato de Cessão MS;

14. “Carteira Socilar”:

653 (seiscentos e cinqüenta e três) Contratos de
Financiamento, adquiridos conforme Instrumento Particular de
Cessão de Créditos Junto ao FCVS firmado em 18 de abril de
2008, entre o FIDC FCVS, a Socilar e o Servicer,
posteriormente transferido pelo Fundo ao Cedente em 08 de
outubro de 2009, através do Instrumento Particular de Cessão
de Crédito Imobiliário e Outras Avenças;
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15. “Cascata de Pagamento”:

Os CRI Seniores e o CRI Subordinado deverão obedecer à seguinte
ordem de prioridade nos pagamentos, de forma que cada item
somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o
cumprimento do item anterior:
(i) Despesas do Patrimônio Separado;
(ii) Juros dos CRI Seniores;
(iii) Amortização dos CRI Seniores, e encargos moratórios
eventualmente incorridos;
(iv) Juros do CRI Subordinado; e
(v) Amortização do CRI Subordinado.

16. “CCI”:

Cédulas de Créditos Imobiliários emitidas sem garantia real
imobiliária, com base no que dispõe o parágrafo 3º do artigo 18 da
Lei 10.931/04, formalizada através da Escritura de Emissão;

17. “Cedente” ou “BTG Pactual”:

Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001.45, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº
501, 5º e 6º andares;

18. “CEF”:

Caixa Econômica Federal, instituição administradora do FCVS,
responsável por homologar a novação dos Créditos Imobiliários,
nos termos da Lei nº 10.150;

19. “Cessão de Crédito” ou “Contrato
de Cessão”:

Instrumento Particular de Cessão de Créditos Representados por
Cédulas de Crédito Imobiliário e outras Avenças, celebrado entre
o Cedente, a Emissora e o Servicer, em 15 de dezembro de 2009,
conforme aditado em 19 de março de 2010, mediante o qual foi
transferida a titularidade plena dos direitos creditórios e
garantias inerentes aos Créditos Imobiliários;

20. “CETIP”:

CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, instituição
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação
de serviços de custódia escritural de ativos e liquidação financeira,
com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, CEP 20031-170;

21. “CMN”:

Conselho Monetário Nacional;

22. “Código Anbid”:

Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, datado
de 6 de julho de 2009;

23. “Código Civil”:

Lei n.º 10.406, de 20 de janeiro de 2002, conforme alterada;

24. “COFINS”:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS;

25. “Condições Precedentes”:

Condições a serem atendidas para que o Cedente faça jus ao
recebimento do Valor da Cessão, nos termos da Cláusula 2.3 do
Contrato de Cessão;

26. “Consultor Legal”:

O consultor legal da Emissora para a presente Oferta é o escritório
Pedraza, Maximiano, Kawasaki, Assolini Advogados Associados;
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27. “Conta Centralizadora”:

Conta corrente nº 1630-6, agência nº 3391, mantida no Banco
Bradesco S.A., de titularidade da Emissora, na qual transitam os
Créditos Imobiliários, o Fundo de Reserva e o Fundo de Despesas.
Todos os ativos da Conta Centralizadora integram o Patrimônio
Separado, não se confundindo com o patrimônio da Emissora;

28. “Contrato de Cessão MS”:

Contrato Administrativo nº 003/2006 de Cessão de Ativos
Imobiliários e Outras Avenças, celebrado em 15 de dezembro de
2006, entre o MS, a Empresa de Gestão de Recursos Humanos e
Patrimônio de MS – EGRHP/MS e o Banco UBS Pactual S.A., com
interveniência da Secretaria de Estado de Gestão Pública e
Secretaria de Estado de Receita e Controle, por meio do qual a
Carteira MS foi cedida ao BTG Pactual;

29. “Contrato de Distribuição”:

Contrato de Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 3ª e 4ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora
S.A. celebrado em 15 de dezembro de 2009, conforme aditado em
19 de março de 2010, entre a Emissora e o Coordenador Líder,
para a realização da distribuição pública dos CRI;

30. “Contrato de Escrituração”:

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração e Liquidação
de Certificados de Recebíveis Imobiliários, celebrado em 15 de
dezembro de 2009, entre a Emissora e o Banco Escriturador;

31. “Contrato de Prestação de
Serviços”:

O Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços,
celebrado entre a Gaia e o Servicer, na qualidade de
administrador dos Créditos Imobiliários, cujo objeto é a
administração dos Créditos Imobiliários com vistas a novação;

32. “Contratos de Financiamento”:

Os contratos de financiamento imobiliários celebrados no âmbito do
SFH por Mutuários e Agentes Financeiros, nos quais os Saldos
Residuais contam com a co-responsabilidade do FCVS, e em relação
aos quais tenha havido, quando devida, contribuição ao FCVS, cujos
Créditos Imobiliários serão vinculados aos CRI dessa emissão. Os
Saldos Residuais dos Contratos de Financiamento geram direitos de
crédito contra o Mutuário e contam com a co-responsabilidade do
FCVS, sendo certo que poderão ser novados quando cumpridos
todos os requisitos da Lei nº 10.150/00. Os Contratos de
Financiamento estão melhor identificados nos Anexos I a II da
Escritura de Emissão e no Anexo IV deste Prospecto;

33. “Coordenador Líder” ou “Fiador”:

Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001.45, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº
501, 5º e 6º andares;

34. “Co-Responsável”:

Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS;

35. “Créditos Ativos”:

Saldos Residuais de Contratos de Financiamento devidos pelos
Mutuários, com co-responsabilidade do FCVS, nos quais o Mutuário
ainda tem prestações vincendas a pagar e cujo procedimento de
Novação ainda não foi iniciado pelo Servicer;

36. “Créditos Habilitados”:

Saldos Residuais de Contratos de Financiamento devidos pelos
Mutuários, com co-responsabilidade do FCVS, para os quais o
procedimento de Novação já foi pleiteado pelo Servicer, mas que
ainda não foram obtidas as respectivas respostas da CEF;

37. “Créditos Homologados”:

Saldos residuais de Contratos de Financiamento devidos pelos
Mutuários, com co-responsabilidade do FCVS, para os quais o
procedimento de Novação já foi pleiteado pelo Servicer e cujo
reconhecimento pelo FCVS foi acordado pelo detentor do crédito
imobiliário e pela CEF, ou que está em discussão após resposta
preliminar da CEF. Há 4 estágios para os Créditos Homologados,
quais sejam: Créditos Homologados SM, Créditos Homologados Não
Validados (RCNV); Créditos Homologados Validados (RCV) e Créditos
Homologados Não Passíveis de Recurso (RCNP);
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38. “Créditos Homologados Não
Passíveis de Recurso (RCNP)”:

Estágio dos Créditos Homologados no qual o titular do crédito
imobiliário perdeu o prazo de 90 (noventa) dias para transferir os
Créditos Homologados SM para a categoria Créditos Homologados
Validados (RCV) ou para a categoria Créditos Homologados Não
Validados (RCNV). Iniciado este estágio de Créditos Homologados
Não Passíveis de Recurso (RCNP), o titular do crédito imobiliário
terá um prazo adicional de 12 (doze) meses para interpor recurso
administrativo e mover referidos Créditos Homologados para a
categoria Créditos Homologados Não Validados (RCNV), sendo
certo que, para tanto, será devido à CEF o pagamento de uma
multa proporcional ao tempo em que os Créditos Homologados
ficarem na categoria Créditos Homologados Não Passíveis de
Recurso (RCNP);

39. “Créditos Homologados Não
Validados (RCNV)”:

Estágio dos Créditos Homologados no qual a CEF e o detentor do
crédito imobiliário não concordam quanto ao valor dos saldos
residuais, de co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus
acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento a ser
novado, e o detentor do crédito imobiliário deve encaminhar à
CEF as evidências do valor pleiteado;

40. “Créditos Homologados SM”:

Estágio dos Créditos Homologados no qual a CEF informa ao
detentor do crédito imobiliário o valor dos Saldos Residuais, de
co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus acessórios,
decorrentes dos Contratos de Financiamento. A partir de então, o
detentor do crédito imobiliário tem o prazo de 90 (noventa) dias
para transferir os Créditos Homologados SM para a categoria
Créditos Homologados Validados (RCV) ou Créditos Homologados
Não Validados (RCNV);

41. “Créditos Homologados Validados
(RCV)”

Estágio dos Créditos Homologados no qual, mediante a emissão do
RCV, há concordância entre o detentor do crédito imobiliário e a
CEF com relação ao valor dos Saldos Residuais de coresponsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus acessórios,
decorrentes dos Contratos de Financiamento a serem Novados;

42. “Créditos Imobiliários”:

Os Créditos Imobiliários correspondem (i) aos Créditos Ativos,
Créditos Homologados, Créditos Inativos Não Habilitados,
Créditos Habilitados e Créditos Negativa de Cobertura, quando
mencionados
em
conjunto,
devidamente
descritos
e
caracterizados nos Anexos I e II da Escritura de Emissão, inclusive
quanto ao estágio em que se encontra cada um destes Créditos
Imobiliários; e (ii) às indenizações de seguro previstas nos
Contratos de Financiamento até o valor necessário ao pagamento
dos Saldos Residuais, que foram cedidos pelos Originadores a
terceiros, tendo sido adquiridos, ao final, pelo Cedente.
O conceito de “Créditos Imobiliários” não inclui os pagamentos a
serem realizados pelos Mutuários a título de parcelas vincendas
dos Contratos de Financiamento que se encontram no estágio
“Créditos Ativos”. Tais parcelas vincendas permanecem como
sendo de propriedade do Cedente.
Os Créditos Imobiliários são compostos pela Carteira Socilar e
Carteira MS e caso venham a ser novados, originarão CVS do tipo
CVS-A CVS-B, CVS-C ou CVS-D, de acordo com o estabelecido no
Anexo II da Escritura de Emissão;

43. “Créditos Inativos NãoHabilitados”:

Saldos Residuais de Contratos de Financiamento devidos pelos
Mutuários, com co-responsabilidade do FCVS, nos quais o Mutuário
não tem mais prestações vincendas a pagar, mas cujo
procedimento de Novação ainda não foi iniciado;

44. “Créditos Negativa de Cobertura”: Saldos Residuais de Contratos de Financiamento devidos pelos
Mutuários, com co-responsabilidade do FCVS, para os quais o
procedimento de Novação foi pleiteado e que tiveram a cobertura
pelo FCVS negada pela CEF. Os Saldos Residuais destes contratos
continua sendo considerado na totalização da carteira;
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45. “Créditos Pré-Novados”:

Saldos Residuas de Contratos de Financiamento devidos pelos
Mutuários, com co-responsabilidade do FCVS, para os quais o
procedimento de Novação foi pleiteado pelo Servicer e cujo
reconhecimento pelo FCVS foi acordado entre o detentor do crédito
imobiliário e a CEF, pelo Crédito Homologado Validados (RCV) ou
Crédito Homologado Não Passível de Recurso (RCNP), auditados por
amostragem pela auditoria da CEF, cuja Novação já foi solicitada
junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Os Créditos Imobiliários
representados pelas CCI, quando da sua Novação, poderão originar
CVS do tipo CVS-A, CVS-B, CVS-C e CVS-D;

46. “CRI Seniores”:

Certificados de Recebíveis Imobiliários, da 3ª Série, da 4ª
Emissão, da Emissora, os quais terão preferência nos
recebimentos com relação ao CRI Subordinado;

47. “CRI Subordinado”:

Certificado de Recebíveis Imobiliários, da 4ª Série, da 4ª Emissão,
da Emissora, que terá os pagamentos subordinados aos CRI
Seniores;

48. “CRI”:

Quando em conjunto, os CRI Seniores e o CRI Subordinado. Os CRI
da Emissão encontram-se identificados na cláusula terceira do
Termo de Securitização;

49. “CSLL”:

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

50. “CVM”:

Comissão de Valores Mobiliários;

51. “CVS”:

Títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados sob a forma
escritural em sistema centralizado de liquidação e custódia,
resultantes da novação da dívida do FCVS por meio de contrato
firmado pela União, pelo qual a União assume a dívida novada,
sob novas condições de pagamento, remuneração e prazo e a
dívida do FCVS é declarada extinta. Os CVS poderão ser das
seguintes espécies: CVS-A, CVS-B, CVS-C e CVS-D;

52. “CVS-A”:

Originados a partir de dívidas vencidas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos não oriundos de FGTS. A
remuneração do CVS-A é de TR + 0,50% a.m. (6,17% a.a.);

53. “CVS-B”:

Originados a partir de dívidas vencidas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos oriundos de FGTS. A remuneração do
CVS-B é de TR + 0,2564% a.m. (3,12% a.a.);

54. “CVS-C”:

Originados a partir de dívidas vincendas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos não oriundos de FGTS. A
remuneração do CVS-C é de TR + 0,50% a.m. (6,17% a.a.);

55. “CVS-D”:

Originados a partir de dívidas vincendas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos oriundos de FGTS. A remuneração
do CVS-D é de TR + 0,2564% a.m. (3,12% a.a.);

56. “Data de Emissão dos CRI”:

15 de dezembro de 2009;

57. “Data da Reestruturação”:

29 de janeiro de 2010, data na qual foi realizada a Assembleia
Geral de Investidores, na qual foram deliberadas determinadas
alterações a serem realizadas nas características dos CRI;

58. “Dia Útil”:

Todo e qualquer dia exceto sábado, domingo ou feriado nacional
ou qualquer dia em que não haja expediente bancário nos
Municípios de São Paulo – SP ou Rio de Janeiro - RJ;

9

59. “Documentos Comprobatórios”:

Os documentos comprobatórios da existência dos Créditos Imobiliários,
apontados no MNPO – FCVS como necessários ao procedimento de
habilitação, análise e Novação dos Créditos Imobiliários, estão sob a
guarda das antigas titulares dos Créditos Imobiliários, quais sejam: (i)
Nova Casa, como responsável pela guarda dos documentos da Carteira
Socilar, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços de
Administração de Ativos Imobiliários e Habilitação, Validação e
Novação junto ao FCVS, firmado em 18 de abril de 2008 entre a Nova
Casa S/C Ltda. e o FIDC FCVS; e (ii) a Eloneth, como responsável pela
guarda dos documentos da Carteira MS, conforme previsto no Contrato
de Prestação de Serviços de Administração de Ativos Imobiliários e
Habilitação, Validação e Novação junto ao FCVS , firmado em 14 de
março de 2007, conforme alterado em 18 de fevereiro de 2009 entre a
Eloneth e o Cedente;

60. “Eloneth”:

Eloneth – Habitação, Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.371.211/0001-66, com sede no SRTVS,
Quadra 701, Conjunto “L”, Bloco I, Sala 301/305, Brasília – DF;

61. “Emissão”:

3ª e 4ª Séries, da 4ª Emissão de CRI da Emissora;

62. “Emissora” ou “Securitizadora” ou Gaia Securitizadora S.A., acima qualificada, na qualidade de
“GaiaSec”:
proprietária dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI, em
razão da celebração da Cessão de Crédito;
63. “Escritura de Emissão”:

Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário
sem Garantia Real Imobiliária sob a forma Escritural, celebrado em
15 de dezembro de 2009, conforme aditado em 19 de março de 2010,
pelo Cedente, o Servicer e a Instituição Custodiante;

64. “FCVS”:

Fundo de Compensação de Variações Salariais, criado nos termos
da Resolução n.º 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de
Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, cujo
principal objetivo consiste na obrigação de quitar, junto aos
Agentes Financeiros, os Saldos Residuais de Contratos de
Financiamento, decorrentes da diferença de critérios de
atualização monetária das prestações pagas pelos Mutuários e do
respectivo saldo devedor;

65. “FGTS”:

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

66. “FGV”:

Fundação Getúlio Vargas;

67. “FIDC FCVS”:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
– FCVS, inscrito no CNPJ sob o nº 09.328.993/0001-08;

68. “Fundo de Despesa”:

Fundo a ser constituído pelo Fiador, na Conta Centralizadora,
inicialmente com patrimônio de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
cujo objetivo é pagar as despesas do Patrimônio Separado e
decorrentes da Emissão. Caso os recursos do Fundo de Despesa não
sejam suficientes para arcar com tais despesas, caberá ao Fiador
recompor o Fundo de Despesa em montante suficiente para pagar as
despesas. Após o resgate integral dos CRI, eventuais recursos
remanescentes serão pagos ao titular do CRI Subordinado;

69. “Fundo de Reserva”:

Conforme definido no Termo de Securitização, será constituído
um Fundo de Reserva na Conta Centralizadora, no qual serão
depositados os recursos originados quando da Novação dos
Créditos Imobiliários ou quando do seu pagamento pelo Mutuário
ou pelo FCVS, conforme aplicável;

70. “Governo Federal”:

Governo da República Federativa do Brasil;
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71. “Hipóteses de Recompra
Compulsória dos Créditos
Imobiliários”:

A ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses é um evento de
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários pelo Cedente:
(i)caso seja deliberada a liquidação antecipada do Patrimônio
Separado pelos titulares dos CRI Seniores, na forma prevista no
item 11.1. do Termo de Securitização;
(ii) caso quaisquer das declarações prestadas pelo Cedente no
Contrato de Cessão sejam consideradas falsas ou imprecisas;
(iii) caso o Cedente receba da Emissora notificação para que
efetue, no 2ª (segundo) Dia Útil imediatamente anterior à
respectiva Data de Recompra, a recompra, pelo Valor de
Recompra das CCI, de montante dos Créditos Imobiliários que seja
suficiente à realização do resgate dos respectivos CRI Seniores
que tiveram a Opção de Venda exercida;
(iv) caso não ocorra Novação dos Créditos Imobiliários até a data
de vencimento final dos CRI;
(v) caso os Créditos Imobiliários sejam novados e não sejam
substituídos na forma do item 3.3. e subitens do Contrato de
Cessão, sendo certo que a substituição não será permitida quando
do vencimento final dos CRI, hipótese em que o Cedente estará
obrigado a recomprar a totalidade dos Créditos Imobiliários que
lastreiem tal CRI;
(vi) caso os termos e condições da Oferta venham a ser alterados
posteriormente à concessão do registro provisório e liquidação dos
CRI e tais alterações levem os titulares dos CRI a solicitar que os
valores, bens ou direitos utilizados na integralização dos CRI sejam
devolvidos, o Cedente estará obrigado a recomprar montante de
Créditos Imobiliários suficiente para efetuar a restituição integral dos
valores, bens ou direitos devidos ao Investidor, nos termos do
parágrafo 3º, artigo 8º, da Instrução CVM nº 414/04; e
(vii) caso não substitua, na forma do item 3.3. do Contrato de
Cessão, os Créditos Imobiliários em caso de inadimplência ou
nulidade de tal Crédito Imobiliário.

72. “ICMS”:

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços;

73. “IGP-M”:

Índice Geral de Preço - Mercado, divulgado pela FGV;

74. “Imóveis”:

Os imóveis adquiridos pelos Mutuários, objeto da celebração dos
Contratos de Financiamento;

75. “Instituição Custodiante”:

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com
sede da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 15.227.994/0001-50, responsável pela custódia das CCI e da
Escritura de Emissão;

76. “Instrução CVM n.º 400”:

Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada;

77. “Instrução CVM n.º 414”:

Instrução CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada;

78. “Investidores” ou “Titulares dos
CRI”:

Quando em conjunto, os titulares dos CRI Seniores e o Investidor
do CRI Subordinado;

79. “IR”:

Imposto de renda;

80. “IRPJ”:

Imposto sobre a renda da pessoa jurídica;

81. “IRRF” ou “IRF”:

Imposto sobre a renda retido na fonte;
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82. “Jornais da Oferta”:

Os jornais nos quais serão divulgados os fatos relavantes a respeito da
Oferta são: Jornal Valor Econômico, Diário Oficial do Estado de São
Paulo e Jornal O Dia, sendo estes dois últimos os jornais de
publicação dos atos societários da Emissora. Após o encerramento da
Oferta, os fatos relevantes acerca dos CRI serão divulgados no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia;

83. “JUCESP”:

Junta Comercial do Estado de São Paulo;

84. “Lei das Sociedades por Ações”:

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

85. “Lei do Mercado de Valores
Mobiliários”:

Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada;

86. “Lei do Sistema de Financiamento
Imobiliário” ou “Lei n.º 9.514”:

Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada;

87. “Lei n.º 10.931”:

Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004;

88. “Lei nº 10.150”:

Lei n.º 10.150, de 21 de dezembro de 2000;

89. “Liquidação à Vista”:

Quando da Novação dos Créditos Pré-Novados, parte do
pagamento do saldo devedor do FCVS é feita mediante a entrega
de CVS e parte do pagamento é realizado em dinheiro. A parte do
pagamento realizada em dinheiro é a “Liquidação à Vista”;

90. “MNPO – FCVS”:

Manual de Normas e Procedimentos Operacionais do FCVS,
constante do Anexo 11 deste Prospecto;

91. “MP 2.158-35”:

Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;

92. “Mutuários” ou “Devedores”:

Pessoas físicas tomadoras de financiamento imobiliário no âmbito
do SFH para aquisição dos Imóveis, por meio da celebração dos
Contratos de Financiamento com os Originadores;

93. “MS”:

Estado do Mato Grosso do Sul, titular dos créditos imobiliários
oriundos da Empresa de Gestão de Recursos Humanos e
Patrimônio de MS – EGRHP/MS, cedentes de parte dessa carteira
ao Cedente, através de leilão eletrônico e contrato firmado em 15
de dezembro de 2006;

94. “Nova Casa”:

Nova Casa S/C Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 04.242.866/0001-60;

95. “Novação”:

Possibilidade de o Agente Financeiro (ou seu cessionário), mediante
realização de procedimento formal, nos termos da Lei n. 10.150,
novar o Saldo Residual devido pelo Mutuário, que por sua vez passa a
ser assumido pelo Tesouro Nacional;

96. “Obrigações Garantidas”:

Todas as obrigações, principais e acessórias, decorrentes, ou que
venham a decorrer, dos Créditos Imobiliários, bem como todas as
obrigações, principais e acessórias, assumidas, ou que venham a ser
assumidas, pela Emissora por meio do Termo, e suas posteriores
alterações, o que inclui, principalmente, mas não se limita, (i) ao
pagamento dos Créditos Imobiliários e dos CRI; (ii) ao pagamento de
todas as despesas do Patrimônio Separado; e (iii) a compra dos CVS
originados pela novação dos Créditos Pré-Novados no prazo de no
máximo 30 (trinta) dias a contar da data da novação ou 4 (quatro) Dias
Úteis anteriores à data de vencimento do CRI, o que ocorrer primeiro,
sendo certo que a compra do CVS será realizada pelo valor nominal
atualizado do CVS, acrescido da remuneração calculada pro rata
temporis desde a data da última amortização de tal CVS;

97. “Opção de Venda”

Compromisso da Emissora em efetuar a recompra dos CRI Seniores
semestralmente, de acordo com os termos, condições e
procedimentos previstos no item 3.4 do Termo e 2.4.1 do
Contrato de Cessão;
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98. “Originadores”:

Instituições financeiras, que mediante a celebração dos Contratos
de Financiamento com os Mutuários, financiaram a aquisição dos
Imóveis no âmbito do SFH;

99. “Patrimônio Separado”:

Patrimônio constituído, após a instituição do regime fiduciário,
pelos Créditos Imobiliários vinculadas aos CRI, não se confundindo
com o patrimônio da Emissora, destinado exclusivamente à
liquidação dos CRI a que estiverem afetados, bem como ao
pagamento dos respectivos custos de administração e de
obrigações fiscais;

100.

“Pessoas Vinculadas”:

Pessoa Vinculada significa qualquer pessoa que seja: (i)
administrador ou acionista controlador da Emissora, (ii)
administrador ou controlador de qualquer do Coordenador Líder
da Oferta, (iii) vinculada à Oferta, ou (iv) os respectivos cônjuges
ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o
segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii)
ou (iii).

101.

“PIS”:

Contribuição ao Programa de Integração Social.

102.

“Portaria 346”

Portaria do Ministério da Fazenda nº 346, de 07 de outubro de 2005;

103.

“Prazo de Colocação”:

Nos termos do Contrato de Distribuição, o prazo máximo de
colocação dos CRI será de 6 (seis) meses contados a partir da data
da publicação do Anúncio de Início;

104.

“Prêmio de Subordinação”:

Remuneração adicional a ser paga ao titular do CRI Subordinado,
proveniente de eventuais recursos excedentes recebidos dos Créditos
Imobiliários, após o atendimento da Cascata de Pagamentos;

105.

“Real, Reais ou R$”:

Moeda corrente no Brasil;

106. “Recompra Facultativa dos
Créditos Imobiliários”:

Faculdade atribuída ao Cedente de realizar a recompra de CCI,
representativas dos Créditos Imobiliários, pelo valor necessário
para resgatar todos os CRI ou amortizá-los proporcionalmente.
Ocorrendo a Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários a
Emissora deverá utilizar os recursos oriundos desse evento para
amortização extraordinária dos CRI ou resgate antecipado dos
CRI, conforme procedimento previsto no Termo;

107. “Recompra Compulsória dos
Créditos Imobiliários”:

Faculdade atribuída à Emissora de exigir do Cedente a recompra
compulsória das CCI, representativas dos Créditos Imobiliários,
nas hipóteses previstas na cláusula 3.2. do Contrato de Cessão;

108. “RCV ”:

RCV é o documento através do qual os Agentes Financeiros (ou
seus cessionários) informam ao FCVS a aceitação do Saldo Devedor
apurado pela CEF em relação a um Contrato de Financiamento
habilitado;

109. “Regime Fiduciário”:

Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514, a Emissora instituiu regime
fiduciário sobre cada parte dos Créditos Imobiliários vinculados aos
CRI, com a conseqüente constituição do Patrimônio Separado;

110. “Resgate Antecipado”:

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo,
promover o resgate antecipado da totalidade dos CRI, nos termos
da cláusula 6.1 do Termo de Securitização;

111. “Resolução CMN n.º 2.689”:

Resolução CMN n.º 2.689 de 26 de janeiro de 2.000;

112. “RGI”

Registro Geral de Imóveis;
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113. “Servicer”:

VS Administradora de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Haddock Lobo, nº 844/846, 10º andar, conjunto 1002, Edifício
Alpha, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.617.100/0001-73;

114. “SFH”:

Sistema Financeiro da Habitação;

115. “SFI”:

Sistema de Financiamento Imobiliário;

116. “Socilar”:

Socilar S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº
04.955.043/0001-81, com sede na Cidade de Belém, Estado do
Pará, na Rua Santo Antonio, no 191, que cedeu parcela dos
Créditos Imobiliários ao Cedente;

117. “Termo de Securitização” ou
“Termo”:

O Termo de Securitização de Créditos Imobiliários celebrado em
15 de dezembro de 2009, conforme aditado em 19 de março de
2009 e em 20 de maio de 2010, entre a Emissora, o Agente
Fiduciário e o Fiador;

118. “TR”:

Taxa Referencial divulgada pelo Banco Central;

119. “Valor da Cessão”:

Pela aquisição dos Créditos Imobiliários e das CCI que os
representam, a Cessionária pagou ao Cedente o valor de R$
130.262.860,00 (cento e trinta milhões, duzentos e sessenta e
dois mil, oitocentos e sessenta reais), após o atendimento de
todas as Condições Precedentes, conforme definidas no Contrato
de Cessão. Por ocasião da alteração dos termos e condições da
operação e da redução do valor total da emissão dos CRI, o valor
da cessão passa a ser equivalente a R$ 104.115.213,04 (cento e
quatro milhões, cento e quinze mil, duzentos e treze reais e
quatro centavos), o qual será atualizado e remunerado a partir da
Data da Reestruturação, nas mesmas condições previstas para os
CRI, conforme disposto no Termo de Securitização.
Desta forma, por ocasião da redução do Valor da Cessão, o Cedente
deverá devolver à Cessionária o montante de R$ 26.147.647,96 (vinte
e seis milhões, cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e
sete reais e noventa e seis centavos);

120. “Valor de Recompra dos
Créditos Imobiliários” ou “Valor
de Recompra das CCI”:

A reaquisição dos Créditos Imobiliários pelo Cedente será
realizada mediante o pagamento do valor de face do Contrato de
Financiamento que tal CCI representa, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data da
Reestruturação até a data do efetivo resgate da CCI, calculada na
forma da Cláusula Quinta do Termo;

121. “Valor Nominal Unitário”:

O Valor Nominal dos CRI Seniores, quando referido em conjunto
com o Valor Nominal do CRI Subordinado;

122. “Valor Nominal Unitário dos CRI
Seniores”:

O Valor Nominal dos CRI Seniores é de R$ 300.636,00 (trezentos
mil, seiscentos e trinta e seis reais), na Data de Reestruturação;

123. “Valor Nominal Unitário do CRI
Subordinado”:

O Valor Nominal do CRI Subordinado é de R$ 5.205.969,04 (cinco
milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais
e quatro centavos), na Data de Reestruturação.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES
Da Emissora
Muitas declarações constantes do presente Prospecto constituem estimativas e projeções que não se
baseiam em fatos históricos, nem constituem garantias de resultados futuros. Muitas das estimativas e
projeções poderão ser identificadas pelo uso de expressões como “acredita”, “estima”, “antecipa”,
“pretende”, “espera” e “potencial”, entre outras. Tais estimativas tratam, entre outras coisas:



dos investimentos projetados, outros custos, compromissos e receitas da Securitizadora;



da liquidez da Securitizadora; e



do desenvolvimento de fontes de receitas adicionais da Securitizadora.

Pelo fato dessas estimativas e projeções envolverem incertezas, há questões importantes que podem fazer
com que os resultados efetivos venham a diferir de forma relevante daqueles expressos ou implícitos em tais
estimativas e projeções. Essas questões incluem:



a conjuntura econômica;



dificuldades técnicas nas suas atividades;



acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior;



operações militares, atos terroristas, guerras e embargos; e



outros fatores mencionados na Seção “Fatores de Risco”.

As estimativas e projeções incluídas neste Prospecto deverão ser analisadas em conjunto com essas
informações. Os Investidores deverão realizar suas próprias estimativas e projeções, sem basearem-se nas
estimativas e projeções incluídas neste Prospecto.
Não há como assegurar que o desempenho futuro da Securitizadora seja consistente com essas informações.
Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas, dependendo de várias
questões discutidas no presente Prospecto, incluindo, mas não se limitando, àquelas descritas na seção
“Fatores de Risco”. Os Investidores são advertidos a examinar com toda a cautela e diligência as
informações acerca do futuro dos Créditos Imobiliários e a não tomar decisões de investimento unicamente
baseados em previsões futuras ou expectativas.
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Emissão e os CRI. Recomenda-se aos
Investidores, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto, inclusive
seus Anexos, e do Termo de Securitização. Para uma descrição mais detalhada da operação que dá origem
aos Créditos Imobiliários vinculados aos CRI, vide a Seção “Informações Relativas à Oferta” deste Prospecto.
Securitizadora:

A companhia securitizadora da Oferta é a Gaia Securitizadora S.A.
Para maiores informações sobre a Securitizadora, vide Seção “Sumário
da Securitizadora”, na página 26 deste Prospecto.

Coordenador Líder da Oferta:

A instituição intermediária líder da Oferta é o Banco BTG Pactual S.A.
Para maiores informações sobre o Coordenador Líder, vide Seção
“Sumário do Coordenador Líder”, na página 27 deste Prospecto.

Agente Fiduciário:

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;

Cedente:

Banco BTG Pactual S.A.

Créditos Imobiliários:

Os Créditos Imobiliários que compõem a carteira cedida à GaiaSec
são créditos oriundos dos Saldos Residuais dos Contratos de
Financiamento devidos pelos Mutuários, que contam com coresponsabilidade do FCVS e que se encontram em diferentes estágios
de habilitação e homologação para Novação.
De acordo com as informações fornecidas pelo Servicer, em 1º de
dezembro de 2009, os Créditos Imobiliários que lastreiam a Oferta são
compostos pela:
(i) Carteira MS, que no dia 1º de dezembro de 2009 era composta por
1062 (mil e sessenta e dois) Contratos de Financiamento nos
seguintes estágios:
#
388
59
193
83
339
1062

Estágio
Créditos Homologados
Créditos Habilitados
Créditos Inativos
Créditos Ativos
Créditos Negativa de Cobertura
Total

Valor
R$ 18.524.592,96
R$ 2.729.062,06
R$ 4.497.753,40
R$ 877.874,19
R$ 12.327.688,79
R$38.956.971,40

(ii) Carteira Socilar, que no dia 1º de dezembro de 2009 era
composta por 653 (seiscentos e cinqüenta e três) Contratos de
Financiamento nos seguintes estágios:
#
298
185
170
653

Estágio
Créditos Habilitados
Créditos Inativos
Créditos Ativos
Total

Valor
R$ 41.172.233,12
R$ 45.889.905,91
R$ 4.932.544,46
R$ 91.994.683,49

Data e Local da Oferta dos CRI:

São Paulo-SP, 15 de dezembro de 2009.

Forma dos CRI:

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Para
todos os fins de direito, a titularidade do CRI será comprovada pelo
Banco Escriturador.

Valor Total da Oferta:

R$104.115.213,04 (cento e quatro milhões, cento e quinze mil,
duzentos e treze reais e quatro centavos), na Data da Reestruturação.
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Número de Séries e da Emissão
dos CRI:

Os CRI serão emitidos no âmbito da 3ª e 4ª Séries da 4ª Emissão da
Companhia.

Quantidade de CRI Seniores:

Serão emitidos 329 (trezentos e vinte e nove) CRI Seniores.

Valor Nominal Unitário dos CRI
Seniores:

R$ 300.636,00 (trezentos mil, seiscentos e trinta e seis reais), na
Data da Reestruturação.

Quantidade de CRI Subordinados:

Será emitido 1 (um) CRI Subordinado.

Valor Nominal Unitário do CRI
Subordinado:

R$ 5.205.969,04 (cinco milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e
sessenta e nove reais e quatro centavos).

Forma dos CRI:

Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. Para
todos os fins de direito, a titularidade do CRI será comprovada pelo
Banco Escriturador.

Prazo e Data de Vencimento dos
CRI Seniores:

Os CRI Seniores terão prazo de 3 (três) anos, a partir da Data de
Emissão, com vencimento em 15 de dezembro de 2012, ressalvadas
as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado, Resgate
Antecipado, Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários e
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários.

Prazo e Data de Vencimento do
CRI Subordinado:

O CRI Subordinado terá prazo de aproximadamente 17 (dezessete)
anos, a partir da Data de Emissão, com vencimento em 01 de janeiro
de 2027, ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio
Separado, Resgate Antecipado, Recompra Facultativa dos Créditos
Imobiliários e Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários.

Amortização Extraordinária:

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo,
promover a amortização extraordinária parcial dos CRI, nos termos
da cláusula 6.1 do Termo de Securitização.

Resgate Antecipado:

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo,
promover o resgate antecipado da totalidade dos CRI, nos termos da
cláusula 6.1 do Termo de Securitização.

Recompra Facultativa dos
Créditos Imobiliários:

Nos termos previstos no Contrato de Cessão, o Cedente poderá
recomprar os Créditos Imobiliários, a qualquer momento, pelo Valor
de Recompra das CCI.

Recompra Compulsória dos
Créditos Imobiliários:

Faculdade atribuída à Emissora de exigir do Cedente a recompra
compulsória dos Créditos Imobiliários, pelo Valor de Recompra das CCI
nas hipóteses previstas na cláusula 3.2. do Contrato de Cessão.

Remuneração dos CRI Seniores:

94% (noventa e quatropor cento) da Taxa DI over, conforme descrito
na Cláusula Quinta do Termo.

Remuneração dos CRI
Subordinados:

94% (noventa e quatro por cento) da Taxa DI over, conforme descrito
na Cláusula Quinta do Termo.

Pagamento dos Juros
Remuneratórios:

O pagamento da remuneração será, realizado na respectiva data de
vencimento ou na data de eventual Resgate Antecipado, Recompra
Facultativa dos Créditos Imobiliários ou Recompra Compulsória dos
Créditos Imobiliários. No entanto, a remuneração será devida a
partir da Data de Emissão e será calculada de acordo com o cálculo
estabelecido na cláusula quinta do Termo de Securitização.
Para maiores informações sobre o Pagamento dos Juros
Remuneratórios, vide Seção “Características da Oferta e dos CRI”,
na página 32 deste Prospecto.
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Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado

Serão considerados eventos de liquidação do Patrimônio Separado
dos CRI, mediante deliberação da assembléia geral dos titulares dos
CRI, as seguintes hipóteses:
(i)
insolvência da Emissora;
(ii)
pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou
decretação de falência da Emissora;
(iii)
inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer
das obrigações não pecuniárias previstas no Termo, sendo que, nessa
hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá desde que
tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 (trinta) dias,
contados da notificação formal e comprovadamente realizada pelo
Agente Fiduciário; ou
(iv)
inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer
das obrigações pecuniárias previstas no Termo, sendo que, nessa
hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá desde que
tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 5 (cinco) dias,
contados da notificação formal e comprovadamente realizada pelo
Agente Fiduciário.
O Agente Fiduciário diligenciará para liquidar o Patrimônio Separado,
mediante a entrega dos Créditos Imobiliários aos Titulares dos CRI,
independentemente de qualquer consulta a estes, caso o Cedente não
efetue a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários quando da
conversão do Crédito Pré-Novado em CVS.
Tendo em vista o disposto no item acima, a Emissora e os Titulares
dos CRI outorgam mandato ao Agente Fiduciário, em caráter
irrevogável e irretratável, para praticar todos os atos que entenda
necessários para realizar a entrega dos Créditos Imobiliários aos
Titulares dos CRI.

Preço e Forma de Subscrição e
Integralização:

Observada a dação em pagamento do CRI Subordinado, os CRI foram
subscritos e integralizados pelo Coordenador Líder, por ocasião do
exercicio da garantia firme na 3ª Série e mediante a aquisição do
CRI Subordinado, em moeda corrente nacional ou em bens e
direitos, em uma única parcela, no mesmo dia da subscrição ou
após, de acordo com o preço unitário diário dos CRI, que levou em
consideração a atualização monetária e os juros remuneratórios
incorridos entre a data de emissão e a data de integralização dos
CRI, calculado pro rata die, se necessário.
A integralização dos CRI foi realizada via CETIP, mediante crédito
em conta corrente de titularidade da Emissora ou mediante a
entrega, à Emissora, de bens e direitos.
Os CRI poderão ser adquiridos com ágio ou deságio sobre o preço
base de subscrição. As eventuais taxas de ágio ou deságio deverão
ser uniformes para todos os CRI da mesma série, de modo que todos
os CRI da respectiva série façam jus à mesma taxa efetiva de
remuneração.

Patrimônio Separado e Bens do
Patrimônio Separado:

Patrimônio constituído, após a instituição do Regime Fiduciário,
sobre os Créditos Imobiliários e as Garantias, ambos vinculados pelo
Termo de Securitização.
O Patrimônio Separado não se confunde com o patrimônio comum da
Emissora e é destinado exclusivamente à liquidação dos CRI, bem
como ao pagamento dos respectivos custos de administração e de
obrigações fiscais.
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Fundo de Despesa:

Fundo a ser constituído pelo Fiador, inicialmente com patrimônio de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) cujo objetivo é pagar as despesas
do Patrimônio Separado e decorrentes da Emissão.
Caso os recursos que compõe o Fundo de Despesa não sejam
suficientes para arcar com tais despesas, caberá ao Fiador recompor
o Fundo de Despesa em montante suficiente para pagar as despesas.
Após o resgate integral dos CRI, eventuais recursos remanescentes
serão pagos aos titulares dos CRI Subordinados.

Registro para Distribuição e
Negociação:

Os CRI serão registrados na CETIP.

Procedimento de Distribuição e
Colocação dos CRI:

Os CRI serão objeto de distribuição pública por parte do
Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Distribuição. Os CRI
Seniores serão distribuídos sob o regime de garantia firme e o CRI
Subordinado será distribuído sob o regime de melhores esforços.
Os CRI serão colocados após a concessão do registro provisório da
Oferta pela CVM, a publicação do Aviso ao Mercado e a
disponibilização do Prospecto Preliminar, sendo certo que a
distribuição dos CRI deverá ocorrer dentro do Prazo de Colocação.
O Coordenador Líder terá a totalidade do Prazo de Distribuição para
realizar a distribuição dos CRIe terá a faculdade de exercer a
garantia firme, total ou parcial, a partir do dia imediatamente
seguinte à concessão do registro provisório pela CVM.
Após o exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder, este
poderá revender os CRI Seniores adquiridos durante todo o Prazo de
Distribuição, por seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data da
Reestruturação até a data da referida venda.
É admitida a revenda dos CRI Seniores durante o Prazo de Colocação
com ágio ou deságio sobre o valor nominal dos CRI, desde que o
Coordenador Líder efetue tais vendas nas mesmas condições para
todos os investidores, de forma a lhes conferir tratamento
equitativo e mesma remuneração a todos os adquirentes dos CRI.
Após o encerramento do Prazo de Distribuição, a negociação dos CRI
será realizada a preço de mercado.

Pedidos de Reserva e Lotes
máximos ou mínimos:

Não existem reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou
mínimos.

Público-Alvo da Oferta:

A Oferta tem como público-alvo investidores qualificados, entre os
quais entidades abertas e fechadas de previdência complementar,
seguradoras, fundos de investimento ou pessoas físicas, que se
enquadrem na definição constante do art. 109 da Instrução CVM 409,
de 18 de agosto de 2004, ressalvada qualquer obrigação, contratual
ou legal, aplicável a determinado tipo de investidor.
Observando que os referidos investidores devam estar dispostos a
correr todos os riscos inerentes a presente operação, conforme o
estabelecido na Seção “Fatores de Risco”, na página 55 deste
Prospecto, incluindo o risco de perda da totalidade do principal
investido por conta da não ocorrência da novação dos Créditos
Imobiliários, na hipótese de o Fiador não cumprir com o exercício da
Fiança.
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Inadequação do Investimento:

O investimento em CRI não é adequado aos investidores que: (i)
necessitem de liquidez com relação aos títulos adquiridos, uma vez
que a negociação de CRI no mercado secundário brasileiro é restrita;
(ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito de empresas do
setor imobiliário; (iii) não estejam dispostos a correr o risco de
crédito dos Mutuários, do FCVS e/ou da não ocorrência da Novação
dos Créditos Imobiliários e/ou (iv) não estejam dispostos a correr o
risco de crédito do Fiador.
Para maiores informações sobre os fatores de risco da Oferta, vide a
Seção “Fatores de Risco”, na página 55 deste Prospecto.

Prazo de Colocação:

O prazo máximo para a colocação pública dos CRI será de até 6 (seis)
meses, a contar da data da publicação do Anúncio de Início, ou até
a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer
primeiro.

Destinação dos Recursos:

Os recursos, bens ou direitos obtidos com a distribuição dos CRI
serão utilizados em pagamento do Valor da Cessão.

Classificação de Risco

A Oferta não contará com classificação de risco.

Fatores de Risco

Para uma explicação acerca dos fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nos
CRI, ver Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 55 a 60 deste
Prospecto.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DO AGENTE FIDUCIÀRIO, DO SERVICER, DO
CONSULTOR LEGAL, DO AUDITOR, BANCO ESCRITURADOR E DO AGENTE DE PAGAMENTO, EXEMPLARES DO
PROSPECTO E DECLARAÇÕES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER E DO SERVICER
Emissora
Gaia Securitizadora S.A.
Rua do Rocio, nº 288, 1o andar
São Paulo – SP, CEP 04552-000
At.: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico
Tel.: (11) 3113-4510
Fax: (11) 3054-2545
E-mail: joao.pacifico@gaiasec.com.br
Website: www.gaiasec.com.br
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Praia do Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares
Rio de Janeiro - RJ
At.: Bruno Licarião
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 -8º , 9º e 10º andares - São Paulo
Telefone: (11) 3383-2000
Fac-símile:(11) 3383-2415
E-mail: bruno.licariao@btgpactual.com
Website: WWW.BTGPACTUAL.COM/HOME/IB/PT/CAPITALMARKETS.ASPX
Agente Fiduciário
Pentágono S.A. DTVM
Av. das Américas, n.º 4200 - Sala 514 - Bloco 04
Rio de Janeiro – RJ - CEP 22640-102
At.: Marcelo da Costa Ribeiro
Tel: (21) 3385-4565
Fax: (21) 3385-4046
E-mail: marcelo@pentagonotrustee.com.br e
Cc: trustee@pentagonotrustee.com.br
Servicer
VS Administradora de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
At.: Vinícius Rodrigues
Rua Haddock Lobo, nº 844/846, 10º andar, conjunto 1002, Edifício Alpha
São Paulo - SP
Telefone: (11) 3898-1274
Fac-símile: (11) 3068-8428
E-mail: vsconsultoria@uol.com.br
Consultor Legal da Emissora e do Coordenador Líder
Pedraza, Maximiano, Kawasaki e Assolini - Advogados Associados
Avenida das Nações Unidas, 4.777, 13º andar, Pinheiros
05425-070 - São Paulo - SP
At.: Srs. Alexandre Assolini Mota
Tel.: (11) 3133-2500
Fax: (11) 3133-2505
E-mail: aam@pmka.com.br

21

Auditores da Emissora
BDO Trevisan Auditores Independentes
Rua Bela Cintra nº 952, 3º Andar, conjunto 3º
São Paulo – SP, CEP 01415-000
At.: Sr. Orlando Octavio de Freitas Junior
Tel.: (11) 3138-5320
Fax: (11) 3138-5182
E-mail: orlando@bdotrevisan.com.br
Website: www.bdotrevisan.com.br
Banco Escriturador e Agente de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Cidade de Deus s/n – Osasco - SP
At.: Sr. Jose Donizetti de Oliveira
Tel.: (11) 3684-3749
Fax: (11) 3684-2714
E-mail: 4010.donizetti@bradesco.com.br
Website: www.bradescocustodia.com.br
Exemplares do Prospecto
Os Investidores ou potenciais investidores interessados poderão obter exemplares deste Prospecto nos
seguintes endereços:
Emissora
Gaia Securitizadora S.A.
Rua do Rocio, nº 288, 1o andar
São Paulo – SP, CEP 04552-000
At.: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico
Tel.: (11) 3113-4510
E-mail: joao.pacifico@gaiasec.com.br
Website: www.gaiasec.com.br
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Praia do Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares
Rio de Janeiro - RJ
At.: Bruno Licarião
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 -8º , 9º e 10º andares - São Paulo
Telefone: (11) 3383-2000
Fac-símile:(11) 3383-2415
E-mail: bruno.licarião@btgpactual.com
Website: WWW.BTGPACTUAL.COM/HOME/IB/PT/CAPITALMARKETS.ASPX
Adicionalmente, o Prospecto estará disponível para consulta e reprodução nos seguintes endereços:
CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 5° andar
20159-900 - Rio de Janeiro – RJ; ou
R. Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4° andares
01333-010 - São Paulo - SP
Internet: www.cvm.gov.br
CETIP
Rua Líbero Badaró, 425, 24 andar, Centro
01009-000 - São Paulo – SP; ou
Av. República do Chile, 230, 11º andar
Rio de Janeiro – RJ
Internet: www.cetip.com.br
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Declarações nos termos do Artigo 56 da Instrução CVM nº. 400/03, do Anexo II da Instrução CVM
400/03 e do Anexo III à Instrução CVM n.º 414/04, da Emissora e do Coordenador Líder e declaração do
Servicer.
Declaração da Emissora
A Emissora declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400/03, bem como do item 11 do Anexo II à
Instrução CVM 400/03 e do item 15 do Anexo III à Instrução CVM 414/04, exclusivamente para os fins do
processo de registro da Oferta na CVM, através de seus Diretores, o Sr. João Paulo dos Santos Pacifico e o
Sra. Carla CRItina Cavalheiro Lobato, signatários da declaração anexa a este Prospecto que:
a) o Anúncio de Início e o presente Prospecto contêm, nas datas da publicação, as informações relevantes a
respeito dos CRI da Emissora, de suas atividades, de sua situação econômico-financeira e dos riscos
inerentes às suas atividades e outras informações relevantes, as quais são verdadeiras, precisas,
consistentes, corretas e suficientes, para emitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da oferta;
b) o presente Prospecto foi preparado de acordo com os normativos em vigor;
c) forneceu todos os documentos e informações solicitadas pelo Coordenador Líder e seus assessores
jurídicos, assim como outras informações e documentos considerados relevantes a respeito dos CRI e da
Emissora;
d) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por
ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição; e,
e) está com seu registro de companhia aberta devidamente atualizado perante a CVM.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas
de natureza econômica, política e concorrencial e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia
de resultados futuros ou desempenho da Securitizadora. Os potenciais investidores deverão conduzir suas
próprias investigações acerca de eventuais tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto,
bem como acerca das metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e
previsões.
Declaração do Coordenador Líder
O Coordenador Líder declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400/03 e do item 15 do Anexo III à
Instrução CVM 414/04, exclusivamente para os fins do processo de registro da Emissão e da Oferta na CVM,
através de seus diretores estatutários, signatários da declaração do Coordenador Líder anexa a este
Prospecto, que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligências para assegurar que:
a) o presente Prospecto contém todas as informações relevantes a respeito dos CRI, da Emissora, de suas
atividades, de sua situação econômico-financeira e dos riscos inerentes às suas atividades e outras
informações relevantes, as quais são verdadeiras, precisas, consistentes, corretas e suficientes, para
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, bem como as informações
eventuais e periódicas sobre a atualização do registro da Emissora são verdadeiras, precisas, consistentes,
corretas e suficientes para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
oferta; e
c) o presente Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas
de natureza econômica, política e concorrencial e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia
de resultados futuros ou desempenho da Securitizadora. Os potenciais investidores deverão conduzir suas
próprias investigações acerca de eventuais tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto,
bem como acerca das metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e
previsões.
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Declaração do Servicer
O Servicer declara, través de seus diretores estatutários, signatários da declaração do Servicer anexa a este
Prospecto, que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligências para assegurar que:
a) o presente Prospecto contém todas as informações relevantes a respeito dos Créditos Imobiliários que
servem de lastro para os CRI, as quais são verdadeiras, precisas, consistentes, corretas e suficientes, para
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
b) as informações fornecidas à Emissora, e constantes deste Prospecto, em relação aos procedimentos de
novação dos Créditos Imobiliário são verdadeiras, precisas, consistentes, corretas e suficientes, para
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
c) os documentos comprobatórios dos Créditos Imobiliários originados a partir da Carteira Socilar que se
encontram sob a guarda e custódia da Socilar S.A. , através da Nova Casa, e dos Créditos Imobiliários
originados a partir da Carteira MS, que se encontram sob a guarda e custódia dada Eloneth existem, são
verdadeiros, precisos, consistentes, corretos e suficientes ao processo de novação dos Créditos Imobiliários
junto à CEF, em atendimento às disposições constantes no MNPO – FCVS e demais normativos pertinentes.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA
Identificação

Gaia Securitizadora S.A., sociedade anônimas inscrita
no CNPJ/MF sob nº 07.587.384/0001-30, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo – JUCESP.

Sede

A Secutirizadora tem sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 288, 1º andar,
Vila Olímpia.

Diretoria de Relações com Investidores

O responsável pela Diretoria de Relações com
Investidores é o Sra. Carla Cristina Cavalheiro Lobato. A
Diretoria de Relações com Investidores pode ser
contatada por meio do telefone: (0xx11) 3113-4510, ou
fac-símile: (0xx11) 3054-2545.

Auditor

BDO Trevisan Auditores Independentes, com sede na
Rua Bela Cintra, no. 952, 3o. andar, conjunto 3, São
Paulo/SP.

Jornais nos quais divulga informações

As informações referentes à Securitizadora são
divulgadas no jornal Diário Oficial do Estado de São
Paulo e no O Dia.
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SUMÁRIO DA SECURITIZADORA E DO COORDENADOR LÍDER
Encontra-se a seguir um resumo das atividades da Securitizadora e do Coordenador Líder. O presente
sumário não contém todas as informações que os Investidores devem considerar antes de investir nos CRI.
Os Investidores devem ler o Prospecto como um todo, incluindo seus Anexos e as informações contidas na
Seção “Fatores de Risco” antes de tomar uma decisão de investimento.
Sumário da Securitizadora
A GaiaSec foi fundada em 2005, porém tornou-se operacional em 2009, após a entrada dos novos sócios e
executivos na empresa, com a missão de “estruturar operações financeiras dentro dos segmentos de
atuação, sempre de forma ágil e eficaz.”
Nos primeiros meses de operações, a GaiaSec emitiu CRI em montante superior a R$ 400 milhões, em se
considerando o segundo semestre de 2009, a GaiaSec atingiu a segunda colocação dentre as securitizadoras
em ofertas públicas registradas no âmbito da Instrução CVM 400.
O capital social da Emissora, no valor de R$ 461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil reais), é dividido
em 461.000 (quatrocentos e sessenta e um mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Atualmente, não existem ações preferenciais emitidas pela Emissora.
Em 11 de março de 2009 ocorreu a troca do controle acionário da Emissora, tendo sido adquirida a
totalidade das ações de sua emissão pelo Sr. João Paulo dos Santos Pacifico, CPF/MF nº 267.616.938-61, seu
principal acionista, e pela Sra. Carla Cristina Cavalheiro Lobato, na proporção de 65,99 (sessenta e cinco e
noventa e nove por cento) para o primeiro e de 33,99% (trinta e três e noventa e nove por cento) para a
segunda, os quais, em ato subseqüente, destinaram 36 (trinta e seis) ações para o Sr. Nelson Zanella dos
Santos e 36 (trinta e seis) ações para o Sr. Sergio Venditti, enquanto conselheiros da Emissora, em
atendimento ao disposto no artigo 146 da Lei nº 6.404/1976.
Desta forma, o Sr. João Paulo dos Santos Pacifico passou a titular 237.564 (duzentas e trinta e sete mil e
quinhentas e sessenta e quatro) ações de emissão da Emissora e a Sra. Carla Cristina Cavalheiro Lobato,
122.364 (cento e vinte e dois mil e trezentas e sessenta e quatro) ações, totalizando 359.928 (trezentas e
cinqüenta e nove mil e novecentas e vinte e oito) ações ordinárias, representativas de 99,98% (noventa e
nove inteiros e noventa e oito décimos por cento) do total das ações ordinárias da Emissora. Com a aquisição
das ações acima descritas, o Sr. João Paulo dos Santos Pacífico e a Sra. Carla Cristina Cavalheiro Lobato
tornaram-se detentores de participação societária relevante no capital social total da Emissora.
Em Assembléia Geral Extraordinária e Reunião do Conselho de Administração realizadas concomitantemente
em 11 de março de 2009, os Srs. Fernando Marques de Marsillac Fontes, Ricardo Binelli e Luis Gustavo
Deodato de Oliveira foram destituídos de seus cargos no Conselho de Administração da Emissora, bem como
também o foram os Srs. Luiz Fernando Gonçalves Hurel e José Adalberto de Oliveira Filho da Diretoria da
Emissora, sendo eleitos os acionistas João Paulo dos Santos Pacífico, CPF/MF nº 267.616.938-61 para o cargo
de Presidente do Conselho de Administração, Nelson Zanella dos Santos, CPF/MF nº 205.914.628-34 para o
cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração e Sergio Venditti, CPF/MF nº 529.896.748-53 para o
cargo de Conselheiro do Conselho de Administração, e ainda, o Sr. João Paulo Pacífico foi eleito para o
cargo de Diretor Presidente da Emissora, e o cargo de Diretora de Relações com Investidores da Emissora foi
atribuído à Sra. Carla Cristina Cavalheiro Lobato, CPF/MF nº 245.976.618-16, com mandato de 2 (dois) anos,
na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Emissora.
Em 19 de agosto de 2009, conforme Assembleia Geral Extraordinária ocorreu o aumento de capital
totalizando 461.000 (quatrocentas e sessenta e uma) ações, sendo que a Sra. Carla Cristina Cavalheiro
Lobato passou a deter 156.704 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e quatro) ações e o Sr. João Paulo
dos Santos Pacifico passou a deter 304.224 (trezentos e quatro mil, duzentos e vinte e quatro) ações.
Segundo o Estatuto Social da Emissora, a emissão e colocação de CRI no mercado financeiro e de capitais
depende de aprovação do Conselho de Administração e da Diretoria. Em Reunião do Conselho de
Administração e Reunião da Diretoria da Emissora, realizadas concomitantemente em 14 de dezembro de
2009, conforme autorizada pela Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro
de 2009 e da Reunião da Diretoria realizada em 14 de dezembro de 2009, conforme re-ratificadas em 29 de
janeiro de 2010, os diretores aprovaram a 3ª e a 4ª séries da 4ª emissão de certificados de recebíveis
imobiliários da Securitizadora, que consiste na presente Emissão.
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Sumário do Coordenador Líder
O Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 1989, tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e iniciou sua atuação internacional.
Em 1998, expandiu suas atividades para um banco de investimento full service, que obteve a liderança em
seu mercado de atuação poucos anos depois. Entre os anos de 2000 e 2009, o Pactual realizou 109 ofertas
públicas de ações, segundo ranking da ECM Analytics, com um volume aproximadamente de US$22,23
bilhões.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para
criar o Banco UBS Pactual S.A., com foco principal na área de pesquisa, finanças corporativas, mercado de
capitais, fusões e aquisições, gestão de fortunas (wealth management), gestão de recursos de terceiros e de
fundos de investimento (asset management) e sales & trading. O Banco UBS Pactual S.A. possuía, no Brasil,
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre.
Em 2008, André Esteves, que comandou a área de Renda Fixa, Moedas e Commodities do UBS A.G., foi
diretor-presidente (chief executive officer) do UBS para América Latina e diretor-presidente do Banco
Pactual S.A.; Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central do Brasil; e um grupo de ex-sócios seniores do
Banco Pactual S.A. e diretores do UBS criaram a BTG, uma empresa global de investimentos com mais de 100
profissionais e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Nova York e Hong Kong.
Em abril de 2009, a BTG anunciou a aquisição de 100% das ações do Banco UBS Pactual S.A. Nesta data, a
BTG administrava US$ 1,4 bilhão em ativos próprios e de terceiros. Após a avaliação do Banco Central do
Brasil, a instituição passará a denominar-se Banco BTG Pactual S.A.
Na data deste Prospecto, o Banco BTG Pactual S.A. é o maior banco de investimentos independente baseado
em mercados emergentes, com escritórios em quatro continentes: Ásia, América do Sul, América do Norte e
Europa. Sua atuação se dá em três áreas distintas: atividades de banco de investimento (investment
banking), gestão de recursos de terceiros (asset management) e gestão de fortunas (wealth management).
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2. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA





Informações Relativas à Oferta
Sumário dos Principais Documentos da Oferta
Destinação dos Recursos
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Emissão e os CRI. Recomenda-se aos
Investidores, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto, inclusive
seus anexos, e do Termo de Securitização.
Histórico da Operação
Os Créditos Imobiliários originaram-se a partir dos Contratos de Financiamento celebrados entre Mutuários e
Agente Financeiros, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, os quais correspondem (i) aos
Saldos Residuais devidos pelos Mutuários, com co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus
acessórios, os quais poderão ser novados na forma da Lei nº 10.150/2000; e (ii) às indenizações de seguro
previstas nos Contratos de Financiamento até o valor necessário ao pagamento dos Saldos Residuais.
Os Originadores cederam os Créditos Imobiliários a terceiros, tendo sido adquiridos, ao final, pelo Cedente.
Devido ao interesse em operações estruturadas de securitização, o Cedente, mediante a celebração da
Escritura de Emissão, emitiu uma CCI representativa de cada Contrato de Financiamento, para
posteriormente cedê-las à Emissora com a finalidade de vinculá-las à presente Emissão.
A totalidade dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI que lastreiam a presente Oferta encontram-se
no estágio de Créditos Homologados, Créditos Habilitados, Créditos Inativos, Créditos Ativos e Créditos
Negativa de Cobertura e caso venham a ser novados, irão originar CVS, que poderão ser dos tipos CVS-A,
CVS-B, CVS-C ou CVS-D.
O conceito de “Créditos Imobiliários” não inclui os pagamentos a serem realizados pelos Mutuários a título
de parcelas vincendas dos Contratos de Financiamento que se encontram no estágio “Créditos Ativos”. Tais
parcelas vincendas permanecem como sendo de propriedade do Cedente.
Para maiores informações sobre o histórico da cessão, status e características de cada estágio dos Créditos
Imobiliários, vide
as Seções “Origem dos Créditos Imobiliários” e
“Características dos Créditos
Imobiliários”, nas páginas 66 e 67, respectivamente, deste Prospecto.
Estrutura da Securitização
Após a emissão das CCI, o Cedente celebrou o Contrato de Cessão, por meio do qual cedeu à Emissora, pelo
Valor da Cessão, em caráter irrevogável e irretratável, as CCI representativas dos Créditos Imobiliários,
incluindo todos os respectivos direitos oriundos dos referidos Créditos Imobiliários, bem como todas as suas
condições de reajustamento e atualizações.
O pagamento do Valor da Cessão está condicionado, conforme previsto no Contrato de Cessão, ao
atendimento da totalidade das Condições Precedentes previstas naquele instrumento. Adicionalmente, o
Valor da Cessão será pago pela Emissora ao Cedente da seguinte forma: (i) dação em pagamento do CRI
Subordinado, por seu preço unitário do dia, calculado segundo o disposto no Termo de Securitização; e (ii) o
restante será pago na forma a ser estipulada de comum acordo entre o Cedente e a Emissora.
Caso o Cedente, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, se interesse na Recompra Facultativa dos
Créditos Imobiliários, ou seja, recomprar total ou parcialmente os Créditos Imobiliários, será aplicado o
Valor de Recompra das CCI, que equivale ao pagamento do valor de face do Contrato de Financiamento que
tal CCI representa, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data da
Reestruturação até a data do efetivo resgate da CCI, calculada na forma da Cláusula Quinta do Termo..
Ressalte-se que poderá haver, inclusive, a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, sobre a qual
será aplicado o mesmo Valor de Recompra das CCI já referido neste parágrafo.
Cada uma das séries da Oferta têm uma data de vencimento prevista, no entanto, os CRI estão sujeitos a
pagamentos extraordinários, que poderão ocorrer, em diversas datas aleatórias, na hipótese de os Créditos
Imobiliários virem a ser novados anteriormente à Data de Vencimento dos CRI, caso o Cedente opte por
realizar a Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários ou no advento das Hipóteses de Recompra
Compulsória dos Créditos Imobiliários.
Para maiores informações acerca do fluxo de novação dos Créditos Imobiliários, ver Seção “Histórico e
Procedimentos de Novação dos Créditos Imobiliários”, nas páginas 63 a 65 deste Prospecto.
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Abaixo um sumário da estrutura da Oferta.

Instituição Custodiante e

Mutuários/
FCVS

Registrador

Assessoria
Jurídica
1

Cedente

CCI

Emissão de CCI

2

Banco
Bradesco S/A

Cessão CCI
3

Emissão CRI

5
Valor da Cessão
CRI
Subordinado

Subscrição
dos CRI

4
CRI
Sênior

Investidor

1) O Cedente é detentor dos Créditos Imobiliários. O Cedente emite as CCI, representativas dos Créditos
Imobiliários.
2) Por meio do Contrato de Cessão, o Cedente cede as CCI à Emissora, para que estas sejam utilizadas como
lastro para a Emissão.
3) A Emissora realizará a Emissão dos CRI, os quais serão, por intermédio do Coordenador Líder, adquiridos
pelos Investidores.
4) O Cedente subscreverá o CRI Subordinado e os demais Investidores subscreverão os CRI Seniores.
5) Atendidas as Condições Precedentes, a Emissora pagará o Valor da Cessão ao Cedente.
Características da Oferta e dos CRI
Histórico da Oferta:
Em 29 de dezembro de 2009 foi concedido o registro provisório da Oferta, cujas principais características
eram: (i) emissão da 3ª Série, composta por 343 (trezentos e quarenta e três) CRI Sêniores, com valor
unitário de R$ 300.020,00 (trezentos mil e vinte reais), perfazendo o valor global de R$ 102.906.860,00
(cento e dois milhões novecentos e seis mil oitocentos e sessenta reais); (ii) emissão da 4ª Série, composta
por 01 (um) CRI Subordinado, com valor unitário de R$ 27.356.000,00 (vinte e sete milhões trezentos e
cinqüenta e seis mil reais), perfazendo o valor global de R$ 27.356.000,00 (vinte e sete milhões trezentos e
cinqüenta e seis mil reais); e (iii) taxa de remuneração para os CRI Seniores e Subordinados de 100% (cem
por cento) da Taxa DI over.
Posteriormente, o BTG Pactual, na qualidade de coordenador líder da Oferta, e conforme pactuado no
Contrato de Distribuição, subscreveu e integralizou a totalidade dos CRI, mediante o exercício da garantia
firme.
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Em 29 de janeiro de 2010, a Emissora, juntamente com o BTG Pactual, na qualidade de cedente e único
investidor (por ocasião do exercício da garantia firme), resolveram realizar certas alterações das condições
da operação. Tais alterações foram aprovadas (i) pela Diretoria da Emissora, conforme a re-ratificação
realizada no dia 29 de janeiro de 2010, da Ata da Diretoria da Emissora que aprovou a Oferta, bem como (ii)
pelo BTG Pactual, através da Assembléia Geral Extraordinária dos Titulares dos Recebíveis Imobiliários
realizada em 29 de janeiro de 2010.
Dentre as alterações aprovadas destacam-se (mas não se limitam) as seguintes: (i) redução do valor global
da 3ª série e conseqüente redução da quantidade de CRI Seniores emitidos; (ii) redução do valor global da 4ª
Série e, conseqüente redução do valor nominal do CRI Subordinado que foi emitido no âmbito de tal 4ª
Série; (iii) redução do Valor da Cessão, por ocasião da reestruturação dos termos e condições da Oferta; (iv)
alteração do percentual do CDI que incidirá na Remuneração dos CRI, que passará a ser de 94% (noventa e
quatro por cento); (v) realização de ajustes de redação e do conceito de “Créditos Imobiliários”; e (vi)
inclusão de previsão de que eventuais controvérsias serão resolvidas por arbitragem, indicando que qualquer
disputa será submetida à Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
Adicionalmente, em 10 de março de 2010, a Emissora e o BTG Pactual, na qualidade de único investidor,
resolveram alterar a periodicidade para o exercício da opção de venda dos CRI pelos investidores, que
passou a ser semestral. Referida alteração foi aprovada (i) pela Diretoria da Emissora, conforme ata de
reunião realizada em 10 de março de 2010, e (ii) pelo BTG Pactual, na qualidade de único investidor dos
CRI, conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 4ª Emissão da Emissora, realizada em 10 de março de 2010.
Autorizações societárias:
A Oferta e a estruturação da distribuição dos CRI foi aprovada conforme as deliberações da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 2009 e Reunião da Diretoria da Emissora,
realizada em 14 de dezembro de 2009 e re-ratificadas em 29 de janeiro de 2010.
Créditos Imobiliários:
Os Créditos Imobiliários cedidos à GaiaSec estão nos seguintes estágios para Novação: Créditos Negativa de
Cobertura, Créditos Homologados, Créditos Habilitados, Créditos Inativos e Créditos Ativos e caso venham a
ser novados, nos termos da Lei 10.150, originarão CVS, que poderão ser dos tipos CVS-A, CVS-B, CVS-C ou
CVS-D.
Os Créditos Imobiliários foram constituídos na contratação do financiamento. A assunção, pelo FCVS, da
obrigação de arcar com o pagamento do Saldo Residual nasceu com a constituição do FCVS em 1967 ou no
momento da celebração do próprio Contrato de Financiamento, o que tiver ocorrido por último.
O conceito de “Créditos Imobiliários” não inclui os pagamentos a serem realizados pelos Mutuários a título
de parcelas vincendas dos Contratos de Financiamento que se encontram no estágio “Créditos Ativos”. Tais
parcelas vincendas permanecem como sendo de propriedade do Cedente.
De acordo com as informações fornecidas pelo Servicer, em 1º de dezembro de 2009, os Créditos Imobiliários
que lastreiam a Oferta são compostos pela:
(i) Carteira MS, que no dia 1º de dezembro de 2009 era composta por 1062 (mil e sessenta e dois) Contratos
de Financiamento nos seguintes estágios:
#
388
59
193
83
339
1062

Estágio
Créditos Homologados
Créditos Habilitados
Créditos Inativos
Créditos Ativos
Créditos Negativa de Cobertura
Total

Valor
R$ 18.524.592,96
R$ 2.729.062,06
R$ 4.497.753,40
R$ 877.874,19
R$ 12.327.688,79
R$38.956.971,40

(ii) Carteira Socilar, que no dia 1º de dezembro de 2009 era composta por 653 (seiscentos e cinqüenta e
três) Contratos de Financiamento nos seguintes estágios:
#
298
185
170
653

Estágio
Créditos Habilitados
Créditos Inativos
Créditos Ativos
Total

Valor
R$41.172.233,12
R$ 45.889.905,91
R$ 4.932.544,46
R$ 91.994.683,49

Para maiores informações sobre os Créditos Imobiliários lastro da Oferta, vide Seção “Características dos Créditos
Imobiliários”, na página 67 deste Prospecto.
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Data da Emissão dos CRI:
A Data de Emissão dos CRI é o dia 15 de dezembro de 2009.
Data da Reestruturação dos CRI:
A data em que foram realizadas as alterações nos termos e condições dos CRI (Data da Reestruturação) é o
dia 29 de janeiro de 2010.
Valor Total da Emissão:
O valor total da Emissão é R$104.115.213,04 (cento e quatro milhões, cento e quinze mil, duzentos e treze
reais e quatro centavos), na Data da Reestruturação.
Quantidade de CRI Seniores:
Serão emitidos 329 (trezentos e vinte e nove) CRI Seniores.
Valor Nominal Unitário dos CRI Seniores:
O Valor Nominal Unitário de cada CRI é de R$ 300.636,00 (trezentos mil, seiscentos e trinta e seis reais), na
Data da Reestruturação.
Valor Total da Série Senior:
O valor total da Emissão R$ 98.909.244,00 (noventa e oito milhões, novecentos e nove mil, duzentos e
quarenta e quatro reais), na Data da Reestruturação.
Quantidade de CRI Subordinado:
Será emitido 1 (um) CRI Subordinado.
Valor Nominal Unitário do CRI Subordinado:
O Valor Nominal Unitário do CRI Subordinado é de R$ 5.205.969,04 (cinco milhões, duzentos e cinco mil,
novecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), na Data da Reestruturação.
Valor Total da Serie Subordinada:
O valor total da Série Subordinada é R$ 5.205.969,04 (cinco milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e
sessenta e nove reais e quatro centavos), na Data da Reestruturação.
Cálculo do Saldo Devedor do CRI (valor nominal e juros):
Os CRI Seniores e CRI Subordinado farão jus a juros remuneratórios equivalentes a 94% (noventa e quatro por
cento), em relação à Taxa DI, incidentes sobre o saldo devedor não amortizado dos CRI, desde a Data da
Reestruturação. Os juros, incidentes sobre o saldo do valor nominal dos CRI, serão pagos na data de
vencimento final dos CRI. A remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula
(“Remuneração”):

J  VNe FatorDI  1
onde:
J - valor unitário dos juros remuneratórios, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem
arredondamento, devidos no final do Período de Capitalização.
VNe - valor nominal não amortizado dos CRI, informado/calculado com 6 (seis) casas
decimais, sem arredondamento.
Fator DI - produtório das Taxas DI com uso do percentual aplicado, desde a Data da
Reestruturação, inclusive, até a data do respectivo cálculo, exclusive, calculado com 8
(oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

Fator DI

n
  1  TDI k  p 
100 
k 1 
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onde:
k – número de ordem da Taxa DI, variando de 1 (um) até n;
n – número total de Taxas DI, sendo “n” um número inteiro.
P – CRI Seniores: 94 (noventa e quatro) e CRI Subordinado: (noventa e quatro), em cada
caso aplicado sobre a Taxa DI, informado com duas casas decimais.
TDIk – fator da Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, da seguinte forma:
1

 DI
 252
TDI k   k  1  1
 100

onde:
DIk - Taxa DI de ordem k divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight),
utilizada com 2 (duas) casas decimais.
O fator resultante da expressão
decimais sem arredondamento.

p 

1  TDI k 

100 


é considerado com 16 (dezesseis) casas

p 

1  TDIk 

100

 , sendo que a cada fator diário
Efetua-se o produtório dos fatores diários
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo
fator diário, e assim por diante até o último considerado.
Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório “Fator
DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.
Se, a qualquer tempo durante a vigência dos CRI, não houver divulgação da Taxa DI, será aplicada na
apuração de TDIk a última Taxa DI divulgada, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e
os titulares dos CRI quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável. Se a não divulgação da
Taxa DI for superior ao prazo de 10 (dez) dias consecutivos, aplicar-se-á o disposto nos itens abaixo quanto à
definição do novo parâmetro de Remuneração dos CRI.
No caso de extinção, ausência de apuração e/ou divulgação por mais de 10 (dez) dias consecutivos após a
data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de aplicação aos CRI da Taxa DI,
ou determinação judicial, o Agente Fiduciário deverá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do
evento, realizar a Assembléia Geral de titulares de CRI, na forma e prazos estipulados na Cláusula 11 do
Termo, para a deliberação, de comum acordo com a Emissora e com a Cedente, do novo parâmetro de
Remuneração a ser aplicado.
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer obrigações referentes aos
CRI, até o 1º (primeiro) Dia Útil subseqüente, se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil,
sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
Caso qualquer data de vencimento coincida com dia que não seja um Dia Útil, os prazos de pagamento de
quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados pelo número de dias
necessários para assegurar que, entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela GaiaSec e o pagamento
de suas obrigações referentes aos CRI, sempre decorra um Dia Útil. O disposto neste item se aplica única e
exclusivamente nas hipóteses em que o vencimento de parcelas dos CRI coincidir com uma data que não seja
um Dia Útil, não se aplicando, porém, nas hipóteses de inadimplemento ou mora no pagamento dos Créditos
Imobiliários.
A prorrogação prevista nos itens acima, se justifica em virtude da necessidade de haver um intervalo de pelo
menos um Dia Útil entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela GaiaSec e o pagamento de suas
obrigações referentes aos CRI.
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Periodicidade de Pagamento:
O pagamento da Remuneração dos CRI, bem como o principal, será bullet, ou seja, parcela única na Data de
Vencimento, observadas as hipóteses de pagamentos extraordinários e/ou resgate antecipado, na forma
prevista no Termo de Securitização.
Séries:
3ª e 4ª Séries da 4ª Emissão da Emissora.
Regime Fiduciário:
Na forma do Artigo 9º e seguintes da Lei nº. 9.514, a Securitizadora instituiu, de maneira irrevogável e
irretratável, o Regime Fiduciário sobre os bens que compõem o Patrimônio Separado, devendo-se observar
as seguintes condições:
(i) o Patrimônio Separado destaca-se do patrimônio comum da Emissora, destinando-se exclusivamente à
liquidação dos CRI;
(ii) os Créditos Imobiliários são afetados como lastro da Oferta;
(iii) o Agente Fiduciário da Oferta é o representante dos interesses dos Investidores e os beneficiários do
Patrimônio Separado serão os Investidores;
(iii) os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e forma de destituição ou
substituição do Agente Fiduciário estão descritos na Cláusula Décima do Termo de Securitização e na
subseção “Sumário dos Principais Documentos da Oferta” deste Prospecto; e
(iv) o Patrimônio Separado será liquidado na forma prevista na Cláusula Décima Primeira do Termo de
Securitização.
Os bens do Patrimônio Separado objeto do regime fiduciário, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, nos
termos do artigo 11 da Lei nº 9.514:
(i) constituem Patrimônio Separado que não se confunde com o patrimônio da Emissora;
(ii) serão mantidos de forma apartada do patrimônio da Emissora até que a mesma complete o resgate da
totalidade dos CRI objeto da presente Oferta;
(iii) destinam-se exclusivamente (nesta ordem) ao pagamento de/da (a) Despesas da Securitização; (b)
Remuneração dos CRI; e (c) principal dos CRI;
(iv) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores da Securitizadora, observado o
disposto no artigo 76 da Medida Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001;
(v) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da Securitizadora
por mais privilegiados que sejam, observado o disposto no artigo 76 da Medida Provisória 2.158, de 24 de
agosto de 2001; e
(vi) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão afetados.
Na hipótese de insuficiência do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário convocará assembléia geral dos
Investidores, nos termos previstos na Cláusula Décima Primeira do Termo de Securitização, para deliberar
sobre a forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante.
Na hipótese de insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário assumirá imediatamente a custódia e
administração do Patrimônio Separado e convocará assembléia geral dos Investidores, na forma prevista na
Cláusula Décima Quinta do Termo de Securitização, para deliberar sobre a forma de administração ou
liquidação do mesmo.
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Patrimônio Separado:
O Patrimônio Separado será administrado pela Securitizadora e será objeto de registro contábil próprio e
independente. A Securitizadora elaborará e publicará suas demonstrações financeiras, destacando o
Patrimônio Separado em notas explicativas ao seu balanço ou conforme critério a ser regulamentado pelos
órgãos competentes.
A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua quebra, tampouco
afetará o Patrimônio Separado aqui constituído.
UMA VEZ CONSTITUÍDO PATRIMÔNIO SEPARADO, O PATRIMÔNIO DA EMISSORA SOMENTE RESPONDERÁ
PELOS PREJUÍZOS QUE ESTA CAUSAR NAS SEGUINTES HIPÓTESES, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEI Nº
9.514: (I) DESCUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR; (II) NEGLIGÊNCIA OU
ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA; OU (III) DESVIO DA FINALIDADE DO PATRIMÔNIO SEPARADO.
Na hipótese de insuficiência do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário convocará assembléia geral dos
Investidores, na forma prevista na Cláusula Décima Primeira do Termo de Securitização, para deliberar
sobre a forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante.
Liquidação do Patrimônio Separado
Caso seja verificada a insolvência da Emissora ou,a inda, qualquer uma das hipóteses relacionadas nos itens
de “i” a “iii” abaixo, o Agente Fiduciário deverá realizar a administração do Patrimônio Separado
constituído pelos Créditos Imobiliários e respectivas garantias, ou sua liquidação na hipótese em que os
Investidores venham a deliberar sobre a liquidação do Patrimônio Separado.
Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado,
os Investidores deverão deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado ou pela continuidade de sua
gestão pelo Agente Fiduciário, bem como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.
A critério dos Investidores, a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos poderá ensejar a liquidação do
Patrimônio Separado:
i) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora;
ii) inadimplemento pela Emissora de qualquer das obrigações pecuniárias previstas no Termo de
Securitização, desde que o mesmo perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da notificação formal
e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário;
iii) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias previstas no
Termo de Securitização, desde que não sanadas em até 30 (trinta) dias, contados de aviso escrito que
lhes for enviado pelo Agente Fiduciário ou por qualquer dos titulares de CRI.
A assembléia geral dos titulares dos CRI deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela
continuidade de sua administração pelo Agente Fiduciário, fixando, neste caso, a remuneração deste último, bem
como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.
O Agente Fiduciário diligenciará para liquidará o Patrimônio Separado, mediante a entrega dos Créditos Imobiliários
aos Titulares dos CRI, independentemente de qualquer consulta a estes, caso o Cedente não efetue a Recompra
Compulsória dos Créditos Imobiliários quando da conversão do Crédito Pré-Novado em CVS.
Tendo em vista o disposto no item acima, a Emissora e os Titulares dos CRI outorgam mandato ao Agente Fiduciário,
em caráter irrevogável e irretratável, para praticar todos os atos que entenda necessários para realizar a entrega dos
Créditos Imobiliários aos Titulares dos CRI.
Em caso de liquidação antecipada do Patrimônio Separado, os Créditos Imobiliários serão divididos
proporcionalmente entre os titulares dos CRI, até que seja pago o saldo total dos CRI Seniores que cada um dos
Investidores detenha na data da liquidação antecipada, mediante sorteio a ser realizado pelo Agente Fiduciário.
Passarão automaticamente a fazer parte do CRI Subordinado, os Créditos Imobiliários que tiverem os maiores
valores, sendo certo que o CRI Subordinado somente será amortizado após a liquidação total dos CRI Seniores.
Eventual saldo existente no Fundo de Despesas será devolvido ao Fiador
Após o resgate integral dos CRI, eventual saldo existente no Fundo de Despesas será devolvido ao Fiador.
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Das Obrigações e Responsabilidades do Agente Fiduciário:
As obrigações do Agente Fiduciário estão devidamente descritas na Cláusula Décima do Termo de Securitização.
Adicionalmente, por meio de declaração anexa ao Termo de Securitização, o Agente Fiduciário declarou que as
Garantias foram regularmente constituídas e que obsevou sua suficiência e exeqüibilidade, nos termos do artigo 12,
inciso IX, da Instrução CVM nº 28/1983 e do item15 do anexo III da Instrução CVM 414.
Cronograma da Oferta:
Conforme abaixo definido:
Ordem dos
Eventos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(1)

Eventos
Protocolo do registro provisório da Oferta na CETIP
Disponibilização do Prospecto
Concessão do registro provisório da Oferta pela CVM
Registro dos CRI na CETIP
Início de negociação dos CRI na CETIP
Protocolo do registro definitivo da Oferta na CVM
Publicação do Aviso ao Mercado
Registro Definitivo
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Publicação do Anúncio de Início
Registro da Oferta na Anbima
Publicação do Anúncio de Encerramento

Data prevista (1)
18/12/2009
18/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/01/2010
24/03/2010
11/05/2010
11/05/2010
12/05/2010
14/05/2010
10/11/2010

As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações.

Banco Escriturador
O Banco Bradesco S/A., será o Banco Escriturador dos CRI objeto da presente Oferta.
Consultores Legais:
Consultores legais da Securitizadora e do Coordenador Líder: Pedraza, Maximiano, Kawasaki e Assolini –
Advogados Associados.
Auditores:
BDO Trevisan Auditores Independentes.
Prazo de Colocação:
O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 6 (seis) meses contados a partir da publicação do Anúncio
de Início.
Forma do CRI:
Os CRI terão a forma nominativa escritural. Para todos os fins de direito, a titularidade do CRI será
comprovada pelo Banco Escriturador.
Prazo e Data de Vencimento:
Os CRI Seniores terão prazo de vencimento de 3 (três) anos contados da Data de Emissão, vencendo em 15
de dezembro de 2012, ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária, Resgate Antecipado,
Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários e Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários.
O CRI Subordinado terá prazo de vencimento de aproximadamente 17 (dezessete) anos contados da Data de
Emissão, vencendo em 01 de janeiro de 2027 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de
Amortização Extraordinária, Resgate Antecipado, Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários e
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários.
Registro e Negociação:
Os CRI serão registrados para negociação no mercado secundário na CETIP.
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Distribuição dos CRI:
A distribuição dos CRI ocorrerá por meio de distribuição pública com intermediação do Coordenador Líder.
Regime de Distribuição dos CRI:
O Coordenador Líder distribuirá os CRI Seniores sob o regime de garantia firme de colocação, assim como
distribuirá o CRI Subordinado sob o regime de melhores esforços, conforme disciplinado no Contrato de
Distribuição.
Os CRI serão colocados após a concessão do registro provisório da Oferta pela CVM e a publicação do Aviso
ao Mercado e disponibilicação do Prospecto Preliminar, sendo certo que a distribuição dos CRI deverá
ocorrer dentro do Prazo de Colocação.
O Coordenador Líder terá a totalidade do Prazo de Distribuição para realizar a distribuição dos CRIe terá a
faculdade de exercer a garantia firme, total ou parcial, a partir do dia imediatamente seguinte à concessão
do registro provisório pela CVM.
Após o exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder, este poderá revender os CRI Seniores adquiridos
durante todo o Prazo de Distribuição, por seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração
calculada pro rata temporis desde a Data da Reestruturação até a data da referida venda.
É admitida a revenda dos CRI Seniores durante o Prazo de Colocação com ágio ou deságio sobre valor
nominal unitário dos CRI, desde que o Coordenador Líder efetue tais vendas nas mesmas condições para
todos os investidores, de forma a lhes conferir tratamento equitativo e mesma remuneração a todos os
adquirentes dos CRI.
Após o encerramento do Prazo de Distribuição, a negociação dos CRI será realizada a preço de mercado.
Público Alvo da Oferta:
A Oferta será destinada a investidores qualificados, nos termos do artigo 109 da Instrução CVM 409, dentre
as quais:
(i) entidades abertas e fechadas de previdência complementar, seguradoras, fundos de investimento ou
pessoas físicas; e (ii) Investidores que devam estar dispostos a correr todos os riscos inerentes a presente
operação, conforme o estabelecido na Seção “Fatores de Risco”, na página 55 deste Prospecto, incluindo o
risco de perda da totalidade do principal investido por conta da não ocorrência da novação dos Créditos
Imobiliários e do não cumprimento da Fiança pelo Fiador.
Inadequação do investimento:
O investimento em CRI não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez com relação aos
títulos adquiridos, uma vez que a negociação de CRI no mercado secundário brasileiro é restrita; (ii) não
estejam dispostos a correr risco de crédito de empresas do setor imobiliário; (iii) não estejam dispostos a
incorrer no risco de crédito dos Mutuários, do FCVS e/ou da não ocorrência da novação dos Créditos
Imobiliários; e/ou (iv) não estejam dispostos a correr o risco de crédito do Fiador.
Para maiores informações sobre os fatores de risco da Oferta, vide a Seção “Fatores de Risco”, na página 55
deste Prospecto.
Fatores de Risco:
Para uma explicação detalhada sobre os principais riscos incidentes sobre a aplicação nos CRI, recomenda-se
a leitura dos Fatores de Risco descritos nas páginas 55 a 60 deste Prospecto.
Informações Adicionais:
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Securitizadora e a presente Oferta poderão ser
obtidas junto à Securitizadora, ao Coordenador Líder e/ou à CVM.
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Pagamentos extraordinários:
Os CRI estão sujeitos a pagamentos extraordinários, que poderão ser parcial ou total, sendo certo que, caso
o Cedente, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, se interesse na Recompra Facultativa dos Créditos
Imobiliários, ou seja, na recompra total ou parcial dos Créditos Imobiliários, será aplicado o Valor de
Recompra previsto na cláusula terceira do Contrato de Cessão. Ressalte-se que poderá haver, inclusive, a
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, sobre a qual será aplicado o Valor de Recompra das CCI.
Procedimento de colocação:
Os CRI desta Oferta serão objeto de oferta pública, nos termos previstos no Contrato de Distribuição e no
presente Prospecto. O Coordenador Líder realizará a distribuição pública da totalidade dos CRI, sendo que
os CRI Seniores serão distribuídos sob o regime de garantia firme e o CRI Subordinado será distribuído sob o
regime de melhores esforços, conforme especificado neste Prospecto e no Contrato de Distribuição.
O Coordenador Líder terá a totalidade do Prazo de Distribuição para realizar a distribuição dos CRI e terá a
faculdade de exercer a garantia firme, total ou parcial, a partir do dia imediatamente seguinte à concessão
do registro provisório pela CVM.
Após o exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder, este poderá revender os CRI Seniores adquiridos
durante todo o Prazo de Distribuição, por seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração
calculada pro rata temporis desde a Data da Reestruturação até a data da referida venda.
É admitida a revenda dos CRI Seniores durante o Prazo de Colocação com ágio ou deságio sobre o valor
nominal unitário dos CRI, desde que o Coordenador Líder efetue tais vendas nas mesmas condições para
todos os investidores, de forma a lhes conferir tratamento equitativo e mesma remuneração a todos os
adquirentes dos CRI.
Após o encerramento do Prazo de Distribuição, a negociação dos CRI será realizada a preço de mercado.
Preço de Subscrição e Forma de Integralização:
Ressalvada a dação em pagamento do CRI Subordinado ao Cedente, conforme previsto no Contrato de Cessão
e no Termo de Securitização, os CRI serão subscritos e integralizados em moeda corrente nacional ou em
bens e direitos, em uma única parcela, no mesmo dia da subscrição ou após, de acordo com o preço unitário
diário dos CRI, que levará em consideração o reajuste e os juros remuneratórios incorridos entre a Data de
Emissão e a data de integralização dos CRI, calculado pro rata die, se necessário.
Sem prejuízo do disposto acima, os CRI poderão ser subscritos com ágio ou deságio sobre o preço base de
subscrição. As eventuais taxas de ágio ou deságio deverão ser uniformes para todos os CRI da mesma série,
de modo que todos os CRI da respectiva série façam jus à mesma taxa implícita de remuneração.
A integralização dos CRI será realizada via Cetip, mediante crédito em conta corrente de titularidade da
Emissora ou mediante a entrega, à Emissora, de bens e direitos.
Uma vez atendidas as Condições Precedentes, a Emissora pagará o Valor da Cessão ao Cedente. O Valor da
Cessão será pago pela Emissora ao Cedente da seguinte forma: (i) dação em pagamento do CRI Subordinado,
por seu preço unitário do dia, calculado segundo o disposto no Termo de Securitização; e (ii) o restante será
pago na forma a ser estipulada de comum acordo entre o Cedente e a Emissora.
Tributos Incidentes sobre o Investimento em CRI
Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados de
recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.
A partir de 1º de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada, sendo
estabelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os rendimentos dos
certificados dos recebíveis imobiliários são tributados pelo IRRF às alíquotas de (i) 22,5% quando os
investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias; (ii) 20% quando os investimentos forem
realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5% quando os investimentos forem realizados com
prazo de 361 dias até 720 dias; (iv) 15% quando os investimentos forem realizados com prazo superior a 721
dias. Este prazo de aplicação é contado da data em que o investidor efetuou o investimento, até a data do
resgate (art. 1° da Lei n° 11.033/04, e art. 65 da Lei n° 8.981/95).
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Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação como
pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira, sociedade de
seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.
A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho de capital na
alienação ou cessão, detidos por investidores pessoas físicas a partir de 1º de janeiro 2005, fica isenta do
imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual). Os ganhos de capital estarão sujeitos ao IRRF
em razão do tempo de aplicação dos recursos conforme mencionado acima.
Os investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, em caráter definitivo, ou seja, o imposto não é
compensável em face de obrigações futuras. As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto
na fonte desde que declarem sua condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se
à tributação pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei nº. 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1°, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras. Este dispositivo legal está suspenso por força de ação direta de
inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Saúde.
O IRRF pago por investidores qualificados como pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado
ou real é considerado como antecipação do imposto devido no exercício, gerando o direito à restituição ou
compensação do montante retido com o IRPJ apurado em cada período de apuração.
A partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das
provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de previdência complementar,
sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, bem como de seguro de vida
com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa de imposto de renda incidente na fonte ou
pago em separado.
Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários realizada por
instituições financeiras, fundos de investimento (exceto fundo de investimento imobiliário), seguradoras,
entidades de previdência complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas
técnicas e fundos), sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do pagamento em separado do
imposto de renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos (art. 76, I, da Lei n° 8.981/95, na
redação dada pela Lei n° 9.065/95 e art. 5º da Lei nº 11.053/04).
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra geral, o
mesmo tratamento tributário cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos investidores
residentes ou domiciliados no país (art. 78 da Lei n° 8.981/95). Por sua vez, há um regime especial de
tributação aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores externos cujos recursos adentrarem
o país de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n° 2.689). Nesta hipótese, os
rendimentos auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota
de 15% (art. 81 da Lei n° 8.981/95, art, 11 da Lei no 9.249/95, art, 16 da Medida Provisória n° 2.189-49/01),
ao passo que os ganhos realizados em ambiente bursátil, como a BOVESPA, são isentos de tributação. Em
relação aos investimentos oriundos de países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior
a 20%, em qualquer situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 25%. A Receita Federal do Brasil
divulga lista exaustiva dos referidos países e jurisdições, atualmente constantes da Instrução Normativa nº.
188, de 6 de agosto de 2002, do Secretário da Receita Federal.
Ainda, com relação aos Investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determina que o ingresso de
recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na forma regulamentada pelo
Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000) a alíquota do IOF/Câmbio
será igual a 2% (dois por cento), conforme alteração estabelecida pelo Decreto nº 6.983/2009. Alertamos,
contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser
alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo.
Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários,
cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e
valores mobiliários. Regra geral, para as operações cujo resgate, cessão ou repactuação ocorra após o período de
30 (trinta) dias contados da data de sua aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários.
Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação no BOVESPA FIX, a
retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não
financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada através do próprio sistema.
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Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não possuírem contas
individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas contas pela Securitizadora,
cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção do IRRF.
A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento ou crédito dos rendimentos aos investidores, ou da
alienação do papel (art. 6° do Decreto-Lei n° 2.394/87 e art. 65, §7º, da Lei nº 8.981/95), e o recolhimento
do IRRF deve ser realizado (i) na data da ocorrência do fato gerador, nos casos de rendimentos atribuídos a
residentes ou domiciliados no exterior e de pagamentos a beneficiários não identificados; (ii) até o terceiro
dia útil da semana subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, nos casos de aplicações financeiras
(art. 70, I, “b” 1, da Lei n°. 11.196/05).
Haverá também incidência do IRRF à alíquota de 0,005%, como antecipação, no caso de operações realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, no Brasil (exceto ‘day trade’). O IRRF deverá ser
retido e recolhido pela instituição intermediadora que receber diretamente a ordem do cliente, e será calculado
sobre as seguintes bases: (i) nas operações realizadas nos mercados futuros, a soma algébrica dos ajustes diários,
se positiva, apurada por ocasião do encerramento da posição, antecipadamente ou no seu vencimento; (ii) nos
mercados de opções, o resultado, se positivo, da soma algébrica dos prêmios pagos e recebidos no mesmo dia;
(iii) nos mercados a termo: a) quando houver a previsão de entrega do ativo objeto na data do seu vencimento, a
diferença, se positiva, entre o preço a termo e o preço a vista na data da liquidação e b) com liquidação
exclusivamente financeira, o valor da liquidação financeira previsto no contrato, e (iv) nos mercados a vista, o
valor da alienação, nas operações com ações, ouro ativo financeiro e outros valores mobiliários neles negociados.
O valor do IRRF que se refere o item anterior poderá ser (i) deduzido do imposto sobre ganhos líquidos
apurados no mês; (ii) compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses
subseqüentes; (iii) compensado na declaração de ajuste se, após a dedução de que tratam os incisos
anteriores, houver saldo de imposto retido, e (iv) compensado com o imposto devido sobre o ganho de
capital na alienação de ações. O IRF em exame deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro)
dia útil da semana subseqüente à data da retenção.
O IRRF de 0,005% não incide nas operações (i) de exercício de opção; (ii) das carteiras de instituição
financeira, sociedade de seguro, de capitalização, entidade aberta ou fechada de previdência
complementar, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de
títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil e Fundo de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi); (iii) dos investidores estrangeiros que realizam operações em bolsa de acordo com as
normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (exceto os oriundos de paraísos fiscais);
(iv) dos fundos e clubes de investimento e (v) conjugadas, que permitam a obtenção de rendimentos
predeterminados, realizadas nos mercados de opções de compra e de venda em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros (box), no mercado a termo nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, em
operações de venda coberta e sem ajustes diários, e no mercado de balcão.
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro
Os rendimentos auferidos por pessoas jurídicas brasileiras são caracterizados como receitas financeiras e
integram a base de cálculo do IRPJ (alíquota básica de 15%, mais adicional de 10% sobre a parcela do lucro
que exceder a R$ 240.000,00 a.a.) e da CSLL (9%), independentemente de sua forma de apuração.
Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS
O PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas jurídicas ou a elas equiparadas,
assim considerado a totalidade das receitas por essas auferidas no mês, independentemente do tipo de
atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais receitas.
A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários aos
investidores qualificados como pessoas jurídicas constitui receita financeira, podendo, conforme o caso,
sujeitar-se (sujeitando-se, em regra,) ao PIS e à COFINS.
A Medida Provisória nº 66/02, convertida na Lei nº 10.637/02, instituiu a sistemática não-cumulativa de
apuração do PIS, a qual passou a produzir efeitos a partir de 1 de dezembro de 2002. De acordo com a nova
sistemática, a qual é aplicável à maioria das pessoas jurídicas, a alíquota do PIS foi elevada de 0,65% para
1,65%, passando, todavia, a ser admitido o registro de créditos – calculados com base em determinadas
despesas expressamente previstas em lei – para compensação com o PIS devido.
Posteriormente, com a edição da Medida Provisória nº. 135/03, convertida na Lei nº 10.833/03, instituiu-se,
ressalvadas algumas exceções, a sistemática não-cumulativa também para a apuração da COFINS, a qual
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passou a produzir efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2004. Segundo essa sistemática, a alíquota dessa
contribuição foi elevada de 3,0% para 7,6%, sendo admitido todavia o registro de créditos – calculados com
base em determinadas despesas expressamente previstas em lei – para compensação com a COFINS devida.
Ademais, a Lei nº. 10.833/03 harmonizou as regras do PIS e da COFINS, especificamente no que se refere à
apuração de créditos em operações internas.
A partir de 02 de agosto de 2004, os investidores qualificados como pessoas jurídicas sujeitas à apuração do
PIS e da COFINS pela sistemática não-cumulativa não são onerados por essas contribuições no que se refere
aos rendimentos gerados pelos certificados de recebíveis imobiliários. Isso porque o Decreto nº. 5.442/05,
editado com fulcro no artigo 27, parágrafo 2º, da Lei nº 10.865/04, reduziu a zero as alíquotas do PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas a partir de 02 de agosto de 2004 por pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
Por outro lado, estarão sujeitos ao PIS e à COFINS - via de regra, às alíquotas de, respectivamente, 0,65% e
3,0% - os rendimentos gerados pelos certificados de recebíveis imobiliários auferidos por pessoas jurídicas
não sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições, como, por exemplo, às pessoas
jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido. No caso de investidores qualificados como
instituições financeiras ou entidades equiparadas (pessoas jurídicas que, dentre outras, não estão sujeitas à
apuração do PIS e da COFINS pela sistemática não-cumulativa), o PIS e a COFINS incidentes sobre os
rendimentos gerados pelos certificados de recebíveis imobiliários serão calculados pelas alíquotas de,
respectivamente, 0,65% e 4%.
Por fim, vale ressaltar que sobre os rendimentos auferidos por investidores qualificados como pessoas físicas
não há incidência do PIS e da COFINS, vez estes não serem contribuintes destes tributos.
Despesas
São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:
a)

as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação do Patrimônio
Separado, inclusive as referentes à sua transferência para outra companhia securitizadora de
créditos imobiliários, na hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração;

b)

as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, Agente Fiduciário, bem
como as despesas com procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os
interesses dos titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários e Garantias integrantes do
Patrimônio Separado, que deverão ser previamente aprovadas e pagas pelos mesmos titulares;

c)

as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao exercício
da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta,
serão pagas pela Emissora, desde que aprovadas previamente por ela;

d)

os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou
reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e Garantias;

e)

as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios arbitrados pelo
juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou
despesas forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus
administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão
judicial final proferida pelo juízo competente; e

f)

demais despesas previstas em lei, regulamentação aplicável ou no Termo.

Observado o disposto nos itens acima, são de responsabilidade dos Titulares dos CRI:
a)

eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI, não compreendidas na
descrição acima; e

b)

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas.
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Custo da Distribuição (*)
O quadro a seguir demonstra os principais custos da Oferta:
Especificação
Comissão de
Estruturação e
Coordenação:
Taxa de Registro na
CVM:
Taxa de Registro na
ANBID:

% em relação ao
Percentual em relação ao
preço unitário da
Valor da Oferta
Oferta
0,05%
16,67%

Custo unitário da
distribuição

Valor em R$

145,77

50.000,00

0,06%

27,71%

189,89

65.131,43

_

_

_

_

Assessor Legal:

0,07%

25,00%

218,66

75.000,00

**Despesas de
Publicações:

0,05%

16,67%

145,77

50.000,00

**Outras Despesas:
Securitizadora

0,25%

85,89%

751,27

257.685,56
14.254,40

Ag. Fiduciário
Total:

0,48%

165,93%

1.451,36

497.816,99

* Os custos de distribuição serão suportados pelo Cedente, conforme estabelecido no Contrato de Cessão.
** Valores Estimados.
Custos Periódicos do Patrimônio Separado
O quadro a seguir demonstra os principais custos periódicos para manutenção dos CRI:
Prestador de Serviços
Emissora
Agente Fiduciário
Escriturador
Banco Liquidante

Valor

Periodicidade de pagamento

R$ 2.000,00
R$ 13.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00

Mensal
Anual
Mensal
Mensal

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta
A Securitizadora pode requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, caso ocorram alterações
posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido
de registro de distribuição ou que o fundamentem, que resulte em um aumento relevante dos riscos por ela
assumidos e inerentes a própria Oferta.
Adicionalmente, a Securitizadora pode modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e
condições para os Investidores, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM n.º 400.
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da
Oferta poderá ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, contados da aprovação do pedido de modificação.
A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio dos
mesmos jornais utilizados para divulgação do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM n.º 400. Após a publicação do Anúncio de Retificação, o Coordenador Líder só aceitará ordens daqueles
Investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os Investidores que já tiverem
aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados 5
(cinco) Dias Úteis de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os valores eventualmente
dados em contrapartida à aquisição dos CRI, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da
Instrução CVM n.º 400.
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA OFERTA
Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, a saber: 1) Escritura de Emissão de
CCI; 2) Contrato de Cessão; 3) Termo de Securitização; 4) Contrato de Distribuição; 5) Contrato de
Servicing; 6) Contrato com o Banco Escriturador; e 7) Contrato de Prestação de Serviços de Agente
Fiduciário.
O presente sumário não contém todas as informações que o Investidor deve considerar antes de investir nos
CRI. O Investidor deve ler o Prospecto como um todo, incluindo seus anexos, dentre os quais se encontram o
inteiro teor dos documentos aqui resumidos.
Escritura de Emissão de CCI
A Escritura de Emissão, firmada em 15 de dezembro de 2009, pelo Cedente e a Instituição Custodiante, conforme
aditada em 19 de março de 2010, por meio do qual se formaliza a emissão das CCI, nos termos do Artigo 18 e
seguintes da Lei n.º 10.931 e Artigo 53 da Lei nº 11.076/04, que deu nova redação ao Artigo 38 da Lei nº 9.514/97,
para representar os Créditos Imobiliários, decorrentes dos Contratos de Financiamento.
Foram emitidas 1.715 (mil setecentas e quinze) CCI, sem garantia real imobiliária e sob a forma escritural,
cada qual representando a totalidade de cada um dos Créditos Imobiliários, sendo, portanto, integrais. Os
números e as séries das CCI encontram-se discriminados no Anexo II da Escritura de Emissão.
As CCI encontram-se registradas na CETIP.
Os Créditos Imobiliários, caso venham a ser novados, serão objeto de pré-pagamento em dinheiro ou
mediante entrega ao titular das CCI de CVS do tipo CVS-A, CVS-B, CVS-C ou CVS-D, conforme o caso, na
forma estabelecida pela legislação em vigor, ocasião em que as CCI representativas daqueles créditos serão,
em virtude da novação, automaticamente canceladas.
Os encargos moratórios dos Créditos Imobiliários e as multas estão discriminados nos respectivos Contratos
de Financiamento, conforme descrito no Anexo II da Escritura de Emissão.
O reajuste monetário dos valores dos Créditos Imobiliários e, por conseqüência, das CCI será calculado e
cobrado de acordo com os índices e critérios convencionados, conforme descrito no Anexo II da Escritura de
Emissão.
Conforme previsto na Escritura de Emissão, o Servicer é o responsável, como fiel depositário, pela guarda
dos Documentos Comprobatórios.
A Escritura de Emissão será registrada no(s) cartório(s) de registro de títulos e documentos competentes no
prazo de 20(vinte) dias a contar da data de celebração da Escritura de Emissão, às expensas do Cedente.
Contrato de Cessão
O Contrato de Cessão foi celebrado em 15 de dezembro de 2009, entre o Cedente, a Emissora e o Servicer,
conforme aditado em 19 de março de 2010, para a aquisição da totalidade dos Créditos Imobiliários,
representados pelas CCI, pela Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, a fim de vinculá-los à
Emissão, sendo certo que, conforme o disposto no item 2.3.4. do referido contrato, este será resolvido de
pleno direito na hipótese de não cumprimento das Condições Precedentes, quais sejam: (i) registro do
Contrato de Cessão no(s) competente(s) Cartório(s) de Registro de Títulos e Documentos; (ii) a Escritura de
Emissão deverá ter sido depositada na Instituição Custodiante e as CCI deverão ter sido depositadas junto à
CETIP; (iii) as CCI deverão ter sido transferidas à Cessionária junto à CETIP; (iv) deverá ter ocorrido a
integralização dos CRI Seniores; e (v) a obtenção do registro provisório da oferta dos CRI junto à CVM, nos
termos da Instrução CVM 414/04.
O pagamento do Valor da Cessão foi condicionado ao atendimento das Condições Precedentes, de forma que
a Cessionária pagará o Valor da Cessão ao Cedente da seguinte forma: (i) dação em pagamento do CRI
Subordinado, por seu preço unitário do dia, calculado segundo o disposto no Termo de Securitização; e (ii) o
restante será pago na forma a ser estipulada de comum acordo entre o Cedente e a Emissora.
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Caso o Cedente, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, se interesse na Recompra Facultativa dos
Créditos Imobiliários, ou seja, recomprar total ou parcialmente os Créditos Imobiliários, será aplicado o
Valor de Recompra das CCI. Ressalte-se que poderá haver, inclusive, a Recompra Compulsória dos Créditos
Imobiliários, sobre a qual também será aplicado o Valor de Recompra das CCI.
Nos termos do Contrato de Cessão, o Cedente ficou obrigado a arcar com todas e quaisquer despesas
decorrentes da emissão dos CRI relacionadas no rol não taxativo a seguir (i) os custos para registro perante a
CETIP; (ii) honorários de agente fiduciário; (iii) honorários de assessoria legal; (iv) estruturação dos CRI; e
(v) demais despesas da Emissão.
Além das Despesas da Emissão, o Cedente desde já concorda que será responsável, quando atendidas as
Condições Precedentes, pela composição do montante inicial do Fundo de Despesa previsto no Termo de
Securitização no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Após o resgate integral dos CRI, eventual saldo existente no Fundo de Despesas será pago aos titulares dos CRI
Subordinados.
O Contrato de Cessão também prevê que o pagamento do Valor da Cessão está condicionado ao atendimento
da totalidade das Condições Precedentes previstas naquele instrumento. O Valor da Cessão será pago da
seguinte forma: (i) dação em pagamento do CRI Subordinado, por seu preço unitário do dia, calculado
segundo o disposto no Termo de Securitização; e (ii) o restante será pago na forma a ser estipulada de
comum acordo entre o Cedente e a Emissora.
Em decorrência da celebração do Contrato de Cessão, todos e quaisquer recursos oriundos do pagamento,
ordinário ou extraordinário, dos Créditos Imobiliários, inclusive aqueles decorrentes da novação desses
créditos pelo Tesouro Nacional, são devidos e pagos integralmente à Emissora, mediante depósito no Fundo
de Liquidez.
Os pagamentos recebidos pela Cessionária em decorrência da Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários
também deverão ser creditados no Fundo de Liquidez e aplicados única e exclusivamente ao pagamento dos
CRI, conforme previsto no Termo de Securitização.
O Cedente declarou que verificou a existência e regularidade dos Créditos Imobiliários e das CCI, assim
como sua exigibilidade, legitimidade e correta formalização.
Termo de Securitização
O Termo de Securitização celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário e o Fiador, na data de 15 de
dezembro de 2009, conforme aditado em 19 de março de 2010 e em 20 de maio de 2010, por meio do qual,
efetivamente se vincula os Créditos Imobiliários representados pelas CCI aos CRI. Este instrumento, além de
descrever os Créditos Imobiliários, delineia detalhadamente as características dos CRI e sua negociação,
estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, formas de pagamento, subordinação, garantias e
demais elementos.
Há outras 3 hipóteses que ensejam a liquidação antecipada do Patrimônio Separado, mediante deliberação
dos Investidores:
(i) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora;
(ii) inadimplemento pela Emissora de qualquer das obrigações pecuniárias previstas no Termo de
Securitização, desde que o mesmo perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da notificação formal e
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário; e
(iii) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias previstas no Termo de
Securitização, desde que não sanadas em até 30 (trinta) dias, contados de aviso escrito que lhes for enviado
pelo Agente Fiduciário ou por qualquer dos titulares de CRI.
Em caso de liquidação antecipada do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário, conforme disposto no item
10.3, do Termo de Securitização, deverá realizar imediatamente a administração do Patrimônio Separado
constituído pelos Créditos Imobiliários e Garantias, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado na
hipótese em que a assembléia geral dos titulares dos CRI venha a deliberar sobre tal liquidação.
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O Agente Fiduciário diligenciará para liquidará o Patrimônio Separado, mediante a entrega dos Créditos Imobiliários
aos Titulares dos CRI, independentemente de qualquer consulta a estes, caso o Cedente não efetue a Recompra
Compulsória dos Créditos Imobiliários quando da conversão do Crédito Pré-Novado em CVS.
Tendo em vista o disposto no item acima, a Emissora e os Titulares dos CRI outorgam mandato ao Agente Fiduciário,
em caráter irrevogável e irretratável, para praticar todos os atos que entenda necessários para realizar a entrega dos
Créditos Imobiliários aos Titulares dos CRI.
Em caso de liquidação antecipada do Patrimônio Separado, os Créditos Imobiliários serão divididos
proporcionalmente entre os titulares dos CRI, até que seja pago o saldo total dos CRI Seniores que cada um dos
Investidores detenha na data da liquidação antecipada, mediante sorteio a ser realizado pelo Agente Fiduciário.
Passarão automaticamente a fazer parte do CRI Subordinado, os Créditos Imobiliários que tiverem os maiores
valores, sendo certo que o CRI Subordinado somente será amortizado após a liquidação total dos CRI Seniores.
Eventual saldo existente no Fundo de Despesas será devolvido ao Fiador.
Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado,
deverá ser convocada uma assembléia geral dos titulares dos CRI, na forma estabelecida na cláusula décima
segunda, do Termo de Securitização e na Lei nº 9.514/1997, a qual deverá deliberar pela liquidação do
Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração pelo Agente Fiduciário, fixando, neste
caso, a remuneração deste último, bem como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.
Eventual saldo existente no Fundo de Despesas será devolvido ao Cedente, na hipótese de os recursos do
Fundo de Despesas terem sido aportados apenas pelo Cedente.
A Emissora poderá realizar a amortização extraordinária (parcial) ou o resgate antecipado (total) dos CRI
vinculados pelo presente Termo em qualquer das hipóteses em que ocorrer a antecipação do fluxo dos
Créditos Imobiliários, inclusive, mas não se limitando, nos casos de Recompra Compulsória dos Créditos
Imobiliários e Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários, ficando certo que caso ocorra a amortização
extraordinária (parcial) ou o resgate antecipado (total) dos CRI, estes serão pré-pagos pelo saldo devedor
acrescido de juros remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Data da Emissão até a data de
liquidação (conforme cálculo estabelecido na Cláusula Quinta do Termo), devendo, em caso de Recompra
Facultativa dos Créditos Imobiliários, o Agente Fiduciário ser comunicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis
prévios à data de efetivação.
Após o pagamento de todos os CRI Seniores, a Emissora convocará assembléia geral dos titulares dos CRI
Subordinados, para que estes deliberem pela manutenção dos CRI Subordinados ou pelo recebimento dos
Créditos Imobiliários remanescentes à época em pagamento dos CRI Subordinados, entregando tais créditos
aos titulares dos CRI Subordinados.
Não obstante o disposto acima, os CRI Seniores e os CRI Subordinados deverão obedecer à seguinte ordem de
prioridade nos pagamentos (“Cascata de Pagamentos”), de forma que cada item somente será pago caso
haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior:

(i) Despesas do Patrimônio Separado;
(ii) Juros dos CRI Seniores;
(iii) Amortização dos CRI Seniores, e encargos moratórios eventualmente incorridos;
(iv) Juros dos CRI Subordinados; e
(v) Amortização dos CRI Subordinados.
É vedada a convocação de assembléias gerais para deliberar pelo aumento da Subordinação prevista no
Termo de Securitização, em prejuízo dos titulares dos CRI Subordinados. A referida matéria poderá ser
deliberada apenas pelos titulares dos CRI Subordinados, conforme os quoruns e demais disposições previstos
na Cláusula Décima Segunda do Termo de Sucuritização. A convocação das assembléias gerais dos titulares
dos CRI dar-se-á na forma prevista no Termo de Securitização.
Exemplos das matérias de interesse comum dos titulares dos CRI, ou que afetam, direta ou indiretamente,
os direitos dos titulares dos CRI Seniores: (i) remuneração e amortização dos CRI Seniores e dos CRI
Subordinados; (ii) despesas da Emissora, não previstas no Termo; (iii) direito de voto dos titulares dos CRI e
alterações de quóruns da assembléia geral dos titulares dos CRI; (iv) novas normas de administração do
Patrimônio Separado ou opção pela liquidação deste; (v) substituição do Agente Fiduciário, salvo nas
hipóteses expressamente previstas no presente instrumento; (vi) alteração do Servicer, contratado para a
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cobrança e controle dos Créditos Imobiliários; (vii) escolha da entidade que substituirá a Emissora, nas
hipóteses expressamente previstas no presente instrumento; (viii) diminuição da Subordinação prevista
neste Termo, em prejuízo dos titulares dos CRI Seniores; (ix) demais obrigações e deveres dos titulares dos
CRI Subordinados, entre outros.
Com o intuito de propiciar uma maior liquidez dos CRI, a cada período de seis meses, nos dias 15 de junho e
15 de dezembro de cada ano, ou no dia útil imediatamente subsequente (“Data de Recompra”), os
investidores terão uma Opção de Venda dos CRI Seniores à Emissora, pelo Valor Nominal do CRI à época do
exercício da Opção da Venda, acrescido da Remuneração calculada nos termos da Cláusula Quinta deste
Termo, de acordo com o procedimento descrito a seguir.
Os Investidores dos CRI Seniores que tiverem interesse em exercer a Opção de Venda deverão manifestar seu
interesse, mediante notificação por escrito à Emissora, com cópia para o Cedente e para o Agente
Fiduciário, com aviso de recebimento (“Notificação de Opção de Venda”), em até 30 (trinta) dias antes de
cada Data de Recompra.
A partir do recebimento da Notificação de Opção de Venda, o Cedente poderá, nos 5 (cinco) dias corridos
imediatamente subseqüentes, enviar correspondência à Emissora, com aviso de recebimento, manifestando
seu interesse em adquirir, na Data de Recompra, os CRI Seniores objeto da Opção de Venda (“Direito de
Preferência na Aquisição dos CRI”). Em caso de exercício do Direito de Preferência na Aquisição dos CRI pelo
Cedente, os CRI Seniores serão por este recomprados e poderão ser negociados no mercado secundário.
Caso a Emissora não receba a notificação do Cedente sobre o exercício do Direito de Preferência na
Aquisição dos CRI no prazo estabelecido acima, deverá notificar novamente o Cedente, com aviso de
recebimento (“Notificação ao Cedente”), para que este efetue, na Data de Recompra, a recompra, pelo
Valor de Recompra das CCI, de montante dos Créditos Imobiliários que seja suficiente à realização do
resgate dos respectivos CRI Seniores que tiveram a Opção de Venda exercida.
Os Créditos Imobiliários que serão recomprados serão escolhidos pela Emissora, de acordo com o seguinte
critério: serão recomprados pelo Cedente os Créditos Imobiliários que tenham o valor mais próximo possível
ao valor do resgate antecipado dos CRI objeto da Opção de Venda. Na hipótese de existir mais de um
Crédito Imobiliário com os mesmos valores, o Crédito Imobiliário que será recomprado será àquele que tiver
sido objeto de pré-novação primeiro ou que esteja mais próximo de vir a se tornar crédito da categoria
Créditos Pré-Novados
Para os fins do disposto acima, caso não seja possível que o Valor de Recompra das CCI seja exatamente
igual ao montante que deve ser pago aos Investidores que exerceram suas Opções de Venda, serão adotados
os seguintes critérios: (i) caso os Créditos Imobiliários recomprados tenham valor de face inferior ao valor de
face do CRI objeto da Opção de Venda, o Cedente arcará com tal diferença de valores, de maneira a
permitir que o investidor receba o valor do saldo do CRI à época do exercício da Opção da Venda, calculado
nos termos da Cláusula Quinta do Termo; ou (ii) caso os Créditos Imobiliários recomprados tenham valor de
face superior ao valor de face do CRI objeto da Opção de Venda, o montante do Valor de Recompra das CCI
que exceder ao valor que deve ser pago aos Investidores ficará depositado no Fundo de Reserva.
Na hipótese de recompra dos Créditos Imobiliários, a Emissora deverá providenciar, na Data de Recompra, a
transferência ao Cedente das respectivas CCI junto à CETIP, bem como o cancelamento dos CRI objeto da
Opção de Venda.
Os CRI Seniores serão adquiridos (i) pelo Cedente, na hipótese deste vir a exercer o seu Direito de
Preferência na Aquisição dos CRI; ou (ii) pela Emissora, na hipótese de recompra dos Créditos Imobiliários
pelo Cedente, pelo Valor de Recompra das CCI.
O Valor de Recompra das CCI e o preço de exercício da Opção de Venda serão calculados pela Instituição
Custodiante e pela Emissora, respectivamente, até às 10h da Data de Recompra.
A Emissora realizará a liquidação dos CRI Seniores adquiridos nesses termos nas respectivas Datas de
Recompra.
A aquisição dos CRI na forma aqui prevista ocorrerá desde que as solicitações de recompra pelos Investidores
ocorram dentro dos prazos e parâmetros estipulados.
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As garantias constituídas na presente Emissão, as quais, em conjunto, cobrem a totalidade das obrigações
decorrentes dos CRI perante os seus respectivos titulares:
a)
b)
c)
d)
e)

Fiança, na forma prevista na Cláusula Oitava do Termo de Securitização;
Subordinação;
Fundo de Reserva e Fundo de Despesas;
Regime Fiduciário e Patrimônio Separado; e
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários.

Ademais, o Termo de Securitização institui o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários representados
por CCI, nos termos do Art. 9º da Lei nº 9.514 e, em decorrência, o Patrimônio Separado, consubstanciado
na totalidade dos Créditos Imobiliários e respectivos acessórios e garantias submetidos ao Regime Fiduciário,
que são destacados do patrimônio da Emissora, destinando-se especificamente à liquidação dos CRI e das
demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário instituído.
Contrato de Distribuição
O Contrato de Distribuição foi celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder e disciplina a forma de
colocação dos CRI Seniores e CRI Subordinado objeto da Oferta e regula a relação existente entre o
Coordenador Líder e a Emissora.
A Oferta será registrada na ANBIMA, e o Coordenador Líder obterá o registro provisório da Oferta perante
CVM, devendo requerer o registro definitivo até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente ao protocolo do
pedido do registro provisório.
Os CRI serão distribuídos publicamente e o prazo de colocação dos CRI será de 6 (seis) meses, contados a
partir da data da publicação do Anúncio de Início ou até que seja publicado o anúncio de encerramento, o
que ocorrer primeiro.
O Coordenador Líder terá a totalidade do Prazo de Distribuição para realizar a distribuição dos CRIe terá a
faculdade de exercer a garantia firme, total ou parcial, a partir do dia imediatamente seguinte à concessão
do registro provisório pela CVM.
Após o exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder, este poderá revender os CRI Seniores adquiridos
durante todo o Prazo de Distribuição, por seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração
calculada pro rata temporis desde a Data da Reestruturação até a data da referida venda.
É admitida a revenda dos CRI Seniores durante o Prazo de Colocação com ágio ou deságio sobre o valor nominal
dos CRI, desde que o Coordenador Líder efetue tais vendas nas mesmas condições para todos os investidores, de
forma a lhes conferir tratamento equitativo e mesma remuneração a todos os adquirentes dos CRI.
Após o encerramento do Prazo de Distribuição, a negociação dos CRI será realizada a preço de mercado.
O cumprimento, por parte do Coordenador Líder, das obrigações assumidas no Contrato de Distribuição, está
condicionado à satisfação das seguintes condições precedentes:
(i) recebimento de parecer legal elaborado pelos assessores legais contratados pela Emissora para
representá-la e ao Coordenador Líder, em linha com a prática de mercado para a emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários;
(ii)

obtenção do registro provisório da Oferta na CVM;

(iii) preparação, aprovação e formalização de toda documentação legal necessária à realização da Oferta,
incluindo, mas não se limitando, o prospecto preliminar e o definitivo da Oferta (“Prospecto”), nos termos
da Instrução CVM nº 400/03, da Instrução CVM nº 414/04 e do Código ANBID, bem como a aprovação pelo
Coordenador Líder de todos os termos e condições dos documentos relativos à Oferta;
(iv) cumprimento, pela Emissora, de todas as obrigações previstas na Instrução CVM nº 400/03 e na
Instrução CVM nº 414/04, incluindo, sem limitação, as obrigações de não se manifestar na mídia sobre a
Oferta e os CRI, nos termos do art. 48 da Instrução CVM nº 400/03;
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(v) cumprimento, pela Emissora, de todas as suas obrigações previstas neste Contrato de Distribuição e
nos demais documentos relativos à Oferta;
(v)

registro do Termo junto à instituição custodiante das CCI;

(vi)
recolhimento, pela Emissora, de quaisquer taxas ou tributos incidentes sobre o Registro da
Oferta, especialmente, mas sem se limitar, a Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais estabelecida
pela Lei nº 7.940, de 21 de dezembro de 1989; e
(vii)
realização e conclusão satisfatória do levantamento de informações, incluindo análise
detalhada dos Contratos de Financiamento, disponibilizando todas as informações razoavelmente
necessárias ao atendimento de normas pertinentes.
Por ocasião dos serviços de coordenação da Oferta previstos no Contrato de Distribuição, será devido ao
Coordenador Líder uma comissão de distribuição de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
O pagamento da comissão ao Coordenador Líder dar-se-á à vista, em moeda corrente nacional, líquido de
deduções e retenções fiscais de qualquer natureza, incluindo-se quaisquer outros tributos que porventura
venham a incidir sobre as operações da espécie, bem como quaisquer majorações das alíquotas dos tributos
já existentes.
Contrato de Servicing
Em virtude da Emissora não possuir a necessária capacidade técnica para administrar os Créditos Imobiliários
com vistas à sua novação, foi celebrado em 15 de dezembro de 2009, entre a Emissora e o Servicing,
Contrato de Servicing.
O Contrato de Servicing tem por objeto a prestação de serviços pelo Servicer à Emissora, de administração
dos Créditos Imobiliários com vistas à sua novação nos termos da Lei nº 10.150, bem como Guarda dos
dossiês e de quaisquer outros documentos de alguma forma relacionados aos Créditos Imobiliários.
Todos os serviços e obrigações do Servicer durante a vigência do Contrato encontram-se descritos no
decorrer do Contrato de Servicing.
Contrato de Escrituração
O Contrato de Escrituração foi celebrado entre a Emissora e o Banco Escriturador e disciplina a prestação de
serviços de escrituração e liquidação da totalidade de Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como
serviços de banco mandatário perante a ANDIMA e a CETIP.
O detalhamento dos serviços de escrituração e de liquidação das operações encontra-se descrito no Anexo I
do Contrato de Escrituração.
Pela prestação de serviços a Emissora pagará ao Banco Escriturador: (i) uma taxa de implantação de
R$1.000,00 (mil reais) por série; e (ii) uma taxa fixa mensal, a título de manutenção do custo fixo mensal
dos CRI.
Contrato de Prestação de Serviços – Agente Fiduciário
O Contrato de Prestação de Serviços de Agente Fiduciário foi celebrado em [completar] entre o Agente
Fiduciário e a Emissora, e tem por objeto a prestação dos serviços de agente fiduciário à Emissora, nos
termos da Lei n.º 9.514, com poderes gerais de representação da comunhão dos titulares de CRI, cuja gestão
a Emissora tenha atribuído ao Agente Fiduciário.
O Agente Fiduciário deverá exercer suas funções de acordo com o Termo de Securitização e com o Contrato
de Prestação de Serviços de Agente Fiduciário.
O Agente Fiduciário poderá ser substituído em razão de sua destituição, renúncia, ou nas hipóteses previstas
em lei ou em ato regulamentar da CVM.
Pela prestação de serviços a Emissora pagará ao Agente Fiduciário Parcelas anuais de R$ 13.000,00 (treze mil
reais), sendo que a primeira deverá ser paga integralmente no 5o dia útil após a data da celebração do Termo de
Securitização, e as demais a cada data de aniversário, conforme descrito no Termo de Securitização.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos obtidos com a integralização dos CRI serão utilizados pela Emissora para: pagamento ao Cedente
do Valor da Cessão, nos termos da cláusula 2.2 do Contrato de Cessão.
Os recursos destinados ao pagamento do Valor da Cessão poderão ser utilizados livremente pelo Cedente.
Fontes
Emissão dos CRI
Total das Fontes
Usos
Pagamento do Valor da Cessão
Total dos Usos
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Valor (R$)
R$ 104.115.213,04
R$ 104.115.213,04

%
100
100

Valor (R$)
R$ 104.115.213,04
R$ 104.115.213,04

%
100
100

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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3. FATORES DE RISCO





Fatores de Risco Relacionados aos CRI e à Oferta
Fatores de Risco Relacionados aos Créditos Imobiliários
Fatores de Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI Seniores e CRI Subordinado, os potenciais
investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de
investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas neste Prospecto
e em outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus consultores jurídicos e/ou financeiros.
Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora podem ser adversa e
materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas
aqui descritos se concretize, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais da
Securitizadora e/ou a sua capacidade de pagamento dos CRI poderão ser afetados de forma adversa.
Este Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRI e das obrigações
assumidas pela Emissora no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os investidores leiam o Termo
de Securitização e compreendam integralmente seus termos e condições.
Para os efeitos desta seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir,
poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Emissora, quer dizer que o risco, incerteza
poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição financeira, a
liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas das pessoas mencionadas, exceto quando houver
indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender expressões
similares nesta seção como possuindo também significados semelhantes.
Os riscos descritos abaixo não são exaustivos, outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje
sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora. Na ocorrência de
qualquer das hipóteses abaixo o CRI pode não ser pago ou ser pago apenas parcialmente.
Fatores de Risco Relacionados aos CRI e à Oferta
Direitos dos credores da Emissora
A Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece as normas para a
afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica, e determina que
estes não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos. Dessa forma os credores fiscais,
previdenciários ou trabalhistas que a Emissora eventualmente venha a ter poderão concorrer de forma
privilegiada com os titulares dos CRI sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, ainda que
integrantes do Patrimônio Separado.
Na presente estrutura serão emitidas duas séries de CRI, contendo a 3ª série 329 (trezentos e vinte e nove) CRI
Seniores e a 4ª série 1 (um) CRI Subordinado, as séries têm como lastro os Créditos Imobiliários, os quais
constituem patrimônio separado do patrimônio próprio da Emissora. As Leis n. º 9.514 e 10.931 possibilitam que os
Créditos Imobiliários sejam segregados dos demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, como se trata de
uma legislação recente, ainda não há jurisprudência firmada com relação ao tratamento dispensado aos demais
credores da Emissora no que se refere a créditos trabalhistas, fiscais e previdenciários, em função do disposto no
artigo 76 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, já ressalvado no parágrafo acima.
Riscos da Emissora
De acordo com as demonstrações financeiras datadas de 30 de setembro de 2009, a Emissora possuía
patrimônio líquido de R$ 78 mil e passivo não circulante de R$ 102.232 mil. Desta forma, o patrimônio
líquido da Emissora é pequeno frente às obrigações descritas no referido demonstrativo de 30 de setembro
de 2009 na conta “passivo não circulante”.
Riscos Financeiros
Há três espécies de risco financeiro geralmente identificadas em operações de securitização no mercado
brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de remuneração e/ou de
atualização monetária de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou
perdas e (iii) risco de falta de liquidez, o que pode acarretar em insuficiência de recursos para pagamento
aos investidores.
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Risco de Estrutura
A Emissão tem o caráter de “operação estruturada”, desta forma e pelas características inerentes a este
conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e
obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a
legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no
mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, em situações de stress, poderão haver perdas
por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.
Risco do Pagamento “Bullet”
O pagamento da Remuneração dos CRI, bem como o principal, será “bullet”, ou seja, em parcela única na
Data de Vencimento, observadas as hipóteses de pagamentos extraordinários e/ou resgate antecipado, na
forma prevista no Termo de Securitização.
Desta forma, os investidores não receberão nenhum pagamento até a Data de Vencimento, concentrando,
assim, o risco de crédito da Oferta para a Data de Vencimento.
Risco Tributário
Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação de tributos, nova interpretação ou ainda de
interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando os
CRI, a Emissora ou seus titulares a novos recolhimentos, ainda que relativo a operações já efetuadas.
Risco Legal
Toda a estrutura de emissão e remuneração dos CRI, em especial a vinculação de toda estrutura da Emissão
aos Créditos Imobiliários, foi realizada com base em disposições legais vigentes atualmente; dessa forma,
eventuais restrições de natureza legal ou regulatória, que possam vir a ser editadas, podem afetar
adversamente a validade da constituição e da Emissão ou dos Créditos Imobiliários, podendo gerar perda do
capital investido pelos detentores dos CRI.
Risco de Perda de Principal
Os investidores dos CRI estarão sujeitos a perda do principal investido, caso seja verificado, durante o
processo de novação junto à CEF, que o valor dos Créditos Imobiliários era menor do que o esperado. Neste
caso, se o Cedente não recomprar ou substituir os Créditos Imobiliários cedidos à Emissora, a Emissora não
disporá de outras fontes de recursos para pagamento dos CRI.
Em relação ao CRI Subordinado, não há garantia de que o Investidor receberá 100% (cem por cento) do valor
de principal e encargos.
Risco pela Inexistência de Rating
A presente Emissão não foi objeto de classificação de risco por agência de rating¸ razão pela qual não se
tem uma análise independente do risco de crédito assumido pelos investidores com a aquisição dos CRI, não
sendo possível assegurar a não ocorrência de eventuais atrasos no cumprimento das obrigações pecuniárias
decorrentes da Emissão, bem como eventuais perdas de principal e juros.
Risco da Auditoria
As informações estatísticas constantes deste Prospecto não foram objeto de auditoria, não sendo possível
garantir que os percentuais de novação e perda dos Créditos Imobiliários sejam precisos.
Risco da Inexistência Carta de Conforto no âmbito desta Oferta
O Código ANBID, prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos auditores independentes acerca
da consistência das informações financeiras constantes deste Prospecto com as demonstrações financeiras
publicadas pela Emissora.
No âmbito desta Emissão não será emitida Carta de Conforto conforme acima descrita. Conseqüentemente,
os auditores independentes da Emissora não se manifestaram sobre a consistência das informações
financeiras da Emissora constantes deste Prospecto.
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Demais Riscos
Os CRI estão sujeitos às variações e condições do FCVS, que são afetados principalmente pelas condições
políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os CRI também poderão estar sujeito a outros riscos
advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras
aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais, etc.
Fatores de Risco Relacionados aos Créditos Imobiliários
Risco dos CRI lastreados em Créditos com co-responsabilidade do FCVS
Os Créditos Imobiliários utilizados como lastro dos CRI têm características específicas que devem ser atenta
e cuidadosamente analisadas pelos Investidores. Entre tais características específicas consiste o fato de que
a novação dos Créditos Imobiliários será realizada em nome do BTG Pactual e que caso este não exerça a sua
obrigação de efetuar a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários na ocorrência deste evento, será
decretado um evento de liquidação antecipada do Patrimônio Separado e a Emissora não disporá de outros
recursos para entregar aos Titulares dos CRI.
Sem prejuízo dos demais fatores de riscos descritos neste documento, dadas as peculiaridades dos Créditos
Imobiliários, os Investidores estarão sujeitos a riscos que podem afetar o resultado do investimento, o prazo
de retorno, a forma e a condição de amortização e o principal investido.
Riscos de o Cedente não cumprir com a obrigação de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários em
caso de perecimento e/ou redução do valor dos Créditos Imobiliários
O Cedente se obrigou a efetuar a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários na ocorrência das Hipóteses de
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários e entre estas hipóteses elencam-se o perecimento e/ou
diminuição do valor dos Créditos Imobiliários. Assim, caso ocorra o perecimento de Créditos Imobiliários e/ou a
diminuição do seu respectivo valor e o Cedente não os recompre ou os substitua, caso o Patrimônio Separado da
Emissora não possua recursos suficientes para arcar com tal perecimento e/ou diminuição de valor, ocorrerá o
inadimplemento de volume de CRI que equivalha ao volume de tais Créditos Imobiliários que não foram
substituídos e/ou recomprados. Por ocasião da subordinação, primeiramente será afetado o CRI Subordinado, no
entanto, caso o volume de Crédito Imobiliário perecido ou que teve o valor reduzido venha a ser superior ao lastro
do CRI Subordinado, os CRI Seniores também serão afetados.
Riscos de o Cedente não cumprir com a obrigação de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários
quando da conversão em CVS
O Cedente se obrigou a efetuar a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários quando estes se
converterem em CVS, seja durante o prazo de vigência dos CRI, seja quando do vencimento destes. Caso o
Cedente não cumpra com esta obrigação de Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários quando da
conversão do Crédito Pré-Novado em CVS, será acionado um evento de liquidação do Patrimônio Separado e
os Créditos Imobiliários serão entregues aos Investidores em pagamento dos CRI.
Risco de Não Novação dos Créditos Imobiliários e de Crédito do Fiador
Sem prejuízo dos riscos mencionados acima, não há como garantir a ocorrência da Novação dos Créditos
Imobiliários, bem como não há como garantir que o Mutuário efetuará o pagamento do Saldo Residual
eventualmente não coberto e/ou não pago pelo FCVS. Desta forma, o investimento nos CRI não é adequado
aos investidores que não estejam dispostos a correr o risco de crédito do Fiador.
Pagamento Condicionado e Descontinuidade
Conforme mencionado no “Fator de Risco” acima, as fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento
ao Investidor decorrem (i) diretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários pelo Mutuário; (ii) direta
e/ou indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários pelo FCVS mediante a Liquidação à Vista e a
entrega de CVS; e (iii) diretamente da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários pelo Cedente,
quando da conversão destes em CVS e/ou quando do vencimento dos CRI.
O pagamento dos Créditos Imobiliários pelos Mutuários e/ou sua Novação pode ocorrer posteriormente à
data de vencimento dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI.
Após o recebimento dos recursos oriundos da Liquidação à Vista (em caso de Novação), caso o Cedente não
efetue a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários que foram convertidos em CVS e, se for o caso,
depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos
Imobiliários dos Mutuários e suas Garantias, caso os recursos não sejam suficientes, a Emissora não disporá
de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores e tal pagamento
será efetuado mediante a entrega dos Créditos Imobiliários aos investidores.
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Duplicidade ou multiplicidades de contratos no CADMUT
Se por qualquer motivo restar configurada a duplicidade ou multiplicidade de Contratos de Financiamento
registrados sob o cadastro de um mesmo Mutuário na mesma localidade no CADMUT, não será possível obter
o reconhecimento da cobertura pelo FCVS dos demais Contratos de Financiamento deste Mutuário. Nesta
hipótese, caso o Mutuário não arque com o pagamento de tais Saldos Residuais e/ou o Cedente não efetue a
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários ou a substituição destes, a Emissora não disporá de outras
fontes de recursos para pagamento aos detentores dos CRI.
Risco de Resgate Antecipado, Amortização Extraordinária, Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários
ou Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários
Os CRI poderão estar sujeitos, na forma definida no Termo de Securitização, a eventos de pré-pagamento,
liquidação antecipada do Patrimônio Separado e de amortização antecipada, por ocasião da ocorrência de
Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários e Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários. A
efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de re-investimento por parte dos investidores à
mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.
Adicionalmente, ainda há a possibilidade de os CRI serem integralizados pelo investidor com ágio, calculado
em função da rentabilidade esperada pelo investidor ao longo do prazo de amortização dos CRI
originalmente programado. Em caso da ocorrência das hipóteses de pré-pagamento listadas no parágrafo
acima, os recursos decorrentes dessa antecipação serão imputados pela Emissora na amortização
extraordinária dos CRI, hipótese em que o valor a ser recebido pelo investidor poderá não ser suficiente para
reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou
o pagamento do ágio.
Em ambos os casos, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de
recursos para satisfação dos interesses dos investidores.
Riscos relacionados ao Servicer
Tendo em vista que o Servicer é responsável pela administração dos Créditos Imobiliários, tendo notória
especialização no processo de habilitação e homologação dos Créditos Imobiliários junto ao FCVS e junto à CEF,
(i) caso o Servicer, por alguma razão, deixe de prestar os serviços de administração dos Créditos Imobiliários
para a Emissora, o fluxo de processamento dos Créditos Imobiliários, com vistas à Novação dos Créditos
Imobiliários, poderá ser prejudicado; e (ii) deve-se considerar que os serviços contratados pela Emissora
também são prestados pelo Servicer a outros titulares de saldos residuais, de responsabilidade do FCVS,
decorrentes de contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH, sendo que não há como assegurar a
prioridade por parte do Servicer em relação aos procedimentos de novação dos Créditos Imobiliários.
Riscos relacionados à Nova Casa:
Tendo em vista que a Nova Casa é responsável pela guarda dos Documentos Comprobatórios dos Créditos
Imobiliários que foram cedidos pela Socilar, caso venha a sofrer qualquer tipo de sinistro que danifique
referida documentação, o processo de novação dos Créditos Imobiliários poderá ser prejudicado.
Riscos relacionadosà Eloneth:
Tendo em vista que a Eloneth é responsável pela guarda dos Documentos Comprobatórios dos Créditos
Imobiliários que foram cedidos pelo MS ao Cedente, caso venha a sofrer qualquer tipo de sinistro que
danifique referida documentação, o processo de novação dos Créditos Imobiliários poderá ser prejudicado.
Riscos relacionados à Socilar:
A Socilar Crédito Imobiliário S.A. passou por liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 16 de
março de 1989, suspensa em 08 de novembro de 1989. Para o encerramento da liquidação foram
equacionadas todas as dívidas da Socilar Crédito Imobiliário S.A., cancelada sua autorização para operar
como instituição financeira, passando, após a liquidação ordinária do seu passivo, a ser uma empresa não
financeira, com objetivo de gerir os créditos hipotecários remanescentes em seu ativo.
Atualmente, a Socilar (Socilar S.A.) administra os imóveis retomados de mutuários inadimplentes, os
créditos hipotecários remanescentes, habilita e acompanha a homologação dos créditos pelo FCVS. A Socilar
cedeu a Carteira Socilar ao FIDC-FCVS, que por sua vez a cedeu ao BTG Pactual. Não é de conhecimento do
BTG Pactual ou da VS a existência de qualquer passivo que possa vir a questionar a validade da cessão da
Carteira Socilar ao FDIC-FCVS, no entanto, não há como assegurar que tal passivo não exista e, nesta
hipótese, parte do lastro da operação poderá ser afetado e os CRI, amortizados antecipadamente. Nesta
hipótese, caso o Fiador não cumpra com a Fiança, os investidores perderão parte do capital investido, uma
vez que nem a Emissora ou o Patrimônio Separado possuirão outras fontes de recurso.
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Risco de o Fiador não repor o Fundo de Despesas:
A obrigação de pagamento das despesas de manutenção do Patrimônio Separado é do Fiador, no entanto, caso
este venha a não cumprir com a sua obrigação de recomposição do Fundo de Despesas, os titulares dos CRI
deliberarão sobre a forma de sua recomposição ou sobre a liquidação antecipada do Patrimônio Separado.
Risco sobre os créditos lastro classificados como “Créditos Negativa de Cobertura”:
Dentre os Créditos Imobiliários lastros da presente operação, 9,4% são Créditos Imobiliários caracterizados como
“Créditos Negativa de Cobertura”, ou seja, são créditos que tiveram sua cobertura pelo FCVS negada pela CEF.
Será interposto recurso para habilitar tais Créditos Negativa de Cobertura junto ao FCVS, no entanto, o saldo
destes Contratos de Financiamento continua sendo considerado na totalização da carteira e caso não seja
possível recuperar tais créditos ou caso venham a ser recuperados por valor inferior ao contabilizado na
carteira e os respectivos Mutuários não cumpram com suas respectivas obrigações de pagamento, nem o
Patrimônio Separado ou a Emissora disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos
investidores.
Fatores de Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico
Política Econômica do Governo Federal Brasileiro
A economia brasileira tem sido marcada por frequuentes e, por vezes, significativas intervenções do
Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar a
economia do Brasil.
As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas envolveram, no passado,
controle de salários e preço, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites
sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras. Não temos controle sobre quais medidas ou
políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e não podemos prevê-las. Os negócios, resultados
operacionais e financeiros e nosso fluxo de caixa podem ser adversamente afetados em razão de mudanças
na política pública federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

variação nas taxas de câmbio;
controle de câmbio;
índices de inflação;
flutuações nas taxas de juros;
falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais;
racionamento de energia elétrica;
instabilidade de preços;
política fiscal e regime tributário; e
medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas
governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e
desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte
do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores
mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira
poderão prejudicar as nossas atividades e resultados operacionais, e por consequência, o desempenho
financeiro dos CRI.
Efeitos da Política Anti-Inflacionária
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflação e as medidas do Governo Federal para
combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle inflacionário, contribuíram para
a incerteza econômica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do
Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política
monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o
crescimento econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros,
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito
material desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.
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Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que os Contratos não sejam
capazes de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o repagamento dos Investidores está baseado na
realização destes ativos, isto pode alterar o retorno previsto pelos Investidores.
Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real
A moeda brasileira tem historicamente sofrido freqüentes desvalorizações. No passado, o Governo Federal
implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo
desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência dos ajustes
variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio. As
desvalorizações cambiais em períodos de tempo mais recentes resultaram em flutuações significativas nas
taxas de câmbio do Real frente ao Dólar em outras moedas. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio
entre o Real e o Dólar irá permanecer nos níveis atuais.
As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil que
podem afetar negativamente a liquidez dos Devedores e a qualidade da Carteira.
Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros
O mesmo podemos dizer sobre o impacto da variação das taxas de juros, junto aos principais agentes do
mercado, com efeito desfavorável junto aos Investidores e aos Devedores dos ativos lastro.
Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica
As operações de arrendamento mercantil apresentam historicamente uma correlação direta com o
desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira,
ocasionada seja por CRIes internas ou CRIes externas, pode acarretar elevação no patamar de
inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas inclusive aos Devedores dos Contratos.
Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter impacto no balanço de
pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captações de recursos,
tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente
eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual desaceleração da economia
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas
de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por
empresas brasileiras.
Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconômico Internacional
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado pela
percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração dessa percepção poderá ter
um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de mercados
emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e
valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as condições econômicas nesses países
possam diferir consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as reações dos Investidores aos
acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários de emissores brasileiros.
Além disso, em conseqüência da globalização, não apenas problemas com países emergentes afetam o
desempenho econômico e financeiro do país como também a economia de países desenvolvidos, como os
Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mercado brasileiro.
Assim, em conseqüência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em anos
recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em 2008), os Investidores
estão mais cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa uma retração dos investimentos.
Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as
companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos, tanto nacional como
estrangeiro, impedindo o acesso ao mercado de capitais internacionais. Desta forma, é importante ressaltar
que eventuais crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar
e uma redução ou falta de liquidez para os CRI da presente emissão.
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HISTÓRICO E PROCEDIMENTOS DE NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Histórico
O FCVS foi criado em 1967 com o objetivo de garantir a quitação junto aos agentes financeiros dos saldos
remanescentes dos Contratos de Financiamento gerados pela ocorrência de índices inflacionários superiores
aos índices dos reajustes salariais.
O FCVS foi configurado como um seguro. Em caso de “sinistro”, ou seja, de “descasamento” entre as taxas
nominais de crescimento da renda dos mutuários e de correção contratual dos saldos devedores. Dessa
forma, o fundo assume o saldo residual não pago pelo mutuário no fim do prazo contratual, tornando-se,
assim, devedor da instituição financeira que originara o crédito.

O FCVS está sob a administração de um Conselho Curador, sendo a CEF o seu agente operador, responsável
por homologar a novação dos Créditos Imobiliários, nos termos da Lei nº 10.150.
A partir de 1997, o Tesouro Nacional assumiu a dívida do FCVS para com os Originadores e emitiu um título
específico, o CVS, em montante suficiente para a cobertura de todo estoque da dívida então reconhecida.
Procedimentos de Novação dos Créditos Imobiliários
A Lei nº 10.150, estabeleceu a forma pela qual os Originadores (ou seus cessionários) podem receber os seus
créditos contra o FCVS, num processo chamado de Novação, que segue esta seqüência:
Ativo – Saldos residuais devidos pelos mutuários, de co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus
acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento cujos Mutuários ainda têm prestações vincendas a
pagar.
Inativos Não Habilitados – Saldos residuais devidos pelos mutuários, de co-responsabilidade do FCVS,
incluindo todos os seus acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento cujos Mutuários não têm
mais prestações vincendas a pagar, mas cujo reconhecimento pelo FCVS já foi pleiteado, não estando ainda
habilitados.
Habilitado – Saldos residuais devidos pelos mutuários, de co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os
seus acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento, cujo reconhecimento pelo FCVS foi pleiteado
pelo Servicer, ainda sem resposta da CEF.
Homologado – Saldos residuais devidos pelos mutuários, de co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os
seus acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento, cujo reconhecimento pelo FCVS foi acordado
pelo Servicer e pela CEF, ou que está em discussão após resposta preliminar da CEF. Há 4 estágios para os
Créditos Homologados, quais sejam: Créditos Homologados SM, Créditos Homologados Não Validados;
Créditos Homologados Validados e Créditos Homologados Não Passíveis de Recurso.
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Créditos Homologados Sem Manisfestação - Estágio dos Créditos Homologados no qual a CEF
informa ao Servicer o valor dos saldos residuais, de co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os
seus acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento. A partir de então, o Servicer tem o
prazo de 90 (noventa dias para transferir os Créditos Homologados SM para a categoria Créditos
Homologados Validados ou Créditos Homologados Não Validados.
Créditos Homologados Não Validados - Estágio dos Créditos Homologados no qual a CEF e o
Servicer não concordam quanto ao valor dos saldos residuais, de co-responsabilidade do FCVS,
incluindo todos os seus acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento a ser novado, e o
Servicer deve encaminhar à CEF as evidências do valor pleiteado.
Créditos Homologados Validados - Estágio dos Créditos Homologados no qual há concordância
entre o Servicer e a CEF com relação ao valor dos saldos residuais, de co-responsabilidade do FCVS,
incluindo todos os seus acessórios, decorrentes dos Contratos de Financiamento a ser novado.
Créditos Homologados Não Passíveis de Recurso - Estágio dos Créditos Homologados no qual o
Servicer perdeu o prazo de 90 (noventa) dias para transferir os Créditos Homologados SM para a
categoria Créditos Homologados Validados ou para a categoria Créditos Homologados Não
Validados. Iniciado este estágio de Créditos Homologados Não Passíveis de Recurso, o Servicer terá
um prazo adicional de 12 (doze) meses para interpor recurso administrativo e mover referidos
Créditos Homologados para a categoria Créditos Homologados Não Validados, sendo certo que, para
tanto, será devido à CEF o pagamento de uma multa proporcional ao tempo em que os Créditos
Homologados ficarem na categoria Créditos Homologados Não Passíveis de Recurso.
Pré-novado – Estágio dos Créditos Homologados no qual há concordância entre o Servicer e a CEF, cuja
novação já foi solicitada junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Fluxograma do Processo de Novação:
1

2

3

4

5

3a
Negativa
Cobertura

Para que um crédito imobiliário possa ser habilitado, o contrato de financiamento imobiliário a ele
subjacente deve estar inativo, isto é, (i) todas as prestações já terem sido pagas pelo mutuário ou (ii) não
haver nenhuma prestação a vencer, independentemente de haver, ou não, prestações já vencidas e não
pagas. Em outras palavras, dois são os eventos que tornam inativo um contrato ativo: a liquidação
antecipada e o término de prazo.
Previamente à habilitação, verifica-se se o contrato de financiamento imobiliário consta do CADMUT, que
lista todos os mutuários do SFH. O CADMUT demonstra que o contrato existe e constata se o mutuário
contraiu mais de um financiamento imobiliário no período (um ou mais imóveis) em um mesmo município.
Esta informação é relevante porque a cobertura pelo FCVS limita-se a um único contrato por mutuário na
mesma localidade. Em casos de duplicidade ou multiplicidade, o primeiro contrato celebrado obtém a
cobertura pelo FCVS e aqueles firmados posteriormente são desconsiderados. Nessa hipótese, verifica-se a
eventual existência de acordos de cessão de direitos do mutuário original para um terceiro, o que pode
descaracterizar a duplicidade/multiplicidade e validar a existência do Créditos Imobiliários. Adicionalmente,
vale ressaltar que a duplicidade de Contratos de Financiamento é um risco inerente à operação, no entanto,
hoje já existe decisão do STJ (REsp 1133769/RN) no sentido de que havendo duplicidade de financiamentos,
desde que tais financiamentos tenham sido celebrados antes de 02/12/1990 e que tenha ocorrido a
contribuição ao FCVS, o saldo residual será coberto pelo FCVS.
A seguir, realiza-se a depuração do crédito imobiliário, isto é, corrigem-se as eventuais falhas cadastrais e
audita-se o seu valor. Essa auditoria se faz essencialmente por meio de uma atividade chamada de
reevolução, que consiste no recálculo de todos os eventos pertinentes ao contrato desde o seu dia inicial,
incluindo, entre outros, as prestações devidas e a correção do saldo devedor ou da prestação em
concordância com o contrato, com as normas do SFH e com a legislação. Em outras palavras, “revive-se”
toda a história do contrato num ambiente virtual de forma a se chegar ao saldo correto contra o FCVS.
Apenas neste momento, portanto, temos certeza quanto a esse saldo.
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A habilitação, que se realiza por intermédio de um sistema informatizado específico ao FCVS, corresponde a
um pleito do Originador (ou seu cessionário), que a CEF confirma por meio da homologação. O saldo
homologado pela CEF pode revelar divergências quanto à evolução dos valores do contrato ou necessidades
documentais passiveis de correção. A recusa do crédito origina-se, o mais das vezes, da negativa de sua
cobertura pelo FCVS, tipicamente por falha documental ou já existência de outro crédito relativo ao mesmo
mutuário (duplicidade/multiplicidade). Admite-se que o Originador (ou seu cessionário) defenda o seu
pleito, seja na divergência ou na negativa, não sendo infreqüentes as mudanças de decisão da CEF. É o
agente que valida o crédito, cabendo-lhe movê-lo da RNV para a RCV.
Todo o processo de discussão de valores com a CEF se dá de forma totalmente técnica, não havendo espaço
algum para barganha. Seguem-se fielmente as normas do manual operacional do FCVS e da legislação
pertinente. Havendo discordância entre o Originador (ou seu cessionário) e a CEF, este enviará àquela a
documentação relevante de modo a demonstrar a correção dos seus cálculos.
Após o Crédito Imobiliário migrar para a RCV, o Originador (ou seu cessionário) solicita a sua novação, e ele
torna-se pré-novado. Cessa a responsabilidade da CEF, cabendo então ao Tesouro Nacional entregar o CVS
devido e o pagamento da Liquidação à Vista, segundo o ritual definido pela Portaria 346, de 07.10.05, do
Ministério da Fazenda. A entrega desse título e o pagamento da Liquidação à Vista configuram a novação e o
fim do processo.
Ainda que arquivos eletrônicos trocados entre a CEF e o originador (ou seu cessionário) digam respeito a
lotes de créditos, o processo de novação é todo conduzido crédito a crédito. Cada caso é tratado
individualmente porque as suas peculiaridades são fundamentais para a correta apuração do Créditos
Imobiliários e para a condução da sua novação da forma apropriada.
Quando da novação, o originador (ou seu cessionário) receberá um dentre as quatro espécies de CVS abaixo,
quais sejam:
Titulo

Origem

Remuneração

CVS - A Dívidas vencidas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos não oriundos de
FGTS
CVS - B Dívidas vencidas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos oriundos de FGTS
CVS - C Dívidas vincendas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos não oriundos de
FGTS
CVS - D Dívidas vincendas do FCVS de Contratos de
Financiamento com recursos oriundos de FGTS

TR + 0,50% a.m.
(6,17% a.a.)
TR + 0,2564% a.m.
(3,12% a.a.)
TR + 0,50% a.m
(6,17% a.a.)
TR + 0,2564% a.m.
(3,12% a.a.)

No entanto, vale ressaltar que o devedor do Saldo Residual é o Mutuário, sendo certo que o co-responsável
pelo pagamento é o FCVS. Conforme mencionado acima, as dívidas do FCVS foram assumidas pelo Tesouro
Nacional em 1997 e a Lei 10.150/00, que regulou o procedimento de Novação, dispõe em seu Artigo 1º que
“As dívidas do FCVS, junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da
liquidação de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, poderão ser objeto de novação, a ser celebrada entre cada credor e a
União, nos termos desta Lei”.
Desta forma, o Agente Financeiro pode cobrar o Saldo Residual diretamente do Mutuário, assim como pode
cobrá-lo do FCVS.
Segue, abaixo, esquema no qual facilita a visualização do processo de cobrança dos Saldos Residuais:
Opção pela Novação

o
ld
Sa

Financiamento

Re

l
ua
sid

Parcelas do
Contrato Ativo

Tesouro
Nacional

FCVS
Duplicidade (*)
de Contratos

Mutuário
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ORIGEM DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Carteira MS
Os Contratos de Financiamento da Carteira MS são originiários de carteira hipotecária que fora detida pelo
agente financeiro equiparado “Instituto de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul – Previsul”,
matrícula do SIFCVS nº 70001, pertencente ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul (“Previsul”).
Pela Lei 2.152/2000, o Estado do MS foi autorizado a assumir direitos e obrigações do Previsul, consolidando
na dívida do Estado do MS as responsabilidades do Previsul com o FGTS. Posteriormente, com a novação dos
créditos perante o FCVS decorrentes de contratos de mutuários firmados até 31.12.1987, o Estado usou essas
moedas para pagamento da dívida rolada.
A Lei 2.346/2001 já autorizava o Estado do MS a alienar imóveis, direitos creditórios, inclusive direito
potencial perante o FCVS, no entanto, a Lei 3.264/2006 foi mais explícita, autorizando a alienação dos
ativos imobiliários e os direitos creditórios junto ao FCVS oriundos da carteira do Previsul, de propriedade do
Governo do Estado do MS, através de Leilão na Cetip. Portanto, o Governo do Estado do MS é o cedente,
juntamente com a Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de MS – EGRHP/MS (sucessora do
Previsul) dos Contratos de Financiamento firmados pelos Mutuários após 1987, que ainda se encontram no
estágio “Créditos Ativos”, ao BTG Pactual.
Para formalizar a cessão da Carteira MS ao Cedente, o MS e o BTG Pactual firmaram o “Contrato
Administrativo nº 003/2006 de Cessão de Ativos Imobiliários e Outras Avenças”, em 15 de dezembro de 2006.
Por fim, a Carteira MS foi adquirida pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão com o
Cedente e da negociação das CCI junto à CETIP.
Carteira Socilar
A Socilar Crédito Imobiliário S.A. era uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central,
atuando na captação de poupança e financiamentos imobiliário na macro região Norte do país, cadastrada
no Sistema Financeiro de Habitação – SFH, e conseqüentemente no FCVS, sob o número 50169.
Em 16 de fevereiro de 1989, sofreu intervenção do Banco Central sob a forma de liquidação extrajudicial,
encerrada ainda no mesmo ano, em 08 de novembro 1989.
Para o encerramento do regime de liquidação extrajudicial era necessário o pagamento ou a negociação com
todos os credores da massa, o que efetivamente ocorreu. Por opção dos controladores da Socilar Crédito
Imobiliário S.A., não houve interesse em retornar a situação de instituição financeira, uma vez que o BNH,
fora extinto e não havia perspectivas de fontes adequadas de financiamento para a atuação como
repassadora de recursos para crédito imobiliário.
A Socilar S.A. (atual denominação de Socilar Crédito Imobiliário S.A.), é uma empresa comum, com objetivo
de gerir os créditos hipotecários remanescentes em seu ativo que, atualmente, administra os imóveis
retomados de Mutuários inadimplentes, os créditos hipotecários remanescentes, habilita e acompanha a
homologação de créditos pelo FCVS.
Em 18 de abril de 2008, a Socilar e o FIDC FCVS, tendo como intervenientes uma pessoa física e a LF Finance
International Inc., assinaram o “Instrumento Particular de Cessão de Crédito Imobiliário e Outras Avenças”,
por meio do qual a Socilar cedeu a Carteira Socilar ao FIDC FCVS.
Posteriormente, em 8 de outubro de 2009, o FIDC FCVS cedeu a Carteira Socilar ao BTG Pactual, por meio da
celebração do “Instrumento Particular de Cessão de Crédito Imobiliário e Outras Avenças”.
Por fim, a Carteira Socilar foi adquirida pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão com o
Cedente e da negociação das CCI junto à CETIP.
A Socilar é a empresa responsável pela guarda dos Documentos Comprobatórios dos Créditos Imobiliários
originados a partir da Carteira Socilar.
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CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
A emissão dos CRI Seniores e CRI Subordinado, objeto da Oferta, tem como lastro os Créditos Imobiliários
contra o FCVS.
Os Créditos Imobiliários decorrem de descasamentos entre os índices de reajuste salarial dos Mutuários e os
índices de atualização monetária previstos nos Contratos de Financiamento, celebrados no âmbito do SFH
entre aqueles Mutuários e os Originadores, com co-responsabilidade do FCVS.
Os Créditos Imobiliários correspondem (i) aos Saldos Residuais devidos pelos Mutuários, com coresponsabilidade do FCVS, decorrentes dos Contratos de Financiamento, incluindo todos os seus acessórios,
e (ii) às indenizações de seguro previstas nos Contratos de Financiamento até o valor necessário ao
pagamento dos Saldos Residuais, sendo que, em caso de novação dos Saldos Residuais na forma da Lei nº
10.150, os direitos creditórios daí decorrentes, inclusive aqueles oriundos dos títulos CVS emitidos pelo
Tesouro Nacional, também estão incluídos no conceito de Créditos Imobiliários utilizado neste Prospecto e
nos demais documentos da operação.
Os Créditos Imobiliários contarão, caso venham a ser novados, com CVS dos tipos CVS-A, CVS-B, CVS-C ou
CVS-D, conforme o disposto na tabela abaixo:
CARTEIRA

TIPO CVS

Socilar
Socilar
Socilar

A/C
B/D

R$ 79.068.708,07
R$ 12.925.976,02
R$ 91.994.684,09

QTDE. DE CONTRATOS
DE FINANCIAMENTO
600
53
653

MS
MS
MS

A/C
B/D

R$ 6.533.487,62
R$ 32.423.483,72
R$ 38.956.971,34

274
788
1062

R$ 85.602.195,69
R$ 45.349.459,74

874
841

R$ 130.951.655,43

1.715

Total A/C
Total B/D
Total

VALOR

Os Créditos Imobiliários pertenciam, originalmente, à Socilar e ao MS, conforme histórico descrito no item
“Origem dos Créditos Imobiliários” acima, na página 66 deste Prospecto:
De acordo com as informações fornecidas pelo Servicer, em 1º de dezembro de 2009, os Créditos Imobiliários
que lastreiam a Oferta são compostos pela:
(i) Carteira MS, que no dia 1º de dezembro de 2009 era composta por 1062 (mil e sessenta e dois) Contratos
de Financiamento nos seguintes estágios:
#
388
59
193
83
339
1062

Estágio
Créditos Homologados
Créditos Habilitados
Créditos Inativos
Créditos Ativos
Créditos Negativa de Cobertura
Total
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Valor
R$ 18.524.592,96
R$ 2.729.062,06
R$ 4.497.753,40
R$ 877.874,19
R$ 12.327.688,79
R$38.956.971,40

(ii) Carteira Socilar, que no dia 1º de dezembro de 2009 era composta por 653 (seiscentos e cinqüenta e
três) Contratos de Financiamento nos seguintes estágios:

298
185
170
653

Estágio
Créditos Habilitados
Créditos Inativos
Créditos Ativos
Total

Valor
R$ 41.172.233,12
R$ 45.889.905,91
R$ 4.932.544,46
R$ 91.994.683,49

Os Créditos Imobiliários foram adquiridos pela Emissora do Cedente por meio da celebração do Contrato de
Cessão e da negociação das CCI junto à CETIP, sendo que as demais características dos Créditos Imobiliários
encontram-se descritas nos anexos I e II da Escritura de Emissão.
Vale ressaltar que parte dos Créditos Imobiliários lastro dos CRI emitidos no âmbito da presente Emissão
foram adquiridos quando do estágio “Créditos Ativos”, ou seja, ainda com o financiamento ao Mutuário
vigente. Apenas após a liquidação de todas as parcelas do Crédito Ativo é que se inicia o processo de
Novação do crédito perante o FCVS:



primeiramente com a remessa eletrônica de todos os dados do contrato para o Sistema do FCVS –
SIFCVS;



após a aceitação desse primeiro passo na habilitação, o agente remete os dossiês, com todos os
documentos integrantes do contrato e comprobatórios da evolução da planilha de cálculo;



com esses dados, um analista da Caixa/FCVS confronta a evolução eletrônica com os documentos
físicos e atribui um valor à responsabilidade do FCVS.

Esse procedimento gera um valor homologado pelo FCVS, que pode ser de “zero” – caso das negativas de
cobertura -, até valores superiores ao habilitado pelo agente. O valor homologado pelo FCVS é informado ao
agente que, se concordar, emite o RCV, incluindo cada contrato no Relatório de Créditos Validados; se não
concorda, emite RNV, Relatório de Créditos Não Validados, encaminhando recurso administrativo buscando
elevar o valor homologado pelo FCVS. Não existe limite de quantidade de recursos administrativos
encaminhados e são passíveis desses recursos todos os créditos que não tenham recebido RCV.
Parcela dos Contratos de Financiamento encontram-se no estágio “Créditos Negativa de Cobertura”, no
entanto, tais créditos consistem em Contratos de Financiamento cujo processo de habilitação acabara de ser
iniciado. Os agentes, por orientação do Serciver, estão primeiramente concluindo os processos de
habilitação para, posteriormente, iniciar os procedimentos para exame das situações com RNV, inclusive
aqueles com negativa de cobertura, uma vez que casos idênticos podem ser aglutinados em um único
recurso. Nenhum dos créditos negados pelo FCVS estão aceitos pelos agentes com a emissão de RCV.
Parcela dos Contratos de Financiamento encontram-se no estágio “Créditos Ativos”, no entanto, os
pagamentos a serem realizados pelos Mutuários a título de parcelas vincendas dos Contratos de
Financiamento que se encontram no estágio “Créditos Ativos” não foram cedidos e portanto, não são lastro
da presente operação. Tais parcelas vincendas permanecem como sendo de propriedade do Cedente.

68

INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Não obstante o disposto no parágrafo acima, vale salientar que os créditos securitizados são todos
referentes a direitos junto aos Mutuários e contam com a co-responsabilidade do FCVS. As hipotecas que
garantiam tais financiamentos, em geral, já foram liberadas, razão pela qual esta seção trata das
informações estatísticas sobre créditos imobiliários junto ao FCVS obtidas no site do Banco Central do Brasil
(SFH – Quadros estatísticos do grupo 6 e Resumo) e no do Tesouro Nacional, Acompanhamento da Novação
de Dívidas do FCVS, posição de 20.01.2010, que indicam 312 processos de novação de créditos junto ao
FCVS, titulados por 52 credores, com um valor total de obrigações, líquidas dos pagamento de juros mensais
desde 01.01.2005 e de amortização de principal desde 01.01.2009, no total de R$ 54.909.159.443,96.
Acrescente-se que o processo de Novação dos créditos junto ao FCVS inicia por demanda do credor, ao optar
pelas condições da Lei 10.150 e solicitar a Novação dos créditos que preencham os requisitos para
reconhecimento e assunção pela União.
Quando o agente ou cessionário firma o contrato de novação com a União, no mesmo mês são escriturados
os CVS na custódia do credor na Cetip e, no 2º dia útil do mês subseqüente são pagos todas as parcelas de
juro e amortização do principal já vencida de acordo com o cronograma do título, devidamente atualizadas
para a data do pagamento. A União está rigorosamente em dia com esses compromissos.
Abaixo, segue saldo dos CVS emitidos pela União entre os anos de 1998 e 2009.

S aldo dos C VS E mitidos
20.000.000.000,00

15.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: STN
Tendo em vista o atual estágio dos Créditos Imobiliários frente ao processo de novação, não existe, nesta
data, nenhum histórico de perda ou pré-pagamento dos Créditos Imobiliários que seja de conhecimento da
Securitizadora, do Servicer ou do Coordenador Líder.
Adicionalmente, ressaltamos que no presente momento não há informações estatísticas acerca do histórico
de inadimplemento do Tesouro Nacional para o pagamento dos Créditos Imobiliários objeto de Novação. Isto
porque a data em que o Tesouro Nacional deverá efetuar tais pagamentos é a data de 1º de janeiro de 2027,
que corresponde ao vencimento dos CVS.
Vale ressaltar que tanto a Emissora quanto o Coordenador Líder envidaram seus melhores esforços para a
obtenção de dados estatísticos referentes a inadimplementos, perdas ou pré-pagamento de créditos de
mesma natureza dos Créditos Imobiliários que ora lastreiam os CRI, mas que apesar dos esforços que
envidaram, atualmente não possuem informações adicionais àquelas referidas nesta Seção “Informações
Estatisticas Sobre os Créditos Imobiliários”.
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NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Os devedores dos Créditos Imobiliários são os Mutuários. No entanto, a princípio, 100% (cem por cento) dos
Créditos Imobiliários contam com co-responsabilidade do FCVS, sendo certo que caso ocorra a Novação, a
concentração se dará no Tesouro Nacional, na forma da Lei nº 10.150.
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ATIVIDADES DA EMISSORA
Breve Histórico
A Gaia Securitizadora S/A é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários constituída nos termos da
Lei nº 9.514/97, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 288, 1º andar,
Vila Olímpia, CEP 04552-000.
A Emissora foi constituída em 11 de julho de 2005, de acordo com a legislação em vigor, especialmente com
o que trata a Lei 9.514/97, e obteve o registro de companhia aberta junto a CVM, de número 02022-2, em
28 de julho de 2006. Em março de 2009, os atuais acionistas adquiriram a empresa, alterando o Conselho de
Administração e a Diretoria.
A Emissora tornou-se operacional em julho de 2009, após a entrada dos novos sócios e executivos na
empresa, com a missão de “estruturar operações financeiras dentro dos segmentos de atuação, sempre de
forma ágil e eficaz.”
Com a entrada dos novos sócios e o reposicionamento da marca, a GaiaSec atingiu resultados significativos.
Nos primeiros meses de operações, a GaiaSec emitiu CRI em montante superior a R$ 400 milhões. Em se
considerando as ofertas públicas registradas no âmbito da Instrução CVM 400 no segundo semestre de 2009,
a GaiaSec atingiu a segunda colocação dentre as securitizadoras de créditos imobiliários.
Em 10 de agosto de 2009, a GaiaSec realizou a sua primeira emissão de CRI, obtendo o rating AAA(bra) pela
Fitch Ratings.
Em 09 de setembro de 2009, a GaiaSec realizou a sua segunda emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários, com recebíveis cedidos por sociedades controladas pela Brookfield Incorporações S.A., uma das
principais incorporadoras imobiliárias do Brasil, e obteve a classificação de rating AA+(bra), também pela
Fitch Ratings.
Entre os meses de novembro e dezembro, a GaiaSec realizou mais quatro emissões de CRI, além da presente
operação. Em dezembro de 2009, a GaiaSec encontra-se em processo de estruturação de outras três
emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários, todas envolvendo Bancos e/ou instituições renomadas, o
que confere credibilidade à GaiaSec.
Cabe salientar, por fim, que a GaiaSec adquirirá, primordialmente, ativos em regime fiduciário. Esta política
permitirá que ela exerça com plenitude o papel de securitizadora de créditos, evitando riscos de exposição
direta de negócios.
Atenta à velocidade das transações financeiras, a nova diretoria assumiu buscando diferenciar a Emissora
pela agilidade nos processos de securitização, eficácia no cumprimento de metas, solidez nas estruturas e
transparência nos controles operacionais. A valorização destes potenciais, além de beneficiar as partes
envolvidas na transação, minimizam custos e oferecem um serviço competitivo ao mercado.
A GaiaSec adquirie, primordialmente, ativos em regime fiduciário. Esta política permite que ela exerça com
plenitude o papel de securitizadora de créditos, evitando riscos de exposição direta de negócios.
Faz parte da estratégia de negócio da GaiaSec, ainda, participar de estruturação de operações de
securitização imobiliária, com o objetivo de gerar recursos para empresas de diversos setores, a partir da
otimização de seus ativos imobilizados.
Dentro do reposicionamento da GaiaSec, foram definidos a nova missão, visão e valores:
Missão:
Estruturar operações financeiras dentro dos segmentos de atuação sempre de forma ágil e eficaz.
Segmentos: Corporativo, Shopping e Residencial
Visão:
Ser em 2014 a securitizadora imobiliária com maior margem líquida e com maior número de CRI emitidos.
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Valores:










Eficácia
Agilidade
Inovação
Parcerias claras e íntegras
Simplicidade, honestidade e transparência
Responsabilidade na utilização de recursos
Valorização das pessoas
Respeito ao meio ambiente

Objeto Social
A Emissora tem por objeto social: a) a aquisição e securitização de créditos imobiliários passíveis de
securitização, conforme deliberado em Reunião da Diretoria; b) a emissão e colocação, junto ao mercado
financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, ou de qualquer outro título de crédito
ou valor mobiliário compatível com suas atividades; c) a realização de negócios e a prestação de serviços
relacionados às operações de securitização de créditos imobiliários e emissões de Certificados de Recebíveis
Imobiliários; e, d) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando a cobertura de
riscos na sua carteira de créditos imobiliários.
Estão incluídas no objeto social da Emissora, as seguintes atividades: a) a aquisição de créditos imobiliários;
b) gestão e administração de créditos imobiliários, próprios ou de terceiros; c) a aquisição e a alienação de
títulos de crédito imobiliários; d) a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores
mobiliários de sua própria emissão no mercado Financeiro e de capitais; e) a prestação de serviços
envolvendo a estruturação de operações de securitização próprias ou de terceiros; f) a realização de
operações nos mercados de derivativos visando à cobertura de riscos; e, g) a prestação de garantias para os
valores mobiliários por ela emitidos.
Estrutura de Capital e Características das Ações
O capital social da Emissora é de R$ 461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil reais), dividido em
461.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as atas de Assembleia Geral de Acionistas da Emissora, devidamente registradas na JUCESP e
publicadas, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Dia, estão integralizadas 461.000 ações,
ordinárias nominativas não havendo nenhuma ação a integralizar.
Cada ação ordinária dá direito a um voto nas assembléias gerais realizadas pelos acionistas da Emissora.
Atualmente, a Emissora possui apenas ações ordinárias. Mas o capital social poderá ser representado por até
50% (cinqüenta por cento) de ações preferenciais nominativas, sem direito a voto, e a criação de nova classe
dessa espécie de ação ou o aumento de classe existente poderá ser efetuada sem guardar proporção com as
demais ações.
Acionistas
O quadro acionário da Emissora apresenta-se da seguinte forma:
Acionista

Ações Ordinárias

João Paulo dos Santos Pacífico
Carla Cristina Cavalheiro Lobato
Sergio Venditti
Nelson Zanella dos Santos

304.224
156.704
36
36
461.000

TOTAL
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Administração
A Emissora é administrada por um Conselho de Administração, formado atualmente por 3 (três) conselheiros,
e por uma Diretoria, composta atualmente por 2 (dois) diretores, todos eleitos pela Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 11 de março de 2009 e com mandato até a realização da Assembléia Geral
Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de
dezembro de 2010. A remuneração global anual dos administradores da Emissora é de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição.
A Emissora também poderá contar com um Conselho Fiscal, em caráter não permanente, eleito e instalado
pela Assembléia Geral nos exercícios fiscais em que for convocado pelos acionistas da Emissora, na forma
prevista em lei. A Assembléia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal também será responsável por
estabelecer as respectivas remunerações
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração (os “Conselheiros”) são eleitos pela Assembléia Geral dos
acionistas, com um mandato de 2 (dois) anos, devendo os eleitos serem, necessariamente, acionistas da
Emissora. O Conselho de Administração será composto por um presidente, um vice-presidente e ainda por
um conselheiro sem denominação específica.
As obrigações do Conselho de Administração incluem, mas não se limitam, à definição da orientação
geral dos negócios da Emissora, a eleição e destituição dos diretores. O Conselho de Administração é
formado atualmente pelos seguintes membros, eleitos em 11 de março de 2009.
Cargo
Presidente
Vice Presidente
Conselheiro

Nome
João Paulo dos Santos Pacífico
Nelson Zanella dos Santos
Sergio Venditti

Prazo do mandato
AGO de 2011
AGO de 2011
AGO de 2011

Presidente – Sr. João Paulo dos Santos Pacífico
Endereço Comercial:
Rua do Rocio, nº 288, 1o andar, Vila Olímpia
CEP 04552-000 - São Paulo - SP
Data de Nascimento: 27 de outubro de 1978
Formação Acadêmica: Engenharia de Produção - Escola de Engenharia Mauá; Analyst Training Program –
Swiss Re / Nova York; e MBA Executivo em Finanças – Instituto Brasileiro de Mercado Capitais – IBMEC/SP
Experiência Profissional: Presidente do Conselho de Administração da Emissora, atuou como diretor de
relações com Investidores e de estruturação da Matone Securitizadora S.A., durante dois anos e foi vice
presidente do Banco Standard de Investimentos S.A. O Sr. Pacífico está no mercado financeiro há dez anos.
Antes de ser o responsável pela estruturação da área de investimentos imobiliários do Banco Standard foi
diretor de relações com Investidores e diretor operacional da Rio Bravo Securitizadora S.A., onde coordenou
a estruturação da emissão de mais de 35 certificados de recebíveis imobiliários, a constituição de fundos de
investimentos em direitos creditórios e fundo mútuo de investimento em empresas emergentes, e gerenciou
a administração fiduciária de 45 CRI, totalizando cerca de R$ 700 milhões. Foi diretor financeiro da
Associação Gaia Revida, responsável pela área financeira da entidade sem fins lucrativos atuante na área de
projetos sociais, educacionais, culturais e ecológicos, centro de apoio psicológico e emocional a pessoas com
câncer. O Sr. Pacífico também trabalhou na Rio Bravo Investimentos como analista de investimentos de
fundos de participações, monitoramento das empresas investidas pelos fundos.
Vice Presidente – Sr. Nelson Zanella dos Santos
Endereço Comercial:
Rua do Rocio, nº 288, 1o andar, Vila Olímpia
CEP 04552-000 - São Paulo - SP
Data de Nascimento: 30 de dezembro de 1950
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Formação Acadêmica: Engenharia Mecânica – Escola Naval; Administração de Empresas – Universidade
Presbiteriana Mackenzie; Pós-Graduação Supply Chain – Georgia Tech, Atlanta, EUA; Curso de Altos Estudos
de Política e Estratégias – Escola Superior de Guerra; e, Mestrado em Ciências Políticas – Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Experiência Profissional: Vice Presidente do Conselho de Administração, Sócio-Diretor da NZLOG Logística e
do Banco de Negócios COM, foi conselheiro da World Wide Council Manufactoring and Logistics e vice
presidente da Panamco, ambas empresas da rede Coca Cola, por mais de 4 anos. O Sr. Zanella dos Santos
administra grandes empresas multinacionais desde 1993. Atuou de 2000 a 2003, como conselheiro da EZ
Foods, empresa pertencente ao grupo Sadia, Accor e Martins Atacadista e por mais de 11 anos foi Diretor de
Logística e Supply Chain das empresas Votorantim, Sadia e Ambev.
Membro do Conselho – Sergio Venditti
Endereço Comercial:
Rua do Rocio, nº 288, 1o andar, Vila Olímpia
CEP 04552-000 - São Paulo - SP
Data de Nascimento: 01 de janeiro de 1953
Formação Acadêmica: Administração de Empresas – Faculdade de Administração Senador Flaquer; e Ciências
Contábeis – Faculdade de Ciências contábeis Paula Eiro
Experiência Profissional: Conselheiro e sócio da SPA Contadores Independentes, atuou como gerente
administrativo da Concretex por 6 anos e gerente financeiro da Firestone de 1982 a 1989. O Sr. Venditti
trabalha na área financeira desde 1975, iniciando como auditor da KPMG Auditores Independentes.
Diretoria
Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos. Os atuais
Diretores da Emissora, eleitos em Assembléia Geral Extraordinária e Reunião do Conselho de
Administração, realizadas concomitantemente em 11 de março de 2009, são os seguintes:
Cargo
Diretor Presidente
Diretora de Relações com Investidores

Nome
João Paulo dos Santos Pacífico
Carla CRItina Cavalheiro Lobato
Diretor Presidente - Sr. João Paulo dos Santos Pacífico

Informações disponibilizadas no item “Conselho de Administração” acima.
Diretora de Relações com Investidores - Sra. Carla CRItina Cavalheiro Lobato
Endereço Comercial:
Rua do Rocio, nº 288, 1o. andar, Vila Olímpia
CEP 04552-000 - São Paulo - SP
Data de Nascimento: 17 de julho de 1975
Formação Acadêmica: Bacharel em Direito – Faculdade de São Bernardo do Campo; Pós-Graduação em
Investimento Imobiliário – Fundação Getúlio Vargas; Especialização em Direito Civil e Processual – Escola
Paulista de Direito; e, Pós-Graduação em Direito Imobiliário e Mercado de Capitais – Fundação Getúlio
Vargas
Experiência Profissional: Atual Diretora de Relações com Investidores da Emissora, foi responsável pela
estruturação jurídica das operações imobiliárias do Banco Matone, e coordenadora da primeira oferta
pública de emissão de CRI com lastro em financiamento bancário, no montante de R$ 100.000.000,00,
enquanto consultora jurídica do Banco ABN Amro Real. A Sra. Lobato está no mercado financeiro há mais de
10 anos. Previamente ao Banco Real, coordenou operações com crédito imobiliário no Banco Santander, e
foi coordenadora da área imobiliária e de direito bancário do escritório Manhães Moreira Advogados
Associados. De 2000 a 2003 trabalhou na Brazilian Mortgages com estruturação de fundos de investimento
imobiliários e, anteriormente, de 1995 a 2000, no BankBoston na área de crédito imobiliário.
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Emissora, quando instalado, tem por escopo exercer as funções previstas no artigo 163
da Lei das S.A. O Conselho Fiscal é um órgão de funcionamento não permanente, sendo composto de 3 (três)
membros efetivos e de igual número de suplentes. Até a data deste Prospecto, o Conselho Fiscal da Emissora
não havia sido instalado.
Contratos ou Outras Obrigações Relevantes Existentes entre os Administradores e a Emissora
Não existe quaisquer outras relações obrigações entre os Administradores e a Emissora.
Relações Familiares entre Administradores
Não existe relação familiar entre quaisquer administradores.
Remuneração dos Administradores
Conforme o parágrafo terceiro do artigo 15° do Estatuto Social, a remuneração anual global dos
administradores será fixada pela Assembléia Geral da Emissora, cabendo ao Conselho de Administração a sua
distribuição. Atualmente, tal remuneração é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) fixada em Assembléia
Geral Extraordinária e Reunião do Conselho de Administração, realizadas concomitantemente em 11 de
março de 2009.
Descrição das Atividades da Emissora
Conforme o seu objeto social, os negócios da Emissora são a aquisição e securitização de créditos
imobiliários passíveis de securitização, a emissão e colocação no mercado financeiro e de capitais, de
certificados de recebíveis imobiliários ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com suas
atividades, a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de
créditos imobiliários e emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários; e, a realização de operações de
hedge em mercados derivativos visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários.
Setor de Atuação
O setor de atuação da Emissora é o setor de aquisição e securitização de recebíveis imobiliários.
Fatores Macroeconômicos
Tendo em vista que o objeto social da Emissora é o desenvolvimento de operações de aquisição e
securitização de recebíveis imobiliários, não existem fatores relativos ao ambiente macroeconômico que
afetem diretamente a Emissora. Os eventuais fatores desta natureza seriam aqueles que afetassem os
devedores dos créditos imobiliários adquiridos pela Securitizadora ao longo de sua atuação.
Produtos e Serviços
O desenvolvimento de operações de aquisição e securitização de recebíveis imobiliários, bem como a
realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de
securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários, e ainda, a realização de operações de
hedge em mercados derivativos visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários são os
únicos serviços prestados pela Emissora.
Informações Adicionais sobre a Emissora
A Emissora não tem nem terá: (i) dependência de mercados; (ii) patente, marca ou licença em seu nome.
Ação Governamental e Regulamentação da Securitizadora
A Emissora, por ser uma companhia securitizadora de créditos imobiliários, é regida pela Lei n° 9.514/97
(ver seção “8. Setor de Securitização Imobiliária no Brasil”).
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Contratos Relevantes
A Emissora é uma empresa cujo objeto social consiste na atividade de securitização de créditos imobiliários, de
forma que os principais contratos realizados estão diretamente relacionados às séries de certificados de
recebíveis imobiliários emitidas, destacando-se os respectivos termos de securitização. Os contratos relevantes
da Emissora vinculados à presente Emissão estão descritos na seção “Sumário dos Documentos da Operação”.
Recursos Humanos
A Emissora possui uma equipe focada na estruturação e gestão de operações de securitização de créditos
imobiliários, incluindo os funcionários e os administradores estatutários. Alguns serviços necessários para a
condução dos negócios, porém que não fazem parte do objeto social, são realizados por terceiros
contratados, tais como auditores independentes, contadores e consultores jurídicos.
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos
Desde quando iniciou suas atividades a Emissora não emitiu quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, que
não sejam os CRI no âmbito de sua 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Emissões de CRI, cujos principais termos e condições
encontram-se listados abaixo:
1ª e 2ª Séries da 1ª Emissão
Instrução CVM

400

Emissão

1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data Emissão

10 de agosto de 2009

Séries
.Sênior

1ª Série

.Subordinada

2ª Série

Valor Emissão

R$ 24.501.006,50

.Sênior

R$ 20.334.500,00

.Subordinada

R$ 4.166.506,50

PU Emissão
.Sênior

R$ 303.500,00

.Subordinada

R$ 320.500,50

Quantidade
.Sênior
.Subordinada
Taxa de Amortização

Variável (Anexo I e II Termo de Securitização)

Prazo Amortização Sênior
.Esperado

138 Meses

.Legal

349 Meses

Prazo Amortização Subordinada
.Esperado

305 Meses

.Legal

349 Meses

Taxa de Emissão
.Sênior

TR + 11% aa

.Subordinado

TR + 14% aa

Periodicidade
.Atualização Monetária

Mensal

. Juros Remuneratórios

Mensal

. Pagamento Amortização

Mensal
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Agência de Rating
.Rating

Fitch Ratings Brasil Ltda
AAA (br) (sênior)

Agente Fiduciário

Pavarini DTVM Ltda

Banco Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.

Cedente

Banco Matone S.A.

Coordenador Líder

Banco Fator S.A.

Contas
.Centralizadora

CC 633-5 Agência 3391 (Bradesco)

.Liquidação

CC 628-9 Agência 3391 (Bradesco)

Seguros

Pessoas Físicas adquirentes dos imóveis e tomadores dos
financiamentos, reponsáveis pelo pagamento dos Créditos
Imobiliários
Garantias Reais, Fundo de Reserva, Subordinação, Regime Fiduciário
e Patrimônio Separado
DFI e MIP

Servicer

Aztronic Eng. Software Ltda

Sistema de Registro e Liquidação

CETIP

Característica Geral

CRI Lastro Pulverizado

Emissora

Gaia Securitizadora S.A.

Devedores
Garantias

1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão

Instrução CVM

400

Emissão

2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data Emissão

09 de setembro de 2009

Séries
.Sênior

1ª Série

.Subordinada

2ª Série

Valor Emissão

R$ 85.436.556,00

.Sênior

R$ 71.766.681,00

.Subordinada

R$ 13.669.875,00

PU Emissão
.Sênior

R$ 300.279,00

.Subordinada

R$ 303.775,00

Quantidade
.Sênior

239

.Subordinada

45

Taxa de Amortização

Variável (Anexo I e II Termo de Securitização)

Prazo Amortização Sênior
.Esperado

71 Meses

.Legal

139 Meses

Prazo Amortização Subordinada
.Esperado

139 Meses

.Legal

139 Meses

Taxa de Emissão
.Sênior

IGP-M + 9,15% aa
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.Subordinado

IGP-M + 14% aa

Periodicidade
.Atualização Monetária

Mensal

. Juros Remuneratórios

Mensal

. Pagamento Amortização

Mensal

Agência de Rating
.Rating

Fitch Ratings Brasil Ltda
AA+ (bra)

Agente Fiduciário

Pavarini DTVM Ltda

Banco Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.
Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A,
Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A, Diamond
SPE S.A, RDV10 Planejamento, Promoção e Venda Ltda, RDV 12
Planejamento, Promoção e Vendas Ltda, Calicarpa
Empreendimentos e Participações Ltda e Bauinea Empreendimentos
e Participações Ltda
Banco Fator S.A.

Cedente

Coordenador Líder
Contas
.Centralizadora

CC 636-0 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

.Liquidação

CC 628-9 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.
Pessoas físicas compradoras ou promissárias-compradoras dos
Imóveis por meio dos Contratos, responsáveis pelo pagamento dos
Créditos Imobiliários, devidamente relacionadas nos anexos I aos
Termos de Adesão;
Garantias de Alienação Fiduciária, Fiança prestada pela Brookfield
no Contrato de Cessão, Fundo de Reserva, Subordinação, Regime
Fiduciário e Patrimônio Separado.

Devedores

Garantias
Seguros

DFI e MIP

Servicer

Aztronic Eng. Software Ltda

Sistema de Registro e Liquidação

BM&FBovespa
3ª e 4ª Séries da 2ª Emissão

Característica Geral

Créditos de FCVS, Garantia do BTG Pactual

Emissora

Gaia Securitizadora S.A.

Instrução CVM

400

Emissão

2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data Emissão

15 de dezembro de 2009

Séries
.Sênior

3ª Série

.Subordinada
Valor Emissão (até 29/01/2010
Incluso)
.Sênior

4ª Série

.Subordinada
PU Emissão (até 29/01/2010
Incluso)
.Sênior

R$ 12.596.000,00

.Subordinada
Quantidade (até 29/01/2010
Incluso)

R$ 12.596.000,00

R$ 114.465.500,00
R$ 101.869.500,00

R$ 300.500,00
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.Sênior
.Subordinada
Taxa de Emissão (até 29/01/2010
Incluso)
.Sênior
.Subordinado
Valor (a partir de 29/01/2010)

339
1

100% DI Over
100% DI Ove + Eventual Prêmio de Subordinação
R$ 85.133.271,88

.Sênior

R$ 80.876.464,00

.Subordinada

R$ 4.256.807,88

PU (a partir de 29/01/2010)
.Sênior

R$ 300.656,00

.Subordinada
Quantidade (a partir de
29/01/2010)
.Sênior

R$ 4.256.807,88

.Subordinada
Taxa de Emissão (a partir de
29/01/2010)
.Sênior

1

.Subordinado

269

93% DI Over
93% DI Over + Eventual Prêmio de Subordinação

Taxa de Amortização

100% na Data de Vencimento

Prazo Amortização Sênior

24 Meses

Prazo Amortização Subordinada

204 Meses

Periodicidade
. Juros Remuneratórios

Única Parcela na Data de Vencimento

. Pagamento Amortização

Única Parcela na Data de Vencimento

Agente Fiduciário

Pavarini DTVM Ltda

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.

Cedente

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenador Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Contas
.Centralizadora

CC 1620-9 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

.Liquidação

CC 628-9 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

Devedores ou Mutuários

Pessoas físicas tomadoras de financiamento imobiliário no âmbito
do Sistema Financeiro de Habitação para aquisição dos Imóveis, por
meio da celebração dos Contratos de Financiamento com os
originadores

Garantias

Fiança, Subordinação, Fundo de Reserva, Fundo de Despesa,
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários pelo Cedente,
Regime Fiduciário e Patrimônio Separado.

Instituição Custodiante

Servicer

Pavarini DTVM Ltda
Remuneração adicional a ser paga ao titular do CRI Subordinado,
proveniente de eventuais recursos excedentes recebidos dos
Créditos Imobiliários, após o atendimento da Cascata de
Pagamentos
VS Administradora de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Sistema de Registro e Liquidação

CETIP

Prêmio de Subordinação
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5ª Série da 2ª Emissão
Característica Geral

CRI Financiamento de Shopping

Emissão

2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Instrução CVM

476

Data Emissão

28 de janeiro de 2010

Série

5ª

Valor Emissão

R$ 20.000.000,00

PU Emissão

R$ 1.000.000,00

Quantidade

20

Taxa de Amortização

Variável (Anexo I Termo de Securitização)

Prazo Amortização

59 Meses e 5 dias

Taxa de Emissão

IPCA + 9,7365% aa

Periodicidade
.Atualização Monetária

Mensal

. Juros Remuneratórios

Mensal

. Pagamento Amortização

Mensal

Agência de Rating
.Rating
Agente Fiduciário

Fitch Ratings Brasil Ltda
AA- (bra) Fitch Ratings
Pavarini DTVM Ltda

Avalista

Alfredo Khouri, CPF/MF sob o nº 210.088.849-87

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.

Cedente

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Contas
.Liquidação

CC 628-9 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

.Patrimônio Separado

CC 03216-6 Agência 3130 Banco Itaú S.A.

.Vinculada

Garantias

CC 0756957 Agência 001 Banco Itaú BBA S.A.
Alvear Participações Ltda, sociedade empresária limitada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3900, Conjunto 102, Sala 1, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 03.195.007/0001-02
Cessão Fiduciária, Alienação Fiduciária e Aval.

Instituição Custodiante

Pavarini DTVM Ltda

Sistema de Registro e Liquidação

CETIP

Devedora

6ª e 7ª Série da 2 Emissão
Característica Geral

Créditos de FCVS, Garantia do BTG Pactual

Emissora

Gaia Securitizadora S.A.

Instrução CVM

476

Emissão

2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Data Emissão

09 de Março de 2010

Séries
.Sênior

6ª Série

.Subordinada

7ª Série

Valor Emissão
.Sênior

R$ 81.495.895,68
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.Subordinada

R$ 4.289.410,77

PU Emissão
.Sênior

R$ 302.958,72

.Subordinada

R$ 4.289.410,77

Quantidade
.Sênior

269

.Subordinada

1

Taxa de Emissão
.Sênior

11,5% aa

.Subordinado

11,5% aa

Taxa de Amortização

100% na Data de Vencimento da respectiva série

Prazo Amortização Sênior

24 Meses

Prazo Amortização Subordinada

204 Meses

Periodicidade
. Juros Remuneratórios

Única Parcela na Data de Vencimento respectiva de cada série

. Pagamento Amortização

Única Parcela na Data de Vencimento respectiva de cada série

Agente Fiduciário

Pavarini DTVM Ltda

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.

Cedente

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenador Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Contas
.Centralizadora

CC 1633-0 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

.Liquidação

CC 628-9 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

Devedores ou Mutuários

Pessoas físicas tomadoras de financiamento imobiliário no âmbito
do Sistema Financeiro de Habitação para aquisição dos Imóveis, por
meio da celebração dos Contratos de Financiamento com os
originadores

Fiador

Banco BTG Pactual S.A.

Garantias

Fiança, Subordinação, Fundo de Reserva, Fundo de Despesa,
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários pelo Cedente,
Regime Fiduciário e Patrimônio Separado.

Instituição Custodiante
Prêmio de Subordinação

Pavarini DTVM Ltda
Após o cumprimento de todas e quaisquer obrigações em relação
aos CRI Seniores, caso valor remanescente seja superior ao valor de
principal e encargos estipulado para o CRI Subordinado, este valor
excedente será pago ao titular do CRI Subordinado como prêmio.

Servicer

VS Administradora de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Sistema de Registro e Liquidação

CETIP
1ª Série da 3ª Emissão

Característica Geral

CRI com Lastro Único e Garantia Pulverizada

Emissão

3ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

Instrução CVM

476

Data Emissão

27 de novembro de 2009

Série

1ª

Valor Emissão

R$ 18.360.000,00

PU Emissão

R$ 340.000,00
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Quantidade

54

Taxa de Amortização

Variável (Anexo I Termo de Securitização)

Prazo Amortização Sênior

97 Meses com primeiro pagamento em 28/01/2010

Taxa de Emissão

IGPM + 12% aa

Periodicidade
.Atualização Monetária

Mensal

. Juros Remuneratórios

Mensal

. Pagamento Amortização

Mensal

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM SA

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.

Cedente

Domus Cia de Crédito Imobiliário

Coordenador Líder

Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.

Contas
.Centralizadora

CC 1.640-3 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

.Liquidação

CC 628-9 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

Devedora

Scopel Desenvolvimento Urbano S.A., companhia fechada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estados
Unidos, nº 2.134, Cerqueira César, CEP 01427-002, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.339.221/0001-38

Garantias

Cessão Fiduciária de Recebíveis, Regime Fiduciário e Patrimônio
Separado

Instituição Custodiante

Oliveira Trust DTVM SA

Sistema de Registro e Liquidação

CETIP

Característica Geral

CRI Lastro Único e Garantia Pulverizada

Emissão

4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

1ª Série da 4ª Emissão

Instrução CVM

476

Data Emissão

10 de dezembro de 2009

Série

1ª

Valor Emissão

R$ 18.252.000,00

PU Emissão

R$ 338.000,00

Quantidade

54

Taxa de Amortização

Variável (Anexo I Termo de Securitização)

Prazo Amortização Sênior

60 Meses com primeiro pagamento em 20/01/2010

Taxa de Emissão

IGPM + 10% aa

Periodicidade
.Atualização Monetária

Mensal

. Juros Remuneratórios

Mensal

. Pagamento Amortização

Mensal

Agente Fiduciário

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Banco Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A.

Cedente

Domus Cia de Crédito Imobiliário

Coordenador Líder

Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.

Contas
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.Centralizadora

CC 640-8 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

.Liquidação

CC 628-9 Agência 3391 Banco Bradesco S.A.

Devedora

Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., companhia fechada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano nº 466, Edifício Corporate, 15º andar, Itaim Bibi, CEP
04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53

Instituição Custodiante

Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva, Regime
Fiduciário e Patrimônio Separado
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Sistema de Registro e Liquidação

CETIP

Garantias

Contingências Judiciais e Administrativas
A Emissora não tem pendências administrativas ou judiciais de qualquer natureza.
Operações com Partes Relacionadas
I – Operações com o Coordenador Líder
A emissora não tem operações anteriores com o Coordenador Lider.
II – Operações com o Banco Mandatário, Liquidante e Escriturador
A emissora possui a 1º e 2º Séries da 1º Emissão e a 1º e 2º Séries da 2º emissões com o Banco Mandatário,
Liquidante e Escriturador
III – Operações com o Agente Fiduciário e a Instituição Custodiante
A emissora possui quatro Séries de CRI com o Agente Fiduciário e Instituição Custodiante.
Adesão a Padrões de Proteção Ambiental
A Emissora não aderiu a qualquer padrão internacional relativo à proteção ambiental.
Políticas de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural
A Emissora não adota política de responsabilidade social, patrocínio ou incentivo cultural.
Práticas de Governança Corporativa
A Emissora ainda não optou formalmente pelas práticas de Governança Corporativa pelo motivo de não
haver intenção, até o momento, de ter em seu capital social outros acionistas além dos quatro atuais
detentores de ações do tipo ordinária.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMISSORA
Capitalização:
A tabela abaixo apresenta o endividamento de curto e longo prazo e a capitalização total da, conforme
balanço auditado. Essa tabela deverá ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e
respectivas notas explicativas, contidas em outras seções deste Prospecto.
(em R$ mil)
PASSIVO CIRCULANTE

2007

2008

2009

Contas a pagar
Dividendos a distribuir
Impostos a recolher
Certificados de Recebíveis Imobiliários
TOTAL CIRCULANTE

0
6
5
0
11

0
0
11
0
11

3
0
3
15.794
15.800

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Certificados de Recebíveis Imobiliários
TOTAL NÃO CIRCULANTE

0
0

0
0

133.116
133.116

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Adiantamento para Aumento de Capital
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

158
0
0
158

315
0
-325
-10

461
71
- 397
135

TOTAL DO PASSIVO

169

1

149.051

As operações de aquisição de créditos imobiliários e emissão de CRI estão registradas nas contas de
compensação da Emissora, sendo os recebíveis imobiliários registrados de um lado e, do outro, os CRI,
atualizados com base nos encargos financeiros contratuais. Tais valores, tanto dos créditos quanto dos CRI,
representam patrimônio separado das demais contas da Emissora.
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Demonstrações Financeiras dos Três Últimos Exercícios e Eventos Subseqüentes
O quadro a seguir exibe informações financeiras selecionadas da Emissora, extraídas das demonstrações
financeiras consolidadas da Emissora para o respectivo exercício indicado, elaboradas de acordo com a
legislação societária. As demonstrações financeiras foram auditadas e revisadas pela BDO Trevisan Auditores
Independentes:
Período
Encerrado em
31 de dezembro de

Período
Encerrado em
31 de dezembro de

Período
Encerrado em
31 de dezembro de

2007

2008

2009

Disponibilidades
Contas a receber
Impostos a recuperar
Recebíveis Imobiliários

10
0
0
0

1
0
0
0

9.769
9
0
16.795

TOTAL CIRCULANTE

10

1

26.573

0

0

122.454

PERMANENTE
Imobilizado
Diferido

0
159

0
0

24
0

TOTAL NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

159
169

0
1

122.478
149.051

2007

2008

2009

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO (em R$ mil)
ATIVO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Recebíveis Imobiliários

PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar
Dividendos a distribuir
Impostos a recolher
Certificados de Recebíveis
Imobiliários
TOTAL CIRCULANTE

0
6
5

0
0
11

3
0
3

0
11

0
11

15.794
15.800

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Certificados de Recebíveis
Imobiliários
TOTAL NÃO CIRCULANTE

0
0

0
0

133.116
133.116

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Adiantamento para Aumento de
Capital
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

158

315

461

0
0
158

0
-325
-10

71
-397
135

TOTAL DO PASSIVO

169

1

149.051
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O quadro a seguir exibe os demonstrativos de resultado da Emissora, referentes aos períodos das
demonstrações financeiras expostas acima, elaborados de acordo com a legislação societária.
Demonstração do Resultado (em R$ mil)

31.12.07

31.12.08

31.12.09

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
Serviços de Estruturação/Gestão

0

0

46

Deduções da Receita Bruta
Impostos Diretos

-4

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

0

0

42

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

0

0

0

Resultado Bruto

0

0

42

Despesas/Receitas Operacionais

0

-166

-113

Com Vendas

0

0

0

Gerais e Administrativas

0

-165

-114

Financeiras

0

-1

0

Receitas Financeiras

0

0

1

Despesas Financeiras

0

0

0

Outras Receitas Operacionais

0

0

0

Outras Despesas Operacionais

0

0

0

Resultado da Equivalência Patrimonial

0

0

0

Resultado Operacional

0

-166

-71

Resultado Não Operacional

0

0

0

Receitas

0

0

0

Despesas

0

0

0

Resultado Antes Tributação/Participações

0

-166

-71

Provisão para IR e Contribuição Social

0

0

0

IR Diferido

0

0

0

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

Participações

0

0

0

Contribuições

0

0

0

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

Lucro/Prejuízo do Período

0

-166

-71

A GaiaSec encontrava-se em fase pré-operacional desde sua constituição, em 11 de julho de 2005 até março de
2009, quando da aquisição pelos atuais acionistas, que alteraram a Diretoria e o Conselho de Administração.
Durante sua fase pré-operacional, a GaiaSec não gerou negócios, receitas, nem realizou nenhuma emissão
de CRI; entretanto, a GaiaSec tinha os custos inerentes a uma companhia aberta, de forma que todo o
capital foi consumido. Cabe salientar que a GaiaSec não possuía nenhuma dívida, apenas adiantamento dos
sócios, que posteriormente foram convertidos em capital. Os gastos incorridos relacionados à organização e
constituição da Companhia, e despesas gerais e administrativas incorridas após sua constituição, até 31 de
dezembro de 2007, foram registrados como despesas pré-operacionais no ativo diferido. Em dezembro de
2008, a Companhia baixou os referidos gastos para prejuízos acumulados, no patrimônio líquido, em
obediência à Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória 449/08, objetivando a convergência das normas
ontábeis brasileiras ao padrão contábil internacional.
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No mês de agosto de 2009, os atuais acionistas capitalizaram a empresa, aumentando o seu capital social para R$
461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil reais), de forma que o patrimônio líquido ficou positivo.
Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
Visão Geral da Emissora
A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários, constituída nos termos da Lei nº
9.514/97, cujo objetivo é emitir certificados de recebíveis imobiliários e outros títulos lastreados em
recebíveis imobiliários no mercado de capitais brasileiro.
A Emissora se propõe a adquirir créditos e financiamentos oriundos de operações imobiliárias e captar
recursos para seu financiamento por meio da emissão e distribuição de CRI para Investidores.
Para a realização das emissões de CRI a Securitizadora obteve o registro de companhia aberta junto a
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, de número 20222 em 28 de julho de 2006.
Efeitos da Conjuntura Econômica Brasileira sobre as Atividades da Emissora
Por ser uma companhia securitizadora cujas únicas fontes de receita são contratos geradores de créditos
imobiliários, os quais por sua vez são suficientes para honrar o pagamento dos respectivos certificados de
recebíveis imobiliários aos quais estão vinculados, a Emissora não é afetada diretamente pelo ambiente
macroeconômico de forma geral. As diversas variáveis macroeconômicas, notadamente o crescimento do
PIB, os indicadores de inflação, a variação da taxa de câmbio e os níveis de taxas de juros não afetam o
desempenho da Emissora, pois a forma de atualização de sua receita (créditos imobiliários) é compatível
com a forma de atualização dos respectivos certificados de recebíveis imobiliários.
Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis da Emissora
Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo
Ativo Circulante: apresentado ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos e as variações monetárias auferidos, no período compreendido nos próximos 12 meses.
Ativo a Longo Prazo: apresentado ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos e as variações monetárias auferidos, no período posterior aos próximos 12 meses.
Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo
Passivo Circulante: demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos incorridos. Todos os valores são vencíveis dentro dos próximos 12 meses.
Exigível a Longo Prazo: demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos incorridos. Todos os valores são vencíveis após os próximos 12 meses.
Imobilizado
Considerando que a Emissora atualmente não possui ativo imobilizado, não se aplica a análise de tal conta.
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Diferido
Os gastos incorridos relacionados à organização e à constituição da companhia, além das despesas gerais e
administrativas, foram registrados como despesas pré-operacionais no ativo.
Liquidez e Recursos Financeiros
A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários e seus compromissos serão honrados à
medida que seus créditos forem recebidos. Portanto a situação de liquidez da Emissora diz respeito ao
casamento entre seus ativos e passivos. Dado que os ativos e passivos da Securitizadora estão casados tanto
do ponto de vista de prazo quanto de taxa/indexador, a Emissora deverá estar capacitada a honrar integral
e pontualmente seus compromissos.
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VISÃO GERAL DO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL
O Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI
A Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário instituiu o Sistema de Financiamento, tornando-se um marco
para o fomento do mercado de securitização de créditos imobiliários no Brasil. O intuito da Lei do Sistema
de Financiamento Imobiliário foi o de suprir as deficiências e limitações do Sistema Financeiro Habitacional –
SFH, criado pela Lei 4.380 de 21 de agosto de 1964 e das respectivas disposições legais referentes ao
assunto. A introdução do SFI teve por finalidade instituir um arcabouço jurídico que permitisse promover o
financiamento imobiliário em geral em condições compatíveis com as da captação dos respectivos fundos.
A partir desse momento as operações de financiamento imobiliário passaram a ser livremente efetuadas
pelas entidades autorizadas a operar no SFI, segundo condições de mercado e observadas as prescrições
legais, sendo que, para essas operações, passou a ser autorizado o emprego de recursos provenientes da
captação nos mercados financeiro e de valores mobiliários, de acordo com a legislação pertinente.
Dentre as inovações trazidas pela Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, destacam-se: as companhias
securitizadoras, os certificados de recebíveis imobiliários, o regime fiduciário e à alienação fiduciária de
coisa imóvel. As principais características e implicações de cada um dos elementos estão listadas a seguir:
Companhias Securitizadoras
Companhias securitizadoras de créditos imobiliários são instituições não financeiras constituídas sob a forma
de sociedade por ações com a finalidade de adquirir e securitizar créditos imobiliários e emitir e colocar, no
mercado financeiro, certificados de recebíveis imobiliários, podendo, ainda, emitir outros títulos de crédito,
realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.
Adicionalmente, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário autoriza a emissão de outros valores
mobiliários e a prestação de serviços compatíveis com suas atividades. Assim, as companhias securitizadoras
não estão limitadas apenas à securitização, sendo-lhes facultada a realização de outras atividades
compatíveis com seus objetos.
Embora não sejam instituições financeiras, a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário facultou ao CMN
estabelecer regras para o funcionamento das companhias securitizadoras.
Para que uma companhia securitizadora possa emitir valores mobiliários para distribuição pública, esta deve
obter o registro de companhia aberta junto à CVM, conforme o disposto no artigo 21 da Lei do Mercado de
Valores Mobiliários, devendo, para tanto, seguir os procedimentos descritos na Instrução CVM n.º 414.
O mercado brasileiro de securitização encontra-se fragmentado, com empresas de pequeno, médio e grande
porte no que tange ao volume de emissões. As principais empresas especializadas do setor de securitização,
concorrentes da Emissora, estão definidas na tabela abaixo.
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Emissões de CRI - 2009 (ICVM 400)*
R$
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
476.549.698
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO
398.745.456
GAIA SECURITIZADORA S/A
355.022.163
SAFRA COMPANHIA SECURITIZADORA DE C
258.000.000
AETATIS SECURITIZADORA S.A.
142.625.218
BRC SECURITIZADORA S.A.
120.000.000
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
46.687.782
BETA SECURITIZADORA S/A
44.400.000
ALTERE SECURITIZADORA S.A.
17.594.188
ACRUX SECURITIZADORA S/A
8.000.000
PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE C IMO
3.001.336
TOTAL
1.870.625.841
* considerada data do Registro Provisório do CRI, ou, quando não houver, do Definitivo
* consideradas apenas distribuições públicas (ICVM 400)
Fonte: site CVM
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%
25%
21%
19%
14%
8%
6%
2%
2%
1%
0%
0%
100%

Certificados de Recebíveis Imobiliários
O certificado de recebíveis imobiliários consiste em um título de crédito nominativo, de emissão exclusiva
das companhias securitizadoras, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e que constitui
promessa de pagamento em dinheiro.
Trata-se de um título de crédito que se mostra apropriado ao financiamento de longo prazo, visto que de um
lado, é compatível com as características das aplicações do mercado imobiliário, estando vinculado às condições
dos financiamentos contratados com os tomadores, e, de outro lado, reúne as condições de eficiência necessárias
à concorrência no mercado de capitais, ao conjugar a mobilidade e agilidade próprias do mercado de valores
mobiliários, bem como a segurança necessária para garantir os interesses do público investidor.
O certificado de recebíveis imobiliários é considerado valor mobiliário, para efeitos do artigo 2º, inciso III, da Lei
do Mercado de Valores Mobiliários, característica que lhe foi conferida pela Resolução n.º 2.517, de 29 de junho
de 1998, do CMN. Ainda, conforme mencionado anteriormente, o CRI somente pode ser emitido por companhias
securitizadoras e seu registro e negociação são realizados por meio dos sistemas centralizados de custódia e
liquidação financeira de títulos privados.
Regime Fiduciário
Com a finalidade de lastrear a emissão de certificados de recebíveis imobiliários, as companhias
securitizadoras podem instituir o regime fiduciário sobre créditos imobiliários.
O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto do
Termo de Securitização de Créditos e submeter-se-á, entre outras, às seguintes condições: (i) a constituição
do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; (ii) a constituição de patrimônio separado,
integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a
afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva série de títulos; (iv) a nomeação do agente
fiduciário, com a definição de seus deveres, responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses,
condições e forma de sua destituição ou substituição e as demais condições de sua atuação. O principal
objetivo do regime fiduciário é fazer que os créditos que sejam alvo desse regime não se confundam com o
da companhia securitizadora de modo que só respondam pelas obrigações inerentes aos títulos a ele
afetados e de modo que a insolvência da companhia securitizadora não afete os patrimônios separados que
tenham sido constituídos.
Alienação Fiduciária de Coisa Imóvel
A alienação fiduciária regulada pela Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário é o negócio jurídico pelo
qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário,
da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
Evolução recente do mercado brasileiro de securitização
O sucesso da instituição do SFI e, em conseqüência, das emissões de certificados de recebíveis imobiliários
pode ser parcialmente capturado pelos dados referentes à evolução do volume de emissões registradas (em
conjunto com o volume de emissões que obtiveram dispensa de registro) junto à CVM.
A securitização de créditos imobiliários no Brasil tem se desenvolvido com extrema rapidez nos últimos anos.
Esse crescimento pode ser explicado pela necessidade de financiamento do setor imobiliário, aliado ao fato
de tratar-se de uma opção atrativa de investimento. A tabela a seguir demonstra o mencionado
crescimento, indicando o número de emissões públicas e volumes de 1999 até a data deste Prospecto.
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Volume de CRI Acumulado
(Registradas e com Dispensa de Registro)
1999
12,9
2000
171,7
2001
222,8
2002
142,2
2003
287,6
2004
403,1
2005
2.102,3
2006
1.071,4
2007
1.520,1
2008
3.726,3
2009
1.223,9
Total
10.884,38
_________________________________
Em milhões de reais
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários
Uma característica interessante das operações registradas refere-se à natureza diversificada dos lastros
utilizados. Ao longo do período, foram registrados CRI com lastro em operações de financiamento imobiliário
residencial com múltiplos devedores pessoas físicas a operações com lastro em contratos de um único
devedor, tais como os contratos de built to suit. Recentemente, foram registradas e emitidas operações
com lastro em recebíveis ligados à atividade de shopping centers.
No escopo destas transações, observamos locatários de diversas naturezas, que incluem desde instituições
financeiras até fabricantes de produtos de consumo, varejistas e diferentes prestadores de serviços. Essa
diversidade atesta que a securitização de créditos imobiliários tem sido um instrumento amplo, capaz de
conciliar objetivos comuns de diversas indústrias diferentes.
A comparação com a evolução com outros instrumentos de financiamento ajuda, ainda, a capturar novos
indícios sobre o sucesso do SFI em geral e dos CRI (como instrumento de financiamento em particular). O
gráfico abaixo mostra a evolução recente do volume de operações de CRI em relação aos demais
instrumentos financeiros.
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HISTÓRICO DA AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
Os Créditos Imobiliários vinculados à presente Emissão são decorrentes de contratos de financiamento
celebrados entre determinadas pessoas físicas e instituições financeiras, no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação – SFH, os quais correspondem à (i) Saldos Residuais devidos pelos Devedores, que podem
contar com a co-responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus acessórios, os quais poderão ser novados
na forma da Lei nº 10.150/2000; e (ii) às indenizações de seguro previstas nos Contratos de Financiamento
até o valor necessário ao pagamento dos Saldos Residuais.
Posteriormente, os Créditos Imobiliários foram cedidos pelos Originadores a terceiros, tendo sido adquiridos,
ao final, pelo Cedente, inclusive os direitos creditórios decorrentes da novação dos Saldos Residuais.
O processo de cessão dos Créditos Imobiliários pelos Originadores (Socilar e MS) ocorreu conforme a
descrição abaixo:
Carteira Socilar:
Em 18 de abril de 2008, a Socilar e o FIDC FCVS, tendo como intervenientes uma pessoa física e a LF
Finance International Inc., assinaram o “Instrumento Particular de Cessão de Crédito Imobiliário e
Outras Avenças”, por meio do qual a Socilar cedeu a Carteira Socilar ao FIDC FCVS.
Posteriormente, em 8 de outubro de 2009, o FIDC FCVS cedeu a Carteira Socilar ao BTG Pactual, por
meio da celebração do “Instrumento Particular de Cessão de Crédito Imobiliário e Outras Avenças”.
Por fim, a Carteira Socilar foi adquirida pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão
com o Cedente e da negociação das CCI junto à CETIP.
Carteira MS:
Em 15 de dezembro de 2006, o MS e o BTG Pactual firmaram o “Contrato Administrativo nº 003/2006
de Cessão de Ativos Imobiliários e Outras Avenças”, por meio do qual o MS cedeu a Carteira MS ao
BTG Pactual.
Por fim, a Carteira MS foi adquirida pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão com o
Cedente e da negociação das CCI junto à CETIP.
Os Créditos Imobiliários, ora de titularidade do Cedente, correspondem às modalidades de Créditos
Homologados, Créditos Inativos Não Habilitados, Créditos Habilitados, Créditos Ativos e Créditos Negativa de
Cobertura. Alguns destes créditos, já foram reconhecidos pela Caixa Econômica Federal, na forma da Lei nº
10.150, 2000.
Mediante a celebração da Escritura de Emissão, o Cedente emitiu uma CCI para cada crédito imobiliário,
com a finalidade de representar os Créditos Imobiliários. As demais características dos Créditos Imobiliários
encontram-se descritas nos anexos I e II da Escritura de Emissão.
Através da celebração do Termo de Securitização a Emissora vinculou os Créditos Imobiliários, representados
pelas CCI, à Emissão dos CRI.
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9. ANEXOS
• Anexo 1 -

Aditamento ao Termo de Securitização

• Anexo 2 -

Atas de Reunião do Conselho de Administração e de Reunião da Diretoria da
Securitizadora

• Anexo 3 -

Estatuto Social da Securitizadora

• Anexo 4 -

Relação dos Contratos de Financiamento

• Anexo 5 -

Declaração da Securitizadora nos termos do Art. 56 da Instrução CVM 400

• Anexo 6 -

Declaração do Coordenador Líder nos termos do Art. 56 da Instrução CVM 400

• Anexo 7 -

Declaração do Servicer

• Anexo 8 -

Íntegra das Demonstrações Financeiras da Emissora, com os Respectivos
Pareceres dos Auditores Independentes e Relatórios da Administração, Relativas
aos Três últimos Exercícios Sociais

• Anexo 9 -

Últimas Informações Trimestrais – ITR da Emissora

• Anexo 10 - Últimas Informações Anuais – IAN da Emissora de 2008, 2007 e 2006
• Anexo 11– Manual de Normas e Procedimentos Operacionais do FCVS
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