
ProsPecto deFinitiVo de distriBuição PÚBLicA dos certiFicAdos de receBÍVeis iMoBiLiários 
dA 9ª e 10ª sÉries dA 4ª eMissão dA

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“cri”), nominativos e escriturais, em duas séries, sendo uma série Sênior e a outra, Subordinada, para oferta pública de distribuição 
de 389 (trezentos e oitenta e nove) CRI Seniores, relativos à 9ª Série, e de 138 (cento e trinta e oito) CRI Subordinados, relativos à 10ª Série, da 4ª emissão (“oferta” e “emissão”,
respectivamente) da gAiA securitiZAdorA s.A. (“emissora”), com valor nominal unitário de R$ 300.707,00 (trezentos mil, setecentos e sete reais) e valor nominal global de R$ 116.975.023,00
(cento e dezesseis milhões, novecentos e setenta e cinco mil e vinte e três reais), para os CRI Seniores, e valor nominal unitário de R$ 301.565,00 (trezentos e um mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais) e valor nominal global de R$ 41.615.970,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e setenta reais), para os CRI Subordinados, na respectiva data de emissão,
qual seja, 11/05/2010 (“data de emissão”), perfazendo o montante total da Emissão de R$ 158.590.993,00 (cento e cinquenta e oito milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e noventa e
três reais). Os CRI Seniores têm prazo de amortização esperado de 59 (cinquenta e nove) meses, com vencimento final esperado em abril de 2015, e prazo de amortização legal de 78 (setenta e
oito) meses, com vencimento final legal em novembro de 2016, sendo que a previsão de pagamento de juros e principal será mensal, a partir de 11 de agosto de 2010. Os CRI Subordinados, por sua
vez, terão prazo de amortização esperado de 75 (setenta e cinco) meses, com vencimento final esperado em agosto de 2016, e prazo de amortização legal de 78 (setenta e oito) meses, com
vencimento final legal em novembro de 2016, sendo que a previsão de pagamento de juros e principal será mensal, respeitadas as prioridades de pagamento descritas no Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários da Oferta (“termo de securitização” ou “termo”). O prazo de amortização e o vencimento final esperado dos CRI foram definidos levando-se em consideração a
prioridade de pagamento dos CRI Seniores em relação aos CRI Subordinados, conforme previsto no item 8 do Termo de Securitização. Já o prazo de amortização e o vencimento final legais dos CRI
foram definidos levando-se em consideração o prazo de amortização e o vencimento final do último crédito imobiliário que integra o lastro da Emissão, de modo a demonstrar, efetivamente, o
maior prazo de amortização e vencimento final dos CRI, nos termos acima mencionados. A remuneração dos CRI Seniores é de 7,70% (sete inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano,
conforme taxa definida em procedimento de bookbuilding (“Procedimento de Bookbuilding”) concluído em 23 de julho de 2010, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal não amortizado dos CRI Seniores, atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela
Fundação Getulio Vargas (“igP-M/FgV”). A remuneração dos CRI Subordinados, por sua vez, é de 12,00% (doze por cento) ao ano, conforme taxa definida no Procedimento de Bookbuilding,
incidentes sobre o valor nominal não amortizado dos CRI Subordinados, atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV.

Os CRI estão lastreados em créditos imobiliários (i) cedidos por sociedades controladas pela Brookfield incorporações s.A., sendo elas a Brookfield rio de Janeiro empreendimentos
imobiliários s.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.964.749/0001-30 (“BrJ”), e a Brascan sPe rJ-4 s.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.469.742/0001-35 (“Brascan rJ-4”), decorrentes de
Instrumentos Públicos ou Particulares de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (“Promessas de compra e Venda”), decorrentes da comercialização de unidades do imóvel objeto da matrícula
nº 215.460, do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, onde se encontra o empreendimento comercial denominado Barra Prime Offices, ainda
em construção (“empreendimento Barra Prime”), bem como as unidades do imóvel objeto da matrícula nº 338.752, do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, onde se encontra o empreendimento comercial denominado Barra Business Center, ainda sob construção (“empreendimento Barra Business”, e, quando em conjunto com o
Empreendimento Barra Prime, simplesmente “empreendimentos”), firmados entre a BRJ, a Brascan RJ-4 e os respectivos promitentes compradores (“devedores”) das unidades dos
Empreendimentos (“créditos imobiliários Promessas”); e decorrentes (ii) de Cédula de Crédito Bancário nº 216/10 (“ccB BrJ”), por meio da qual o BAnco Btg PActuAL s.A. (“Btg Pactual”)
concedeu financiamento imobiliário à BRJ para aplicação nas obras de construção do Empreendimento Barra Prime, e da Cédula de Crédito Bancário nº 217/10 (“ccB Brascan rJ-4”, e, quando
em conjunto com a CCB BRJ, simplesmente “ccB”), por meio da qual o BTG Pactual concedeu financiamento imobiliário à Brascan RJ-4 para aplicação nas obras de construção do
Empreendimento Barra Business (“créditos imobiliários ccB”, e, quando em conjunto com os Créditos Imobiliários das Promessas, simplesmente “créditos imobiliários”). Dessa forma, foram
emitidas 335 (trezentas e trinta e cinco) Cédulas de Crédito Imobiliário (“cci”), sendo 333 (trezentas e trinta e três) integrais, sem garantia real imobiliária sob a forma escritural para
representar a totalidade das Promessas de Compra e Venda, e as outras 2 (duas) sem garantia real imobiliária sob a forma escritural para representar a totalidade dos Créditos das CCB.

A emissão dos CRI conta com a instituição de regime fiduciário, com a consequente constituição de patrimônio separado sobre os Créditos Imobiliários, as CCI que os representam e suas garantias,
incluindo a conta centralizadora na qual os Créditos Imobiliários serão depositados, conforme estabelecido no Termo de Securitização, tendo sido nomeada a Pentágono s.A. distriBuidorA
de tÍtuLos e VALores MoBiLiários (“Agente Fiduciário”) como agente fiduciário desta Emissão.

A presente emissão de CRI foi autorizada pela Reunião da Diretoria da Emissora realizada em 05 de maio de 2010, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JucesP”) 
sob o nº 187.866/10-7, em sessão de 1º de junho de 2010.

os inVestidores deVeM Ler A seção “FAtores de risco”, nAs PáginAs 85 A 92 deste ProsPecto, PArA conHecer os riscos A sereM considerAdos Antes de inVestir nos cri.

este ProsPecto Foi PrePArAdo coM As inForMAçÕes necessáriAs Ao AtendiMento dAs disPosiçÕes do cÓdigo de Auto-reguLAção dA AnBiMA PArA oFertAs PÚBLicAs de
distriBuição e AQuisição de VALores MoBiLiários, BeM coMo dAs norMAs eMAnAdAs dA coMissão de VALores MoBiLiários.

o registro dA Presente distriBuição não iMPLicA, Por PArte dA coMissão de VALores MoBiLiários, gArAntiA de VerAcidAde dAs inForMAçÕes PrestAdAs ou JuLgAMento
soBre A QuALidAde dos cri seniores e dos cri suBordinAdos, de suA eMissorA e dAs deMAis instituiçÕes PrestAdorAs de serViços.

É recoMendAdA A LeiturA cuidAdosA do ProsPecto e do terMo de securitiZAção PeLo inVestidor Ao APLicAr seus recursos.

CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30

Rua do Rocio, nº 288, 1º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo – SP 

r$ 158.590.993,00

código isin: 9ª série: BrgAiAcri0B6 – 10ª série: BrgAiAcri0c4

registro definitivo em 11 de agosto de 2010, sob o nº cVM/sre/cri/2010-037

classificação Preliminar de risco: AA-(bra) atribuído pela Fitch ratings

(cento e cinquenta e oito milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e noventa e três reais)

no montante total da emissão de

CNPJ/MF nº 07.700.557/0001-84
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 601 a 608 e 703 a 706, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, Rio de Janeiro – RJ 

Lastreados em Créditos Imobiliários, representados por Cédulas de Crédito Imobiliário, decorrentes de Créditos Imobiliários cedidos 

e/ou devidos por sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela

A data deste Prospecto Definitivo é 12 de agosto de 2010

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA 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 ANBIMA, não cabendo à ANBIMA 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 ANBIMA, garantia da veracidade das informações
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

COORDENADOR LÍDER

ASSESSOR LEGAL Agente Fiduciário e instituição custodiAnte
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DEFINIÇÕES 
 

Agência de Rating ou Fitch 
Ratings: 

Fitch Ratings Brasil Ltda., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, 904, 4º andar, inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º 01.813.375/0001-33; 
 

Agente Fiduciário ou 
Instituição Custodiante: 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na 
Avenida das Américas, n.º 4.200, sala 514, Bloco 04, Ed. Buenos Aires, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
17.343.682/0001-38; 
 

Alienação Fiduciária: Caso os respectivos Devedores dos Créditos Imobiliários Promessas optarem 
por financiar o saldo do preço de aquisição das Unidades, por meio da 
formalização de Escritura Pública de Venda e Compra, Financiamento 
Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária do Imóvel em Garantia, 
a alienação fiduciária das Unidades será constituída diretamente à 
Emissora, em garantia dos Créditos Imobiliários Promessas; 
 

ANBIMA: Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais;
 

Anúncio de Encerramento: 
 

Anúncio de encerramento da Oferta dos CRI;

Anúncio de Início: 
 

Anúncio de início da Oferta dos CRI;
 

Aval: Garantia fidejussória prestada pela Brookfield nas respectivas CCB, na 
forma de aval, em garantia das obrigações assumidas pela BRJ e pela 
Brascan RJ-4 nas respectivas cédulas, observada a condição resolutiva 
contida no subitem 12.1.3 das respectivas CCB. O Aval extinguir-se-á 
automaticamente em relação a cada uma das CCB, na hipótese de: (i) 
conclusão das obras de construção do respectivo Empreendimento, com a 
obtenção do competente “habite-se” e respectiva averbação da construção 
na matrícula do Empreendimento; ou (ii) após o total e eficaz 
cumprimento da totalidade das obrigações assumidas por cada um dos 
Devedores na respectiva CCB, o que ocorrer primeiro 
 

Aviso ao Mercado: Aviso ao Mercado, publicado em 24 de junho de 2010 no jornal ”Valor 
Econômico”, de que trata o Artigo 53 da Instrução CVM n.º 400; 
 

Banco Escriturador: 
 

Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Deus, no Município de Osasco-
SP, responsável pela escrituração dos CRI; 
 

Banco 
Liquidante/Mandatário: 
 

Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Deus, no Município de Osasco-
SP, responsável pelas liquidações financeiras da Emissora;  

BM&FBOVESPA: BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; 
 

Brascan RJ-4: Brascan SPE RJ-4 S.A., sociedade anônima fechada, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 
3.434, bloco 2, 6º andar e salas 703 a 706, parte, Centro Empresarial Mario 
Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 09.469.742/0001-35; 
 

BRJ: Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade 
anônima fechada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, bloco 2, 6º andar e salas 703 a 
706, parte, Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, 
CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.964.749/0001-30; 
 

Brookfield: Brookfield Incorporações S.A., anteriormente denominada Brascan 
Residential Properties S.A., sociedade anônima de capital aberto, 
controladora, direta ou indireta, da BRJ e da Brascan RJ-4, com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Américas, n.º 3.434, bloco 2, salas 601 a 608 e 703 a 706, Barra da Tijuca, 
CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.700.557/0001-84; 
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CCB Brascan RJ-4: Cédula de Crédito Bancário n.º 217/10, emitida pela Brascan RJ-4 em 
favor do BTG Pactual, em 11/05/2010, no valor de R$ 46.499.505,00 
(quarenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos 
e cinco reais), por meio da qual o BTG Pactual concedeu financiamento 
imobiliário à Brascan RJ-4 para a construção e desenvolvimento do 
Empreendimento Barra Business; 
 

CCB BRJ: Cédula de Crédito Bancário n.º 216/10, emitida pela BRJ em favor do BTG 
Pactual, em 11/05/2010, no valor de R$ 29.197.925,00 (vinte e nove 
milhões, cento e noventa e sete mil e novecentos e vinte cinco reais), por 
meio da qual o BTG Pactual concedeu financiamento imobiliário à BRJ 
para a construção e desenvolvimento do Empreendimento Barra Prime; 
 

CCB: A CCB Brascan RJ-4 e a CCB BRJ, quando em conjunto; 
 

CCI CCB Brascan RJ-4: 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário Integral, emitida pelo BTG Pactual, 
sob a forma escritural sem garantia real imobiliária, nos termos da 
Escritura de Emissão, para representar a totalidade dos Créditos 
Imobiliários CCB Brascan RJ-4 decorrentes da CCB Brascan RJ-4; 
 

CCI CCB BRJ: 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário Integral, emitida pelo BTG Pactual, 
sob a forma escritural sem garantia real imobiliária, nos termos da 
Escritura de Emissão, para representar a totalidade dos Créditos 
Imobiliários CCB BRJ decorrentes da CCB BRJ; 
 

CCI Promessas Brascan RJ-4: 184 (cento e oitenta e quatro) Cédulas de Crédito Imobiliário integrais, 
emitidas pela Brascan RJ-4, sem garantia real imobiliária sob a forma 
escritural, cada qual representando a totalidade dos Créditos Imobiliários 
Promessas Brascan RJ-4 decorrente de cada uma das Promessas de Compra 
e Venda do Empreendimento Barra Business; 
 

CCI Promessas BRJ: 149 (cento e quarenta e nove) Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais, 
emitidas pela BRJ, sem garantia real imobiliária sob a forma escritural, 
cada qual representando os respectivos Créditos Imobiliários Promessas 
BRJ decorrente de cada uma das Promessas de Compra e Venda do 
Empreendimento Barra Prime; 
 

CCI: (i) As CCI Promessas BRJ, (ii) as CCI Promessas Brascan RJ-4, (iii) a CCI CCB 
BRJ e (iv) a CCI CCB Brascan RJ-4, quando mencionadas em conjunto; 
 

Cedentes ou Originadoras: A BRJ, a Brascan RJ-4 e o BTG Pactual, quando denominadas em conjunto;
 

Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios: 

A cessão fiduciária dos Direitos Creditórios outorgada pela BRJ e pela 
Brascan RJ-4 em garantia de todas as obrigações, presentes e futuras, 
principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas por elas 
assumidas por força das CCB e suas posteriores alterações, o que inclui o 
pagamento dos Créditos Imobiliários CCB BRJ e dos Créditos Imobiliários 
Brascan RJ-4; 
 

CETIP: CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos; 
 

CMN: Conselho Monetário Nacional;
Código Civil:  Lei n.º 10.406, de 20 de janeiro de 2002, conforme alterada; 

 
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; 

 
Conta Centralizadora: Conta corrente n.º 1620-9, Agência 3391-0, Banco Bradesco S.A., de 

titularidade da Emissora, ou outra conta que esta venha a indicar 
oportunamente por escrito, na qual os Créditos Imobiliários serão 
recebidos, cujos recursos são protegidos pela instituição do Regime 
Fiduciário; 
 

Conta de Liquidação dos 
CRI: 

Conta corrente n.º 628-9, Agência 3391-0, Banco Bradesco S.A., de titularidade 
da Emissora, utilizada para recebimento da integralização dos CRI; 
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Contrato de Agente 
Fiduciário: 
 

Contrato de Prestação de Serviços de Agente Fiduciário celebrado, em 22 
de junho de 2010, entre a Emissora e o Agente Fiduciário; 
 

Contrato de Banco 
Escriturador: 

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários, firmado em 10 de agosto de 2009, entre a Emissora 
e o Banco Escriturador, que regula a forma de prestação do serviço de 
Banco de Escriturador dos CRI; 
 

Contrato de Cessão CCB: Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e 
Outras Avenças, celebrado entre o BTG Pactual, a Emissora, a BRJ e a 
Brascan RJ-4; 
 

Contrato de Cessão 
Promessas: 

Contrato de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças 
firmado, em 22 de junho de 2010, entre a BRJ, a Brascan RJ-4, a Emissora 
e a Brookfield; 
 

Contrato de Distribuição: 
 

Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de Melhores Esforços, da 9ª e 10ª 
Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., firmado em 22 de junho 
de 2010, entre a Emissora, o Coordenador Líder, para reger a forma de 
distribuição dos CRI Seniores e dos CRI Subordinados; 
 

Contratos de Cessão: O Contrato de Cessão CCB e o Contrato de Cessão Promessas, quando em 
conjunto; 
 

Coordenador Líder ou BTG 
Pactual: 

Banco BTG Pactual S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, com sede na Praia do Botafogo, n.º 501, 5º e 6º andares, 
Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 30.306.294/0001-45; 
 

Créditos Imobiliários CCB 
Brascan RJ-4: 

100% (cem por cento) do valor de principal da CCB Brascan RJ-4, 
atualizado monetariamente pela variação acumulada do IGP-M/FGV, e 
acrescido dos respectivos juros remuneratórios, e dos demais encargos, 
contratuais e legais, descritos na CCB Brascan RJ-4, bem como todos e 
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Brascan RJ-4, ou 
titulados pelo BTG Pactual, por força da CCB Brascan RJ-4, incluindo a 
totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, 
multas, penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, 
garantias e demais encargos contratuais e legais previstos na CCB Brascan 
RJ-4; 

Créditos Imobiliários CCB 
BRJ: 

100% (cem por cento) do valor de principal da CCB BRJ, atualizado 
monetariamente pela variação acumulada do IGP-M/FGV, e acrescido dos 
respectivos juros remuneratórios, e dos demais encargos, contratuais e 
legais, descritos na CCB BRJ, bem como todos e quaisquer outros direitos 
creditórios devidos pela BRJ, ou titulados pelo BTG Pactual, por força da 
CCB BRJ, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como 
encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, seguros, 
despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e 
legais previstos na CCB BRJ; 
 

Créditos Imobiliários 
Promessas Brascan RJ-4: 

Todos os recebíveis originados nos termos das Promessas de Compra e 
Venda, os Devedores estão obrigados, de forma irrevogável e irretratável, 
a realizar o pagamento do preço de aquisição das Unidades, mensalmente, 
atualizado monetariamente pela variação acumulada do índice previsto nas 
respectivas Promessas de Compra e Venda, na periodicidade ali 
estabelecida, bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios 
devidos pelos Devedores por força das Promessas de Compra e Venda, 
incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos 
moratórios, multas, penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas, 
honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos nas 
Promessas de Compra e Venda, ou nas Escrituras de Compra e Venda, 
conforme o caso, das Unidades do Empreendimento Barra Business; 
 

Créditos Imobiliários 
Promessas BRJ: 

Todos os recebíveis originados nos termos das Promessas de Compra e 
Venda, onde os Devedores estão obrigados, de forma irrevogável e 
irretratável, a realizar o pagamento do preço de aquisição das Unidades, 
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mensalmente, atualizado monetariamente pela variação acumulada do 
índice previsto nas respectivas Promessas de Venda e Compra, na 
periodicidade ali estabelecida, bem como todos e quaisquer outros direitos 
creditórios devidos pelos Devedores por força das Promessas de Compra e 
Venda, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos 
moratórios, multas, penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas, 
honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos nas 
Promessas de Compra e Venda, ou nas Escrituras de Compra e Venda, 
conforme o caso, das Unidades do Empreendimento Barra Prime; 
 

Créditos Imobiliários: 
 

Os Créditos Imobiliários Promessas BRJ, os Créditos Imobiliários Promessas 
Brascan RJ-4, Créditos Imobiliários CCB BRJ e Créditos Imobiliários CCB 
Brascan RJ-4, quando mencionados em conjunto; 
 

CRI Seniores: 
 

São os CRI da 9ª Série da 4ª Emissão da Emissora. Os CRI Seniores têm 
preferência no recebimento de juros remuneratórios, principal e encargos 
moratórios eventualmente incorridos em relação aos CRI Subordinados, sendo 
que as despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas na 
cláusula décima terceira do Termo, são pagas antes que os CRI Seniores, de 
acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item 8.3 do Termo. Dessa 
forma, os CRI Subordinados não poderão ser resgatados pela Emissora antes do 
resgate integral dos CRI Seniores; 
 

CRI Subordinados: 
 

São os CRI da 10ª Série da 4ª Emissão da Emissora. Os CRI Subordinados 
recebem juros remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente 
incorridos somente após o pagamento dos CRI Seniores e a recomposição do 
Fundo de Reserva, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item 
8.3. do Termo; 
 

CRI: Certificados de Recebíveis Imobiliários, títulos de crédito nominativos, de 
livre negociação, lastreados em créditos imobiliários e de emissão 
exclusiva das companhias securitizadoras, considerados como valor 
mobiliário pela Resolução CMN n.º 2.517, de 29 de junho de 1998. 
Denomina os CRI Seniores e os CRI Subordinados, quando em conjunto; 
 

CVM: Comissão de Valores Mobiliários;
 

Data de Emissão: 11 de maio de 2010;
 

Devedores: Os promissários-compradores e os compradores das Unidades dos 
Empreendimentos, de acordo com o previsto nas Promessas de Compra e Venda 
e nas Escrituras de Compra e Venda, conforme o caso; e a BRJ e a Brascan RJ-4, 
de acordo com o previsto na CCB BRJ e CCB Brascan RJ-4, respectivamente; 
 

Dia Útil: Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado na República 
Federativa do Brasil; 
 

Emissão: A 9ª e 10ª Séries da 4ª Emissão de CRI da Emissora;
 

Emissora: Gaia Securitizadora S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
07.587.384/0001-30, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua do Rocio, n.º 288, 1º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000; 
 

Empreendimento Barra 
Business: 

O empreendimento denominado “Barra Business Center”, a ser desenvolvido 
pela Brascan RJ-4, sob o regime de incorporação, nos termos da Lei nº 
4.591/1964, no terreno localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, objeto da matrícula n.º 338.752, do 9º Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 
 

Empreendimento Barra 
Prime: 

O empreendimento denominado “Barra Prime Offices”, a ser desenvolvido 
pela BRJ, sob o regime de incorporação, nos termos da Lei nº 4.591/1964, no 
terreno localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
objeto da matrícula n.º 215.460, do 9º Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 
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Empreendimentos: O Empreendimento Barra Business e o Empreendimento Barra Prime, 
quando mencionados em conjunto; 
 

Escritura de Emissão 1: Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário 
Integrais sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural firmado, em 
22 de junho de 2010, entre a BRJ e a Instituição Custodiante, por meio do 
qual as CCI Promessas BRJ foram emitidos pela BRJ para representar os 
Créditos Imobiliários Promessas BRJ cedidos pela BRJ; 
 

Escritura de Emissão 2: Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais 
sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural firmado, em 22 de junho 
de 2010, entre a Brascan RJ-4 e a Instituição Custodiante, por meio do qual as 
CCI Promessas Brascan RJ-4 foram emitidas pela Brascan RJ-4 para representar 
os Créditos Imobiliários Promessas Brascan RJ-4 cedidos pela Brascan RJ-4; 
 

Escritura de Emissão 3: Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário 
Integrais sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural firmado, em 
22 de junho de 2010, entre o BTG Pactual e a Instituição Custodiante, por 
meio do qual a CCI CCB BRJ foi emitida pelo BTG Pactual para representar 
os Créditos Imobiliários CCB BRJ cedidos pelo BTG Pactual; 

Escritura de Emissão 4: Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário 
Integrais sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural firmado, em 
22 de junho de 2010, entre o BTG Pactual e a Instituição Custodiante, por 
meio do qual a CCI CCB Brascan RJ-4 foi emitida pelo BTG Pactual para 
representar os Créditos Imobiliários CCB Brascan RJ-4 cedidos pelo BTG 
Pactual; 
 

Escrituras de Compra e 
Venda: 

Escrituras Públicas de Venda e Compra Definitiva ou Escrituras Públicas de 
Compra e Venda, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação 
Fiduciária do Imóvel em Garantia, que serão formalizados entre os Devedores e 
a BRJ ou a Brascan RJ-4, ao término da construção do Empreendimentos e com 
a entrega das chaves aos Devedores, conforme termos e condições constantes 
da minuta da Escritura Declaratória lavrada no 24º Ofício de Notas da Comarca 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 
 

Escrituras de Emissão: A Escritura de Emissão 1, a Escritura de Emissão 2, a Escritura de Emissão 3 
e a Escritura de Emissão 4, quando mencionadas em conjunto; 
 

Eventos de Retrocessão: Qualquer um dos eventos relacionados no item 8.1 do Contrato de Cessão, 
em que a Emissora poderá retroceder às respectivas Cedentes parte ou a 
totalidade dos Créditos Imobiliários Promessas, conforme disposto no 
subitem 8.1.1 do Contrato de Cessão Promessas; 
 

Fiança: Fiança prestada pela Brookfield em favor da Emissora, com renúncia 
expressa ao benefício de ordem e a outros benefícios previstos na 
legislação em vigor, para garantir o cumprimento dos Créditos Imobiliários 
Promessas, bem como das obrigações assumidas pelas BRJ e da Brascan RJ-
4 no Contrato de Cessão Promessas, nos termos do item 8.5 e seus subitens 
do Contrato de Cessão Promessas, observada a condição resolutiva desta 
garantia fidejussória. A Fiança extinguir-se-á automaticamente (i) em 
relação a quaisquer obrigações afiançadas relacionadas aos Créditos 
Imobiliários Promessas relativos a Unidades que tenham observado a 
conclusão das obras de construção do Empreendimento e a obtenção do 
competente “habite-se”; ou (ii) até o total e eficaz cumprimento da 
totalidade das obrigações afiançadas, o que ocorrer primeiro; 
 

Fundo de Reserva: Conforme definido no item 8.2 do Termo, será constituído um Fundo de 
Reserva visando a reforçar a garantia nos pagamentos dos CRI Seniores; 
 

Garantias: São as garantias mencionadas na Cláusula Oitava do Termo de Securitização, 
sendo, (i) a Fiança; (ii) o Aval; (iii) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
das Unidades Remanescentes; (iv) Fundo de Reserva; (v) Subordinação; (vi) 
Hipoteca; (vii) Alienação Fiduciária; e (viii) Regime Fiduciário e Patrimônio 
Separado, conforme o caso; 
 



 

 10

Hipoteca Hipoteca constituída sobre a (i) totalidade do Empreendimento Barra 
Business; e a (ii) fração ideal do Empreendimento Barra Prime composto 
pelo BLOCO 1 - Salas 101 a 103; 105 a 112; 301, 302, 304, 306 a 312; 501 a 
512; 701 a 712; 901; 902; 904 a 912; 1005 a 1011; 1101 a 1112; 1301 a 
1312; 1501 a 1508; 1512; 1701 a 1703, 1710 a 1712; 1901 a 1912, 2001; 
2003 e 2006; BLOCO 2 - Lojas 101 a 133; Salas 209 a 218, 220, 221; 237 a 
243; 249 a 256; 259 a 267; 301 a 306; 312 a 320; e 329 a 333, 
correspondente às futuras unidades autônomas do Empreendimento Barra 
Prime, conforme frações ideais do Empreendimento Barra Prime descritas 
no registro R.7 da matrícula do referido imóvel; 
 

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
 

IGP-M/FGV: Índice Geral de Preços - Mercado, divulgado pela Fundação Getulio Vagas;
Inadequação da Oferta: Os Investidores deverão atentar para a inadequação da presente Oferta ao 

seu perfil de risco e investimento, uma vez que uma tomada de decisão 
independente e fundamentada para este investimento requer 
especialização e conhecimento da estrutura de CRI e, principalmente, seus 
riscos, incluindo, mas não se limitando, ao risco de crédito dos Devedores; 
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 da inadimplência dos Créditos 
Imobiliários e/ou (iv) não estejam dispostos a correr o risco de crédito da 
Brookfield; 
 

INCC/FGV: Índice Nacional de Custo da Construção, apurado e divulgado pela 
Fundação Getulio Vargas; 
 

Instrução CVM n.º 28: 
 

Instrução CVM n.º 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada;

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

Instrução CVM n.º 409: Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada;
 

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

Instrução CVM n.º 443: Instrução CVM n.º 443, de 08 de dezembro de 2006;
 

Investidor ou Investidores: Os titulares dos CRI desta Emissão;
 

IR: Imposto sobre a Renda;
 

IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica;
 

IRRF: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte;
 

JUCERJA: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro;
 

JUCESP: Junta Comercial do Estado de São Paulo;
 

Lei n.º 10.931/04: Lei n.º 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada; 
 

Lei n.º 6.404/76 ou Lei das 
Sociedades por Ações: 

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

 

Lei n.º 9.514/97: Lei n.º 9.514 de 20 de novembro de 2007, conforme alterada; 
 

LTV: Relação existente entre o saldo devedor atualizado do Crédito Imobiliário 
Promessa e o valor de avaliação do respectivo Unidades no momento da 
assinatura das Promessas de Compra e Venda; 
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Montante Mínimo: Colocação de um montante mínimo de CRI Seniores, equivalentes a R$ 
90.000.000,00 (noventa milhões de reais); 

Negociação no Mercado 
Secundário: 

Os CRI estarão depositados, para negociação no mercado secundário, nos
sistemas administrados pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA; 
 

Oferta: Compreende a distribuição pública dos CRI, sendo que o Coordenador Líder 
foi contratado para realizar a distribuição pública dos CRI Seniores e dos 
CRI Subordinados, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos 
termos do Contrato de Distribuição;

Opção de Transferência: As condições previstas no Contrato de Cessão Promessas que permitem o 
exercício da opção de transferência das garantias de Alienação Fiduciária para 
a Emissora, com relação aos Direitos Creditórios das Unidades Remanescentes; 
 

Opção de Venda Opção de venda dos CRI outorgada pela Brookfield aos titulares de CRI, 
mediante o qual estes poderão, depois de decorridos 4 (quatro) anos da 
Data de Emissão, optar por vender os CRI se sua titularidade à Brookfield, 
ao passo que esta última estará obrigada a comprar os CRI os titulares de 
CRI que optarem por exercer a Opção de Venda, pelo saldo do Valor 
Nominal Unitário dos CRI, à época do efetivo pagamento pelo exercício da 
Opção de Venda, atualizado pelo Índice de Atualização Monetária descrita 
na Cláusula Terceira do Termo de Securitização, e acrescido dos Juros 
Remuneratórios descritos no mesmo dispositivo; 
 

Patrimônio Separado:  Totalidade dos Créditos Imobiliários, incluindo a Conta Centralizadora, 
submetidos ao Regime Fiduciário, que são destacados do patrimônio 
comum da Emissora, destinando-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e 
das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, conforme 
estabelecido no artigo 11 da Lei n.º. 9.514/97; 
 

PIS: Contribuição ao Programa de Integração Social;
 

Prazo de Amortização 
Esperado e Vencimento 
Final Esperado: 

CRI Seniores: 59 (cinquenta e nove) meses, com vencimento esperado em 
maio de 2015 – CRI Subordinados: 75 (setenta e cinco) meses, com 
vencimento esperado em agosto de 2016. Significa que o prazo de 
amortização e o vencimento final dos CRI foram definidos levando-se em 
consideração a prioridade de pagamento dos CRI Seniores em relação aos CRI 
Subordinados, conforme previsto no item 8.3 do Termo de Securitização. 
 

Prazo de Amortização 
Legal e Vencimento Final 
Legal: 

CRI Seniores: 78 (setenta e oito) meses, com vencimento em novembro de 
2016 – CRI Subordinados: 78 (setenta e oito) meses, com vencimento em 
novembro de 2016. Significa que o prazo de amortização e o vencimento 
final dos CRI foram definidos levando-se em consideração o prazo de 
amortização e o vencimento final do último Crédito Imobiliário da carteira, 
de modo a demonstrar, efetivamente, o maior prazo de amortização e 
vencimento final dos CRI, muito embora se espere que estes ocorram antes, 
nos termos acima mencionados. 
 

Preço de Aquisição: Valor a ser pago pela Emissora a cada Cedente pela aquisição dos Créditos 
Imobiliários, quando do cumprimento das Condições Precedentes 
estabelecidas no item 2.5 dos Contratos de Cessão. 
 

Preço de Retrocessão: Os Créditos Imobiliários Promessas serão retrocedidos às respectivas 
Cedentes pelo valor do saldo devedor dos Créditos Imobiliários 
retrocedidos à época da Retrocessão, reduzido proporcionalmente de 
eventuais pagamentos dos Créditos Imobiliários (ordinários ou 
extraordinários) retrocedidos ocorridos até a data da resolução da cessão. 
O Preço de Retrocessão será acrescido da taxa de juros e da correção 
monetária dos CRI Seniores e dos CRI Subordinados, ponderadas pelo valor 
de cada série, sendo pago na forma e condições descritas na cláusula 
oitava do Contrato de Cessão; 
 

Promessas de Venda e 
Compra: 

Instrumentos Públicos ou Particulares de Promessa de Venda e Compra de 
Imóvel firmados entre a BRJ e a Brascan RJ-4, na qualidade de 
proprietárias dos Empreendimentos, e os respectivos Devedores, tendo por 
objeto a promessa de venda e compra das Unidades; 
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Prospecto Definitivo: 
 

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição dos CRI da 9ª e 10ª 
Séries da 4ª Emissão da Emissora; 
 

Prospecto ou Prospecto 
Definitivo: 

O presente Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição dos CRI 
da 9ª e 10ª Séries da 4ª Emissão da Emissora; 
 

Regime Fiduciário: Regime patrimonial instituído pela Lei n.º 9.514/97, que segrega os 
Créditos Imobiliários que lastreiam a emissão dos CRI, incluindo a Conta 
Centralizadora, do patrimônio comum da Emissora até o pagamento 
integral dos respectivos certificados, isentando os créditos de ações ou 
execuções de credores da Emissora, de forma que respondam 
exclusivamente pelas obrigações inerentes aos títulos a eles afetados; 
 

Retrocessão: Caso ocorra qualquer Evento de Retrocessão, a Emissora poderá retroceder 
às respectivas Cedentes parte ou a totalidade dos Créditos Imobiliários 
Promessas, conforme disposto no item 8.1. do Contrato de Cessão 
Promessas, no estado em que se encontrarem, e as respectivas Cedentes, 
nesta hipótese, obrigaram-se, em caráter irrevogável e irretratável, a 
pagar à Emissora o Preço de Retrocessão, resolvendo-se o Contrato de 
Cessão Promessas em relação aos Créditos Imobiliários Promessas 
retrocedidos na forma neles prevista; 
 

SBPE: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo;
 

Securitização: Operação pela qual os Créditos Imobiliários adquiridos pela Emissora são 
expressamente vinculados aos CRI da presente Emissão, mediante assinatura 
do Termo de Securitização, lavrado pela Emissora e registrado junto à 
Instituição Custodiante das CCI, nos termos da Lei 9.514/97; 
 

Servicer: 
 

GaiaSec Assessoria Financeira Ltda, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de SP, na Rua do Rocio, 288 – 1° andar – Cj 15 e 16, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.204.136/0001-98; 
 

Subordinação: Espécie de garantia proporcionada aos CRI Seniores em relação aos CRI 
Subordinados, no sentido de que os primeiros são pagos pela Emissora antes 
que os segundos, em estrita observância à Cascata de Pagamentos, definida no 
item 8.3 do Termo; 
 

Termo de Securitização ou 
Termo: 

Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 9ª e 10ª Séries da 4ª 
Emissão de CRI da Emissora, firmado em 22 de junho de 2010, e aditado 
em 26 de julho de 2010, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, constante 
do anexo XIV a este Prospecto; 

Unidades Remanescentes: As unidades imobiliários dos Empreendimentos que ainda não se 
encontravam compromissadas à venda na data de assinatura da Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios; 
 

Unidades: As unidades imobiliárias dos Empreendimentos, objeto das Promessas de 
Compra e Venda, devidamente relacionadas no Anexo I e II do Contrato de 
Cessão Promessas; 
 

Website: 
 

Página eletrônica disponível na rede mundial de computadores (internet).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES 
 
As declarações constantes deste Prospecto relacionadas com os planos, previsões, expectativas da Emissora 
sobre eventos futuros e estratégias constituem estimativas e declarações futuras, que estão fundamentadas, 
em grande parte, em perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e tendências que afetam ou 
poderiam afetar o setor de securitização imobiliária no Brasil, os negócios da Emissora, sua situação 
financeira ou o resultado de suas operações. 
 
Embora a Emissora acredite que estejam baseadas em premissas razoáveis, essas estimativas e declarações 
futuras estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, e são feitas com base nas informações disponíveis na 
data deste Prospecto. Em vista desses riscos e incertezas, as estimativas e declarações futuras constantes 
deste Prospecto não são garantias de resultados futuros e, portanto, podem vir a não se concretizar, 
estando muitas delas além do controle ou da capacidade de previsão da Emissora. Por conta desses riscos e 
incertezas, o investidor não deve se basear exclusivamente nessas estimativas e declarações futuras para 
tomar sua decisão de investimento nos CRI. 
 
O desempenho da Emissora pode diferir substancialmente daquele previsto em suas estimativas e 
declarações futuras em razão de inúmeros fatores, incluindo: 
 

• os efeitos da crise financeira internacional no Brasil; 
 

• as alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do Brasil, incluindo 
flutuações na taxa de câmbio, de juros ou de inflação, e liquidez nos mercados financeiro e de 
capitais; 

 
• alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de securitização imobiliária, incluindo a 
legislação e regulamentação ambiental, trabalhista, nos níveis municipal, estadual e federal, bem 
como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas leis e 
regulamentos; 

 
• a capacidade da Emissora de implementar com sucesso a sua estratégia de negócio; 

 
• outros fatores discutidos na Seção “Fatores de Risco”, na página 85 deste Prospecto. 

 
Declarações que dependam ou estejam relacionadas a eventos ou condições futuras ou incertas, ou que 
incluam as palavras “acredita”, “antecipa”, “continua”, “entende”, “espera”, “estima”, “faria”, “planeja”, 
“poderia”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, suas variações e palavras similares têm por 
objetivo identificar estimativas e declarações futuras. As estimativas e declarações futuras constantes deste 
Prospecto referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a Emissora não assume a obrigação 
de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas e declarações futuras, em razão de novas 
informações, eventos futuros ou quaisquer outros fatores. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA 

Identificação GAIA SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, 
registrada perante CVM sob o n.º 02022-2 e inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 07.587.384/0001-30, com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.369.149.  
 

Sede  
 

Rua do Rocio, 288, Conjunto 15, 1º andar, Vila Olímpia, 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000. 
 

Diretoria de Relações com Investidores 
 

A Diretoria de Relações com Investidores, sob a 
responsabilidade da Diretora de Relações com Investidores 
Sra. Carla Cristina Cavalheiro Lobato, está localizada na 
Rua do Rocio, 288, Conjunto 15, 1º andar, Vila Olímpia, 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000. A 
Diretoria pode ser contatada por meio do telefone (11) 
3113-4510, fax (11) 3133-2505 ou e-mail 
carla.lobato@gaiasec.com.br.  
 

Auditores Independentes da Emissora 
 

BDO Trevisan Auditores Independentes. 
 

Jornais nos quais a Emissora Divulga 
Informações 
 

As publicações realizadas pela Emissora são feitas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia. 
 

Site na Internet 
 

www.gaiasec.com.br. As informações constantes da 
página na rede mundial de computadores (website na 
Internet) da Emissora não são partes integrantes deste 
Formulário de Referência. 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DOS CONSULTORES E DOS AUDITORES 
 
A Emissão foi estruturada e implementada pela Emissora e pelo Coordenador Líder em conjunto, os quais 
contaram, ainda, com o auxílio de assessores legais e demais prestadores de serviços. A identificação e os dados 
de contato de cada uma dessas instituições e de seus responsáveis, além da identificação dos demais envolvidos e 
prestadores de serviços contratados pela Emissora para fins da Emissão, encontram-se abaixo. 
 
Emissora 
Gaia Securitizadora S.A. 
Rua do Rocio, n.º 288, 1º andar, Vila Olímpia 
São Paulo – SP, CEP 04552-000 
At.: João Paulo dos Santos Pacifico 
Tel.: (11) 3113-4510 
E-mail: joao.pacifico@gaiasec.com.br 
Website: www.gaiasec.com.br 
 
A Emissora é a responsável pela emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da presente Emissão. 
 
Coordenador Líder 
Banco BTG Pactual S.A. 
Praia do Botafogo, n.º 501, 5º e 6º andares 
Rio de Janeiro – RJ, CEP 22250-040 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 8º, 9º e 10º andares 
São Paulo – SP, CEP 04538-133 
At.: Bruno Licarião 
Telefone: (11) 3383-2000 
Fac-símile:(11) 3383-2415 
E-mail: bruno.licariao@btgpactual.com 
Website: www.btgpactual.com 
 
O Coordenador Líder será responsável pela colocação e distribuição dos Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da presente oferta. 
 
Agente Fiduciário ou Instituição Custodiante das CCI 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Avenida das Américas, n.º 4.200, sala 514, Bloco 04, Ed. Buenos Aires 
Rio de Janeiro – RJ, Bairro da Tijuca, 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 
Website: www.pentagonotrustee.com.br 
 
O Agente Fiduciário ou Instituição Custodiante das CCI será o responsável, dentre outras atribuições, por 
zelar pelos direitos e interesses dos titulares dos CRI e monitorar as garantias, bem como pela custódia das 
CCI. 
 
Assessor Legal 
Pedraza, Maximiano, Kawasaki, Assolini Advogados Associados 
Avenida Nações Unidas, n.º 4.777, 13º andar 
São Paulo – SP, CEP 05477-000 
At.: Alexandre Assolini Mota ou Juliano Cornacchia 
Tel.: (11) 3133-2550 
Fax: (11) 3133-2505 
E-mail: aam@pmka.com.br ou jco@pmka.com.br 
Website: www.pmka.com.br 
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O Assessor legal será o responsável pelo acompanhamento legal da Emissão e elaboração de todos os 
documentos envolvidos na presente emissão de CRI. 
 
Auditor da Emissora 
BDO Trevisan Auditores Independentes 
Rua Bela Cintra n.º 952, 3º andar, conjunto 3º 
São Paulo – SP, CEP 01415-000 
At.: Orlando Octavio de Freitas Junior 
Tel.: (11) 3138-5320 
Fax: (11) 3138-5182 
E-mail: orlando@bdotrevisan.com.br 
Website: www.bdotrevisan.com.br 
 
O Auditor da Emissora é a empresa responsável por analisar as atividades desenvolvidas e demonstrações 
financeiras apresentadas pela Emissora. 
 
Banco Escriturador 
Banco Bradesco S.A. 
Cidade de Deus, s/n.º 
Osasco – SP 
At.: José Donizetti de Oliveira 
Tel.: (11) 3684-3749 
Fax: (11) 3684-2714 
E-mail: 4010.donizetti@bradesco.com.br 
Website: www.bradescocustodia.com.br 
 
O Banco Escriturador é o responsável pela escrituração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
presente Emissão.  
 
Agência de Rating 
Fitch Ratings Brasil Ltda. 
Rua Bela Cintra, n.º 904, 4º andar 
São Paulo – SP, CEP 01415-002 
At.: Camila Laffranchi 
Tel.: (11) 4504-2612 
Fax: (11) 4504-2601 
E-mail: camila.laffranchi@fitchratings.com 
Website: www.fitchrating.com.br / www.fitchratings.com 
 
A Agência de Rating é a responsável pela análise dos riscos relativos à operação e posterior atribuição de 
uma classificação do mesmo. 
 
As declarações de veracidade da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 
n.º 400, encontram-se anexas a este Prospecto. 
 
Exemplares do Prospecto 
 
Os investidores interessados poderão obter cópias e/ou exemplares deste Prospecto nos seguintes 
endereços: 
 
Emissora 
Gaia Securitizadora S.A. 
Rua do Rocio, n.º 288, 1º andar, Vila Olímpia 
São Paulo – SP, CEP 04552-000 
Website: www.gaiasec.com.br 
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Coordenador Líder: 
Banco BTG Pactual S.A. 
Praia do Botafogo, n.º 501, 5º e 6º andares 
Rio de Janeiro – RJ, CEP 22250-040 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 8º, 9º e 10º andares 
São Paulo – SP, CEP 04538-133 
Website: www.btgpactual.com 
 
CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
Centro de Consulta da CVM-RJ 
Rua 7 de Setembro, n.º 111, 5º andar 
Rio de Janeiro – RJ, CEP 20159-900 
CVM - SP 
Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares 
São Paulo – SP, CEP 01333-010 
Website: www.cvm.gov.br 
 
CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos 
CETIP – RJ 
Avenida República do Chile, n.º 230, 11º andar 
Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-919 
CETIP - SP 
Rua Líbero Badaró, n.º 425, 24º andar 
São Paulo – SP, CEP 01009-000 
Website: www.cetip.com.br 
 
BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
Rua XV de Novembro nº. 275, Centro 
São Paulo – SP - 01013-001 
Website: www.bmfbovespa.com.br 
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SUMÁRIO DA EMISSORA 
 
O capital social da Emissora, no valor de R$ 461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil reais), é dividido 
em 461.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Atualmente, não existem ações 
preferenciais emitidas pela Emissora. 
 
O principal acionista da Emissora é o Sr. João Paulo dos Santos Pacifico, CPF/MF n.º 267.616.938-61, que 
detém atualmente 304.224 (trezentos e quatro mil, duzentos e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, de emissão da Emissora, representando 65,99% do capital social total da 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 e pela Sra. Carla Cristina 
Cavalheiro Lobato, na proporção de 66% (sessenta e seis por cento) para o primeiro e de 34% (trinta e quatro 
por cento) para a segunda, os quais, em ato subsequente, destinaram 36 (trinta e seis) ações para o Sr. 
Nelson Zanella dos Santos e 36 (trinta e seis) ações para o Sr. Sergio Venditti, na condição de conselheiros 
da Emissora, em atendimento ao disposto no artigo 146 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
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 
cinquenta e nove mil e novecentas e vinte e oito) ações ordinárias, representativas de 99,98% (noventa e 
nove inteiros e noventa e oito centésimos percentuais) 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 19 de agosto de 2009, foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, o aumento de 
capital no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), passando este, portanto, de R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais), para R$ 461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil reais), mediante a 
emissão de 101.000 (cento e uma mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo 
idênticas àquelas já existentes, sendo que, do aumento de capital citado, 66.660 ações foram subscritas 
pelo acionista João Paulo dos Santos Pacífico e 34.340, pela acionista Carla Cristina Cavalheiro Lobato. 
 
Nos primeiros sete meses de operações, a Emissora estruturou e emitiu CRI em montante superior a R$ 560 
milhões. Já se posicionando entre as maiores securitizadoras de créditos imobiliários do país 
 
Em 10 de agosto de 2009, a Emissora realizou a sua primeira emissão de CRI, obtendo o rating AAA(bra) pela 
Fitch Ratings.  
 
Em 09 de setembro de 2009, a Emissora 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/09 e janeiro/10, a Emissora realizou mais seis emissões de CRI. 
 
Nestes primeiros meses de vida, Emissora realizou operações com importantes instituições, tais como: Banco 
BTG Pactual, Banco Fator, Banco Itaú BBA, Credit Suisse Hedging Griffo, Banco Matone, Brookfield 
Incorporações, Laboratórios Fleury, Scopel e LDI. 

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. 
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos pela Emissora 
 
Atualmente, os títulos e valores mobiliários emitidos pela Emissora são ações e certificados de recebíveis 
imobiliários. 
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As ações emitidas pela Emissora, que representam o seu capital social, são todas ordinárias, nominativas, 
não escriturais e sem valor nominal, conferindo cada uma ao seu titular direito a um voto nas assembleias 
gerais realizadas pelos acionistas da Emissora, não sendo negociadas no mercado de bolsa, em razão de não 
ter autorização respectiva para negociação neste mercado. 
 
Não obstante todas as ações emitidas pela Emissora serem tituladas por acionistas pessoas físicas e, por 
consequência, não existirem ações em tesouraria, compete ao Conselho de Administração a decisão sobre 
aquisição, cancelamento ou manutenção de ações em tesouraria, bem como as condições para alienação das 
ações em tesouraria. 
 
Os valores mobiliários de emissão da Emissora são negociados apenas no Brasil. 
 
Com relação aos Certificados de Recebíveis Imobiliários, admitidos para negociação na CETIP, desde quando 
iniciou suas atividades, a Emissora emitiu, além dos CRI desta Emissão, os seguintes valores mobiliários: 
 
1. CRI da 4º Emissão 2º Série 
a) Quantidade: 
34 Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 11.723.200,00 (na data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
17/12/2009. 
 
d) Restrições à circulação: 
Sim, por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de investimento é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que o CRI somente poderá ser negociado nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
É possível o resgate a qualquer momento pelo valor do Preço Unitário na curva. 
 
2. CRI da 3ª Emissão da 1ª Série 
a) Quantidade: 
54 Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 18.360.000,00 (na data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
27/11/2009. 
 
d) Restrições à circulação: 
Sim, por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de investimento é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que o CRI somente poderá ser negociado nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, em caso de amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, será pago o valor do saldo 
devedor devidamente atualizado dos CRI, calculado à taxa de juros remuneratórios, na data do evento, de 
forma pro rata die. 
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3. CRI da 2ª Emissão da 5ª Série 
a) Quantidade: 
20 Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 20.000.000,00 (na data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
28/01/2010. 
 
d) Restrições à circulação: 
Sim, por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de investimento é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que o CRI somente poderá ser negociado nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, a devedora poderá realizar o pagamento antecipado integral da Cédula de Crédito Bancário lastro da 
oferta, pelo maior valor apurado entre: (a) o montante devido; e (b) o fluxo remanescente da Cédula de 
Crédito Bancário, trazido a valor presente utilizando-se uma taxa de desconto equivalente à taxa de 
mercado vigente à época do pagamento antecipado. Na ocorrência disto, a Emissora deverá realizar o 
resgate antecipado da totalidade dos CRI. 
 
4. CRI da 2ª Emissão 3ª e 4ª Séries 
a) Quantidade: 
339 Certificados de Recebíveis Imobiliários Seniores e 1 Certificados de Recebíveis Imobiliários 
Subordinado. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 101.869.500,00 para CRI Seniores e R$ 12.596.000,00 para CRI Subordinados (na data de 
emissão). 
 
c) Data de emissão: 
15/12/2009. 
 
d) Restrições à circulação: 
Não há. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, a Emissora poderá realizar a amortização extraordinária (parcial) ou o resgate antecipado (total) dos 
CRI em qualquer das hipóteses em que ocorrer a antecipação do fluxo dos créditos imobiliários, 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. 
 
5. CRI da 1ª Emissão 1ª e 2ª Séries 
a) Quantidade: 
67 Certificados de Recebíveis Imobiliários Seniores e 13 Certificados de Recebíveis Imobiliários 
Subordinados. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 20.334.500,00 para os CRI Seniores e de R$ 4.166.506,50 para os CRI Subordinados (na 
data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
10/08/2009. 
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d) Restrições à circulação: 
Não há. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, a Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem que isso constitua sua obrigação, 
promover a recompra parcial ou total dos CRI Seniores, em circulação, pelo Preço Unitário calculado para o 
dia da liquidação da recompra dos referidos CRI, desde que ofertados pelos respectivos investidores. 
 
6. CRI da 2ª Emissão 1ª e 2ª Séries 
a) Quantidade: 
239 Certificados de Recebíveis Imobiliários Seniores e 45 Certificados de Recebíveis Imobiliários 
Subordinados. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 71.766.681,00 para os CRI Seniores e de R$ 13.669.875,00 para os CRI Subordinados (na 
data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
09/09/2009. 
 
d) Restrições à circulação: 
Não há. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, a Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem que isso constitua sua obrigação, 
promover a recompra parcial ou total dos CRI Seniores, em circulação, pelo Preço Unitário calculado para o 
dia da liquidação da recompra dos referidos CRI, desde que ofertados pelos respectivos investidores. 
 
 
7. CRI da 4ª Emissão 1ª Série 
a) Quantidade: 
54 Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
b) Valor: 
Valor Global R$ 18.252.000,00 (na data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
10/12/2009. 
 
d) Restrições à circulação: 
Sim, por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de investimento é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que o CRI somente poderá ser negociado nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, em caso de pagamento antecipado ou qualquer outra forma de antecipação dos créditos imobiliários, 
a Emissora poderá, ao seu exclusivo critério: (i) utilizar os recursos decorrentes desses eventos para a 
amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; ou (ii) gerir os recursos decorrentes desses 
eventos para realizar os pagamentos aos investidores. 
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8. CRI da 4ª Emissão 3ª e 4ª Séries 
a) Quantidade: 
343 Certificados de Recebíveis Imobiliários Seniores e 1 Certificados de Recebíveis Imobiliários 
Subordinado. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 102.906.860,00 para CRI Seniores e R$ 27.356.000,00 para CRI Subordinados (na data de 
emissão). 
 
c) Data de emissão: 
15/12/2009. 
 
d) Restrições à circulação: 
Não há. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, a Emissora poderá realizar a amortização extraordinária (parcial) ou o resgate antecipado (total) dos 
CRI em qualquer das hipóteses em que ocorrer a antecipação do fluxo dos créditos imobiliários, 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.
 
9. CRI da 4ª Emissão 5ª Série 
a) Quantidade: 
40 Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 53.359.316,13 (na data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
30/03/2010. 
 
d) Restrições à circulação: 
Sim, por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de investimento é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que o CRI somente poderá ser negociado nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, em caso de amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, será pago o valor do saldo 
devedor devidamente atualizado dos CRI, calculado à taxa de juros remuneratórios, na data do evento, de 
forma pro rata die. 
 
10. CRI da 4ª Emissão 6ª Série 
a) Quantidade: 
35 Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 35.014.000,00 (na data de emissão). 
 
c) Data de emissão: 
05/05/2010. 
 
d) Restrições à circulação: 
Sim, por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de investimento é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que o CRI somente poderá ser negociado nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor. 
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e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, a Emissora poderá, exclusivamente para os fins de viabilizar a oferta pública, nos termos do Termo de 
Securitização, no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da data de integralização dos CRI e 
independentemente de antecipação do fluxo dos créditos imobiliários da 1ª CCI, promover o resgate 
antecipado total dos CRI emitidos, desde que comunique, por escrito, o Agente Fiduciário, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da realização do resgate antecipado dos CRI. 
 
11. CRI da 2ª Emissão 6ª e 7ª Séries 
a) Quantidade: 
269 Certificados de Recebíveis Imobiliários Seniores e 1 Certificados de Recebíveis Imobiliários 
Subordinado. 
 
b) Valor: 
Valor Global de R$ 81.495.895,68 para CRI Seniores e R$ 4.289.410,77 para CRI Subordinados (na data de 
emissão). 
 
c) Data de emissão: 
09/03/2010. 
 
d) Restrições à circulação: 
Sim, por se tratar de uma oferta no âmbito da Instrução CVM 476, o valor mínimo de investimento é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que o CRI somente poderá ser negociado nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou 
aquisição pelo investidor. 
 
e) Conversibilidade em ações: 
Não aplicável. 
 
f) Possibilidade de resgate: 
Sim, a Emissora poderá realizar a amortização extraordinária ou o resgate antecipado dos CRI em qualquer 
das hipóteses em que ocorrer a antecipação do fluxo dos créditos imobiliários, caso ocorra a amortização 
extraordinária ou o resgate antecipado dos CRI, estes serão pré-pagos pelo seu valor a mercado, de acordo 
com a fórmula prevista no Termo de Securitização. 
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SUMÁRIO 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 Sobre os Créditos Imobiliários” deste Prospecto. 

 
Securitizadora: 
 

A companhia securitizadora da Oferta é a Gaia Securitizadora S.A.
Para maiores informações sobre a Securitizadora, vide Seção “Sumário 
da Emissora”, na página 18 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 
“Apresentação do Coordenador Líder”, na página 28 deste Prospecto. 
 

Agente Fiduciário: 
 

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

Cedentes: 
 

Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A., 
Brascan SPE RJ-4 S.A. e Banco BTG Pactual S.A. 
 

Créditos Imobiliários: 
 

Os Créditos Imobiliários, acima identificados.
 

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$ 158.590.993,00 (cento e cinquenta e oito milhões, quinhentos e 
noventa mil, novecentos e noventa e três reais), na Data de Emissão. 
 

Número de Séries e da Emissão 
dos CRI: 
 

Os CRI serão emitidos no âmbito da 9ª e 10ª Séries da 4ª Emissão da 
Emissora. 
 

Quantidade de CRI Seniores: 
 

Serão emitidos 389 (trezentos e oitenta e nove) CRI Seniores. 
 

Valor Nominal Unitário dos CRI 
Seniores: 
 

R$ 300.707,00 (trezentos mil, setecentos e sete reais), na Data de 
Emissão. 
 

Quantidade de CRI Subordinados: 
 

Serão emitidos 138 (cento e trinta e oito) CRI Subordinados. 
 

Valor Nominal Unitário dos CRI 
Subordinado: 
 

R$ 301.565,00 (trezentos e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
 

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 59 (cinquenta e nove) meses, a partir 
da Data de Emissão, com vencimento em maio de 2015, 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 78 (setenta e oito) 
meses, a partir da Data de Emissão, com vencimento em agosto de 
2016, ressalvadas as hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado, 
Resgate Antecipado, Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários e 
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários. 
 

Amortização Extraordinária e/ou 
Resgate Antecipado: 

A Emissora não poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, 
realizar a amortização extraordinária e/ou resgate antecipado dos 
CRI, nos termos da cláusula 6.1 do Termo de Securitização. 
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Em caso de qualquer forma de antecipação dos Créditos Imobiliários, 
em decorrência do pagamento antecipado ou do vencimento 
antecipado dos Créditos Imobiliários, a Emissora deverá utilizar os 
recursos decorrentes desses eventos para a amortização 
extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, no mês subsequente. 
 

Remuneração dos CRI Seniores: A taxa de juros aplicável aos CRI Seniores será de 7,70% (sete inteiros e 
setenta centésimos por cento) ao ano, calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos. 
 

Remuneração dos CRI 
Subordinados: 
 

A taxa de juros aplicável aos CRI Subordinados será de 12,00% (doze 
por cento) ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis por dias úteis decorridos. 
 

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”, na página 32 deste Prospecto. 
 

Eventos de Liquidação do 
Patrimônio Separado 

Serão considerados eventos de liquidação do Patrimônio Separado 
dos CRI, mediante deliberação da assembleia 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. 
 

Preço e Forma de Subscrição e 
Integralização: 

Observada a dação em pagamento dos CRI, os CRI serão subscritos e 
integralizados em moeda corrente nacional, no mesmo dia da subscrição 
ou após, de acordo com o preço unitário diário dos CRI, que levará em 
consideração a atualização monetária e os juros remuneratórios 
incorridos entre a Data de Emissão e a data da efetiva integralização 
dos CRI, calculado pro rata temporis, se necessário. 
A integralização dos CRI será realizada via CETIP e BM&FBOVESPA, 
segundo procedimentos de liquidação estabelecidos pelo próprio 
ambiente. 
 

Patrimônio Separado e Bens do 
Patrimônio Separado: 

Patrimônio constituído, após a instituição do Regime Fiduciário, sobre 
os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias, incluindo 
a Conta Centralizadora, 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. 
 

Fundo de Reserva: Será constituído um Fundo de Reserva, na Conta Centralizadora, 
para fazer frente aos pagamentos dos CRI Seniores. 
O Fundo de Reserva será inicialmente constituído por R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), retirados, proporcionalmente ao 
preço a pagar para a BRJ e para a Brascan RJ-4. 
O limite mínimo do Fundo de Reserva será o menor valor entre (i) o 
equivalente aos pagamentos de amortização atualizada 
monetariamente e juros remuneratórios dos CRI Seniores nos 3 (três) 
meses subsequentes à Data de Apuração do Fundo de Reserva e (ii) o 
montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) (“Limite Mínimo”).
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Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Reserva 
venham a ser inferiores ao Limite Mínimo, serão cessados os 
pagamentos aos CRI Subordinados até que o Fundo de Reserva 
restabeleça o Limite Mínimo 
 

Registro para Distribuição e 
Negociação: 

Os CRI da presente Emissão serão registrados, para distribuição no 
mercado primário, e, para negociação no mercado secundário, nos 
sistemas administrados pela CETIP e pela BM&FBOVESPA 
 

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 melhores esforços de 
colocação, exclusivamente aos Investidores Qualificados. 
Durante todo o prazo de distribuição pública, o preço de integralização 
dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário, acrescido da 
atualização monetária e da remuneração, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão até a data da integralização, não sendo 
admitido ágio ou deságio (“Preço de Integralização”). 
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, exceto pela oferta firme de compra dos CRI pelas Pessoas 
Vinculadas, que precederá a realização do Procedimento de 
Bookbuilding em mais de 7 (sete) dias úteis. 
 

Público-Alvo da Oferta: 
 

O público alvo da Oferta consiste em pessoas físicas e jurídicas cujas 
ordens específicas de investimento representem valores que 
excedam o limite de aplicação de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais), fundos de investimento, Clubes de Investimento, carteiras 
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), condomínios 
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários 
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades 
de previdência complementar e de capitalização e investidores 
residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da 
Resolução CMN nº. 2.689 e da Instrução CVM nº. 325, não existindo 
reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos, 
exceto pela oferta firme de compra dos CRI pelas Pessoas 
Vinculadas, que precederá a realização do Procedimento de 
Bookbuilding em mais de 7 (sete) dias úteis. O Coordenador Líder, 
com anuência da Emissora, organizará a colocação dos CRI perante 
os investidores interessados, podendo levar em conta suas relações 
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou 
estratégica, desde que as ordens específicas de investimentos dos 
mesmos representem valores que excedam o limite de aplicação 
acima mencionado (“Investidores Qualificados”); 
 

Pessoas Vinculadas: No âmbito da Oferta, qualquer Pessoa Vinculada, qual seja: (i) 
administrador ou acionista controlador da Emissora, (ii) 
administrador ou controlador 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), deverá realizar a 
sua oferta firme de compra de CRI junto ao Coordenador Líder, até o 
dia 08 de julho de 2010, que precederá a realização do 
Procedimento de Bookbuilding em mais de 7 (sete) dias úteis. 
 

Inadequação do Investimento: Os Investidores deverão atentar para a inadequação da presente 
Oferta ao seu perfil de risco e investimento, uma vez que uma 
tomada de decisão independente e fundamentada para este 
investimento requer especialização e conhecimento da estrutura de 
CRI e, principalmente, seus riscos, incluindo, mas não se limitando, 
ao risco de crédito dos Devedores.
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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 da 
inadimplência dos Créditos Imobiliários e/ou (iv) não estejam 
dispostos a correr o risco de crédito da Brookfield. 
Para maiores informações sobre os fatores de risco da Oferta, vide a 
Seção “Fatores de Risco”, na página 85 deste Prospecto. 
 

Prazo de Colocação: O prazo máximo de colocação dos CRI será de 6 (seis) meses contados 
a partir da data de publicação do Anúncio de Início da distribuição. 
 

Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela 
Emissora para o pagamento do Preço de Aquisição dos Créditos 
Imobiliários, nos termos dos Contratos de Cessão, sendo que a 
Emissora realizará o pagamentos dos respectivos Preços de Aquisição, 
observando-se a seguinte ordem: (i) aquisição dos Créditos 
Imobiliários CCB; (ii) aquisição dos Créditos Imobiliários Promessas. 
 

Classificação de Risco Os CRI Seniores objeto desta Emissão foram objeto de análise de 
classificação de risco pela Agência de Rating, a qual concedeu o 
classificalçao de risco preliminar “AA-(bra)” à presente Emissão, 
conforme súmula constante do Anexo XVI do presente Prospecto. 
 

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 85 a 92 deste Prospecto. 
 

Assembleia dos Titulares dos CRI Os titulares de CRI poderão, a qualquer tempo reunir-se em 
assembleia, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da 
comunhão dos detentores de CRI. 
Quorum de Instalação 
A assembleia dos titulares de CRI poderá ser convocada pelo Agente 
Fiduciário, pela Emissora, pela CVM ou por titulares de CRI que 
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em circulação.
A assembleia geral de titulares de CRI instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença de titulares de CRI que representem, 
pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação e, em segunda 
convocação, com qualquer número. 
Quorum de Deliberação 
As deliberações em assembleia geral serão tomadas por titulares de 
CRI representando, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um 
dos CRI em circulação. 
A destituição ou renúncia do: (i) do Agente Fiduciário; (ii) da 
Instituição Custodiante; (iii) do Banco Escriturador; (iv) do Banco 
Liquidante; (v) da Agência de Rating; ou (vi) de quaisquer outros 
prestadores de serviços da presente Emissão (“Prestadores de 
Serviço”) será realizada nos termos dos respectivos contratos de 
prestação de serviço, ficando a nomeação do novo prestador 
condicionada à prévia aprovação, seja em primeira convocação da 
assembleia geral ou em qualquer convocação subsequente, por 
titulares de CRI que representem a maioria simples dos CRI em 
Circulação, observado o quórum previsto na cláusula 10.6 do Termo 
de Securitização. 
Nos casos de vacância do Agente Fiduciário, os titulares dos CRI 
poderão nomear substituto provisório por meio de voto da maioria 
absoluta destes. 
A deliberação acerca do desdobramento do CRI será tomada por 
titulares de CRI que representem a maioria simples dos CRI em 
circulação, nos termos do art. 16, inciso V, da Instrução CVM nº 414. 
 

Jornal da Oferta Valor Econômico.
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APRESENTAÇÃO 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. 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, o 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. 
 
O Banco BTG Pactual S.A. possui 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). 



 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 

 Autorizações Societárias 
 Características da Oferta 
 Destinação dos Recursos 
 Classificação de Risco 
 Operações Vinculadas à Oferta 



 

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esta página foi deixada intencionalmente em branco)  



 

31 

AUTORIZAÇÕES SOCIETÁRIAS 

 
A Oferta e a estruturação da distribuição dos CRI foi aprovada conforme deliberação da Reunião da Diretoria 
da Emissora, realizada em 05 de maio de 2010, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o n.º 187.866/10-7, em sessão de 1º de junho de 2010. 
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CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 
 
Créditos Imobiliários 
 
Os Créditos Imobiliários Promessas BRJ, os Créditos Imobiliários Promessas Brascan RJ-4, Créditos Imobiliários 
CCB BRJ e Créditos Imobiliários CCB Brascan RJ-4, quando mencionados em conjunto. 
 
Para maiores informações sobre os Créditos Imobiliários lastro da Oferta, vide Seção “Características dos Créditos 
Imobiliários”, na página 51 deste Prospecto. 

  
Data da Emissão dos CRI 
 
A Data de Emissão dos CRI é o dia 11 de maio de 2010. 

  
Valor Total da Emissão 
  
O valor total da Emissão é de R$ 158.590.993,00 (cento e cinquenta e oito milhões, quinhentos e noventa mil, 
novecentos e noventa e três reais), na Data de Emissão. 

  
Quantidade de CRI Seniores 
 
Serão emitidos 389 (trezentos e oitenta e nove) CRI Seniores. 

  
Valor Nominal Unitário dos CRI Seniores 
 
O Valor Nominal Unitário de cada CRI Sênior é de R$ 300.707,00 (trezentos mil, setecentos e sete reais). 
 
Valor Total da Série Sênior 
  
O valor total da Série Sênior é de R$ 116.975.023,00 (cento e dezesseis milhões, novecentos e setenta e cinco mil 
e vinte e três reais). 

  
Quantidade de CRI Subordinados 
 
Serão emitidos 138 (cento e trinta e oito) CRI Subordinados. 

  
Valor Nominal Unitário do CRI Subordinado 
 
O Valor Nominal Unitário dos CRI Subordinados é de R$ 301.565,00 (trezentos e um mil, quinhentos e sessenta e 
cinco reais). 
 
Valor Total da Série Subordinada 
  
O valor total da Série Subordinada é R$ 41.615.970,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e quinze mil, 
novecentos e setenta reais). 
 
Cálculo do Saldo Devedor com Atualização Monetária, Juros Remuneratórios e Amortização dos CRI 
 
O cálculo do saldo devedor unitário dos CRI Seniores com atualização monetária será realizado da seguinte 
forma: 
 
SDa = Sdmant x C, 
 
onde: 
 
SDa = Saldo devedor unitário dos CRI atualizado. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; 
 
SDmant = Saldo devedor unitário dos CRI relativo ao mês de emissão ou mês anterior, após a amortização ou 
incorporação de juros, se houver, o que ocorrer por último. Valor em reais calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 
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C = Fator da variação acumulada do IGP-M/FGV, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento, apurado da seguinte forma: 
 

 :,1
1001
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projeção
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C
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k
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projeção = Variação do número índice do IGP-M/FGV, relativo ao mês do cálculo, ou, caso ainda não esteja 
disponível, utilizar-se-á a projeção do IGP-M apurada pela Comissão de Acompanhamento Macroeconômico 
da Andima para o mês em curso e, caso ainda não esteja disponível a projeção IGP-M Andima, utilizar-se-á a 
variação do número índice do IGP-M/FGV referente ao mês anterior. A projeção será utilizada 
provisoriamente até a divulgação do número índice do mês atual; 
 
NIk= Valor do número índice do IGP-M/FGV, divulgado pela FGV, do mês imediatamente anterior ao mês da 
próxima Data de Aniversário, caso o índice ainda não tenha sido divulgado utilizar-se-á a projeção; 
 
Nik-1= Valor do número índice do IGP-M/FGV, divulgado pela FGV, do mês anterior ao mês ”k”; 
 
dcp = Número de dias úteis entre a data de emissão ou a de aniversário imediatamente anterior e data de 
cálculo, sendo “dcp” um número inteiro; 
 
dct = Número de dias úteis entre a data de aniversário imediatamente anterior e a próxima data de 
aniversário, sendo “dct” um número inteiro. 
 
Especificamente entre a Data de Emissão, e o mês imediatamente subsequente, será utilizada a variação do 
IGP-M/FGV de maio, sendo que o dct será a quantidade de dias úteis entre a Data de Emissão e o dia 11 do 
mês subsequente. 
 
O cálculo do saldo devedor unitário dos CRI Subordinados com atualização monetária será realizado da 
seguinte forma: 
 

SDaS = SdmantS x C + JS, 
onde: 
 
SDaS = Saldo devedor unitário do CRI Subordinado atualizado para o dia de aniversário no mês atual, antes 
da amortização correspondente ao mês atual. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; 
 
SDmantS = Saldo devedor unitário do CRI Subordinado relativo ao mês de emissão ou mês anterior, após a 
amortização. Valor em reais calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 
 
JS = Juros apurados e não pagos, acumulados ao saldo devedor, conforme definido adiante. 
 
Cálculo dos juros remuneratórios dos CRI Seniores: 
 

 1 JurosdeFatorSDaJi  

iJ  = Valor unitário dos juros acumulados dos CRI Seniores na data de atualização. Valor em reais, 
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 
 
SDa = Conforme definido acima. 
 
Fator de Juros = Fator calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, parametrizado 
conforme definido a seguir. 

Fator de Juros 
i

100
1









30

360














dcp

dct
















 
onde: 
 
i = Juros Remuneratórios dos CRI Seniores, conforme definido no item 3.1.  
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dcp = Número de dias úteis entre a Data de Emissão ou a data de pagamento de juros imediatamente 
anterior e a data de cálculo, sendo dcp um número inteiro. 
 
dct =  Número de dias úteis existente entre a Data de Emissão e a data do primeiro ou ultimo pagamento 
ou incorporação de juros, ou entre a data de pagamento juros imediatamente anterior e a próxima data de 
pagamento de juros, sendo dct um número inteiro. 
 
Cálculo dos juros remuneratórios dos CRI Subordinados: 

 

   1 JurosSdeFatorCSdmantSJS   

onde: 
 
JS= Valor unitário dos juros acumulados dos CRI Subordinado na data de atualização. Valor em reais, 
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 
  
SdmanS= Conforme definido acima. 
 
C = Conforme definido acima. 
 
Fator de JurosS = Fator calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, parametrizado 
conforme definido a seguir. 
 

Fator de JurosS 
i

100
1









30

360
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dct
















 
onde: 
 
i = Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados, conforme definido no item 3.1.  
 
dcp = Número de dias úteis entre a Data de Emissão ou a data de pagamento ou incorporação de juros 
imediatamente anterior e a data de cálculo, sendo dcp um número inteiro. 
 
dct =  Número de dias úteis existente entre a Data de Emissão e a data do primeiro pagamento de juros, 
ou entre a data de pagamento ou incorporação de juros imediatamente anterior e a próxima data de 
pagamento de juros, sendo dct um número inteiro. 
 
Cálculo da amortização mensal dos CRI Seniores: 
 

 TASDaAMi   

onde: 
 
AMi= Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 
 
SDa = conforme definido acima. 
 
TA = Taxa de Amortização, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de acordo com a 
Tabela Vigente:  
 
Cálculo da amortização mensal dos CRI Subordinados: 
 

 iiiS AMJCustoscebidoValorAM  Re  

onde: 
 
Ams = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento;  
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ValorRecebidoi = Valor recebido dos Créditos Imobiliários no Período de apuração; 
Custos = Despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas na cláusula décima terceira, 
abaixo, e na lei; 
Ji = Conforme definido acima; 
Ami = Conforme definido acima; 

 
Caso a data de vencimento das parcelas 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 Emissora e o 
pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, sempre decorra um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos 
valores a serem pagos. 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 no item acima, justifica-se em virtude da necessidade de haver um intervalo de pelo 
menos um Dia Útil entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas 
obrigações referentes aos CRI. 
 
Caso o IGP-M/FGV venha a ser substituído ou extinto, será utilizado o índice que venha a ser fixado por lei 
ou disposição regulamentar para substituí-lo. 
 
Se na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias da Emissora prevista no Termo não houver 
divulgação do IGP-M/FGV, ou índice que vier a substituí-lo nos termos do item 5.7. do Termo, acima, será 
aplicado o último índice divulgado, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou 
penalidades, por parte da Emissora, quando da divulgação posterior do índice que seria aplicável.  

 
Os pagamentos referentes aos valores a que fazem jus os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora, 
utilizando-se de procedimentos adotados pela CETIP e pela BM&FBOVESPA. 
 
Periodicidade de Pagamento 
 
Periodicidade de Pagamento de Amortização e juros remuneratórios: mensal, observadas as hipóteses de 
pagamentos extraordinários e/ou resgate antecipado, na forma prevista no Termo de Securitização. 
 
Séries 
 
9ª e 10ª Séries da 4ª Emissão da Emissora. 
 
Regime Fiduciário 
 
Na forma do artigo 9º da Lei n.º 9.514/1997, a Emissora institui, em caráter irrevogável e irretratável, 
Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias, incluindo a Conta 
Centralizadora, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro para a presente Emissão de CRI. 
 
Os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, bem como as respectivas Garantias, permanecerão separados e 
segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI. 
 
Na forma do artigo 11 da Lei n.º 9.514/1997, os Créditos Imobiliários e as Garantias estão isentos de 
qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à 
execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas 
obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 
76 da Medida Provisória n.º 2.158-35/2001. 
 
A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à 
manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do 
principal, juros e demais encargos acessórios. 
 
A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de 
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda, 
desvio de finalidade do Patrimônio Separado. 
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Patrimônio Separado 
 
Patrimônio constituído, após a instituição do Regime Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários, representados 
pelas CCI, e Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, o qual não se confunde com o patrimônio comum 
da Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado, bem como ao pagamento 
dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais. 
A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à 
manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do 
principal, juros e demais encargos acessórios. 
 
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 n.º 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 assembleia 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, ainda, 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 assembleia 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. 
 
Das Obrigações e Responsabilidades do Agente Fiduciário 
 
Atuando como representante dos titulares dos CRI, o Agente Fiduciário declarou, conforme disposto no 
Termo de Securitização: 

 
a) aceitar integralmente o Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e condições; 

 
b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos artigos 9º, inciso 
II, e 10 da Instrução CVM n.º 28/1983; 

 
c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é atribuída, 
conforme o § 3º do artigo 66 da Lei n.º 6.404/1976 e o artigo 10 da Instrução CVM n.º 28/1983; 

 
d) ter analisado, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissão, para verificação de sua 
legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações 
disponibilizadas pela Emissora; e, 

 
e) com base nos documentos e informações fornecidos pelas partes do Termo de Securitização, 
reputados como verdadeiros pelo Agente Fiduciário, ter verificado a veracidade, consistência e correção 
das Garantias da presente Emissão. 
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São obrigações e responsabilidades do Agente Fiduciário da presente Emissão: 
 

a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no exercício da 
função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração dos 
próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado; 

 
b) acompanhar e monitorar as Garantias e os Eventos de Retrocessão, conforme definidos no Contrato 

de Cessão; 
 
c) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora ou nas demais hipóteses previstas no Termo de 

Securitização, a administração do Patrimônio Separado, observado o disposto no Termo de Securitização; 
 
d) promover, na forma prevista na cláusula décima primeira do Termo de Securitização, a liquidação 

do Patrimônio Separado; 
 
e) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra 

modalidade de inaptidão; 
 
f) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência, informação, inclusive aquelas 

enviadas por meio magnético, e documentos em geral relacionados ao exercício de suas funções; 
 
g) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas no Termo de 

Securitização acerca dos Créditos Imobiliários e Garantias; 
 
h) manter atualizada a relação de titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive, gestões 

junto à Emissora; 
 
i) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos titulares dos 

CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários e Garantias afetados ao Patrimônio Separado, 
caso a Emissora não o faça; 

 
j) notificar os Investidores, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da ocorrência de 

eventual inadimplemento de quaisquer obrigações atinentes ao Termo de Securitização; 
 
k) acompanhar e fiscalizar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar, 

quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora, justificando as razões de tal medida; 
 
l) calcular diariamente o valor unitário dos CRI, disponibilizando-o aos titulares dos CRI, à Emissora e 

aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou de seu website; 
 
m) verificar com o banco mandatário, nas datas em que devam ser liquidados, o integral e pontual 

pagamento dos valores devidos ao titulares dos CRI, conforme estipulado no Termo de 
Securitização; e 

 
n) fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após a comprovação de quitação 

dos CRI em circulação à época e extinção do Regime Fiduciário. 
 

O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, 
intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral dos titulares dos CRI, para 
que seja eleito o novo agente fiduciário. 
 
O Agente Fiduciário poderá ser destituído: 
 

a) pela CVM, nos termos da legislação em vigor; 
 
b) pelo voto de 2/3 (dois terços) dos titulares dos CRI; 

 
c) por deliberação em assembleia geral, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no 

artigo 13 da Lei n.º 9.514/1997; e 
 

d) nas hipóteses de descumprimento das obrigações e responsabilidades do Agente Fiduciário 
mencionadas acima. 
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O Agente Fiduciário eleito em substituição nos termos acima assumirá integralmente os deveres, atribuições 
e responsabilidades constantes da legislação aplicável e do Termo. A substituição do Agente Fiduciário em 
caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao Termo. Os titulares dos CRI poderão nomear 
substituto provisório nos casos de vacância por meio de voto da maioria absoluta destes. 
 
O Agente Fiduciário notificará aos Investidores o inadimplemento de quaisquer obrigações referentes ao 
Termo de Securitização, no prazo máximo de 30 dias contados a partir da ocorrência do inadimplemento.  
 
Conforme descrito na seção “4. Informações Adicionais sobre a Oferta”, item “Características e Prazos”, em 
“Liquidação do Patrimônio Separado”, deste Prospecto, na ocorrência de pedido de recuperação judicial, 
extrajudicial ou decretação de falência da Emissora ou na ocasião de inadimplemento ou mora pela Emissora 
de qualquer das obrigações não pecuniárias ou pecuniárias previstas no Termo de Securitização, o Agente 
Fiduciário poderá vir a assumir a administração do Patrimônio Separado, para liquidá-lo ou não. 
 
Das Obrigações e Responsabilidades da Instituição Custodiante das CCI 
 
A contratação da Instituição Custodiante visa à prestação dos serviços de registro e custódia escritural das 
CCI, uma vez que estas foram emitidas sob a forma escritural. Dentre suas principais funções, destacam-se o 
acompanhamento da titularidade das CCI, a custódia dos instrumentos que dão origem aos Créditos 
Imobiliários e às CCI e o registro dos ônus ou gravames que pesam sobre as CCI, como a instituição do 
Regime Fiduciário, nos termos da Lei n.º 10.931/2004. 
 
Cronograma da Oferta 
 
Conforme abaixo definido: 
 

 
Banco Escriturador 
 
O Banco Bradesco S.A., será o Banco Escriturador dos CRI objeto da presente Oferta. 
 
Consultores Legais 
 
Consultores legais da Emissora e do Coordenador Líder: Pedraza, Maximiano, Kawasaki e Assolini – Advogados 
Associados. 
 
Auditor Independente da Emissora 
 
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. 
 

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista (1)

1. Publicação do Aviso ao Mercado 24/06/2010
2. Disponibilização do Prospecto Preliminar 24/06/2010
3. Início da apresentação para potenciais investidores (Roadshow) 24/06/2010
4. Data de Reserva para as Pessoas Vinculadas 08/07/2010
5. Procedimento de Bookbuilding 23/07/2010
6. Publicação do Anúncio de Início da Oferta 12/08/2010
7. Data de Liquidação 13/08/2010
8. Publicação do Anúncio de Encerramento 18/08/2010

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos ou modificações. 
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Prazo e Data de Vencimento 
 
Os CRI Seniores terão prazo esperado de 59 (cinquenta e nove) meses, e prazo final legal de 78 (setenta e 
oito) meses a partir da Data de Emissão, com vencimento em maio de 2015, ressalvadas as hipóteses de 
liquidação do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado, Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários e 
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários. 
 
O CRI Subordinado terá prazo esperado de 75 (setenta e cinco) meses, e prazo final legal de 78 (setenta e oito) 
meses a partir da Data de Emissão, com vencimento em agosto de 2016, ressalvadas as hipóteses de liquidação 
do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado, Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários e Recompra 
Compulsória dos Créditos Imobiliários. 
 
Registro e Negociação 
 
Os CRI da presente Emissão serão registrados, para distribuição no mercado primário, e, para negociação no 
mercado secundário, no sistemas administrados pela CETIP e BM&FBOVESPA. 
 
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 realizará a distribuição pública dos CRI, sob o regime de melhores esforços de 
colocação, exclusivamente aos Investidores Qualificados, conforme disciplinado no Contrato de Distribuição. 
 
O prazo de colocação e distribuição pública dos CRI será de até 6 (seis) meses contados a partir da data de 
publicação do Anúncio de Início da Oferta. 
 
Durante todo o prazo de distribuição pública, o preço de integralização dos CRI será correspondente ao 
Valor Nominal Unitário, acrescido da atualização monetária e da remuneração, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão até a data da integralização, não sendo admitido ágio ou deságio. 
 
Os CRI serão integralizados à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, segundo 
procedimentos de liquidação estabelecidos pela CETIP e pela BM&FBOVESPA. 
 
Montante Mínimo 
 
A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, desde que haja colocação de 
um montante mínimo de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) em CRI Seniores, sendo que os CRI 
Seniores que não forem colocados no âmbito da Oferta serão canceladas pela Emissora. O Coordenador Líder 
não é responsável pela subscrição e integralização das CRI que não sejam subscritos e integralizados no 
âmbito da Oferta. 
 
Público-Alvo da Oferta 
 
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Qualificados, ou seja, pessoas físicas e jurídicas cujas 
ordens específicas de investimento representem valores que excedam o limite de aplicação de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, Clubes de Investimento, carteiras administradas, 
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira 
de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de 
previdência complementar e de capitalização e investidores residentes no exterior que invistam no Brasil 
segundo as normas da Resolução CMN nº. 2.689 e da Instrução CVM nº. 325, não existindo reservas 
antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos, exceto pela oferta firme de compra dos CRI pelas 
Pessoas Vinculadas, que precederá a realização do Procedimento de Bookbuilding em mais de 7 (sete) dias 
úteis. O Coordenador Líder, com anuência da Emissora, organizará a colocação dos CRI perante os 
investidores interessados, podendo levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica, desde que as ordens específicas de investimentos dos mesmos 
representem valores que excedam o limite de aplicação acima mencionado. 
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Pessoas Vinculadas 
 
No âmbito da Oferta, qualquer Pessoa Vinculada, qual seja: (i) administrador ou acionista controlador da 
Emissora, (ii) administrador ou controlador 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), deverá realizar a sua oferta firme de compra de CRI 
junto ao Coordenador Líder, até o dia 08 de julho de 2010, que precederá a realização do Procedimento de 
Bookbuilding em mais de 7 (sete) dias úteis. 
 
Inadequação do Investimento 
 
Os Investidores deverão atentar para a inadequação da presente Oferta ao seu perfil de risco e 
investimento, uma vez que uma tomada de decisão independente e fundamentada para este investimento 
requer especialização e conhecimento da estrutura de CRI e, principalmente, seus riscos, incluindo, mas não 
se limitando, ao risco de crédito dos Devedores. 
 
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 da inadimplência dos Créditos Imobiliários; e/ou (iv) não estejam dispostos a correr o risco de 
crédito da Brookfield. 
 
Para maiores informações sobre os fatores de risco da Oferta, vide a Seção “Fatores de Risco”, na página 85 
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 85 a 92 deste Prospecto. 
 
Informações Adicionais 
 
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente Oferta poderão ser obtidas 
junto à Emissora, ao Coordenador Líder e/ou à CVM. 

 
Pagamentos extraordinários 
 
Os CRI estão sujeitos a pagamentos extraordinários, que poderão ser parciais ou totais, sendo certo que em 
caso de qualquer forma de antecipação dos Créditos Imobiliários, em decorrência do pagamento antecipado 
ou do vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, a Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes 
desses eventos para a amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, no mês subsequente. 
 
Procedimento de Colocação 
 
A colocação dos CRI será realizada de acordo com os procedimentos do sistema da CETIP e da 
BM&FBOVESPA, bem como com o plano de distribuição elaborado de acordo com o § 3º do artigo 33 da 
Instrução CVM n.º 400 
 
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá realizar a distribuição 
pública dos CRI, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e 
equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos seus clientes e (iii) recebimento prévio, 
pelos representantes de venda, de exemplar dos Prospectos Preliminar e Definitivo para leitura obrigatória e 
que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pela instituição líder para tal fim. 
 
O Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos CRI, sob o regime de melhores esforços de 
colocação, exclusivamente aos Investidores Qualificados. 
 
O Coordenador Líder terá a o prazo máximo de colocação dos CRI será de 6 (seis) meses contados a partir da 
data de publicação do Anúncio de Início da distribuição para realizar a distribuição dos CRI. 
 
Opção de Venda 
 
A Brookfield outorgou, em caráter irrevogável e irretratável, aos titulares de CRI, a opção de venda dos CRI 
de sua titularidade, mediante o qual estes poderão, depois de decorridos 4 (quatro) anos da Data de 
Emissão, optar por vender os CRI de sua titularidade à Brookfield, ao passo que esta última estará obrigada a 
comprar os CRI os titulares de CRI que optarem por exercer a opção de venda, pelo saldo unitário dos CRI, 
calculado conforme descrito no Termo, à época do efetivo pagamento pelo exercício da opção de venda, 
atualizado pelo índice de atualização monetária descrito na Cláusula Terceira do Termo, e acrescido dos 
juros remuneratórios. 
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Os titulares de CRI que optarem por exercer a Opção de Venda deverão encaminhar comunicação à 
Emissora, no período de 11 de maio de 2014 a 11 de junho de 2014, manifestando seu interesse quanto ao 
exercício da Opção de Venda, devendo tal comunicação ser acompanhada de documento que comprove a 
titularidade sobre os CRI que tenham sido objeto da Opção de Venda. 
 
O pagamento do preço da opção, em decorrência da aquisição pela Brookfield dos CRI cujos titulares tenham 
exercido a opção de venda, será acompanhada pelo Agente Fiduciário, e será operacionalizado por meio do 
sistema administrado e operacionalizado pela CETIP e pela BM&FBOVESPA, sendo que referido pagamento 
deverá ser realizado na data de 11 de julho de 2014. 
 
Preço de Subscrição e Forma de Integralização 
 
Durante todo o prazo de distribuição pública, o preço de integralização dos CRI será correspondente ao 
Valor Nominal Unitário, acrescido da atualização monetária e da remuneração, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão até a data da integralização, não sendo admitido ágio ou deságio 
 
Os CRI serão integralizados à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, segundo 
procedimentos de liquidação estabelecidos pela CETIP e pela BM&FBOVESPA. 
 
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). 
 
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 n.º. 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. 
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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 n.º 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, artigo 11 da Lei no 9.249/95, artigo 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 n.º. 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 n.º 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.  
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 Emissora, 
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 n.º 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 subsequente 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 
subsequentes; (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 subsequente à data da retenção. 
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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 n.º 66/02, convertida na Lei n.º 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 n.º. 135/03, convertida na Lei n.º 10.833/03, instituiu-
se, ressalvadas algumas exceções, a sistemática não-cumulativa também para a apuração da COFINS, a qual 
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 n.º. 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 n.º. 5.442/05, 
editado com fulcro no artigo 27, parágrafo 2º, da Lei n.º 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%. 
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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 dos Créditos 
Imobiliários e 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, empresa de medição de 

obra, agência de rating, 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: (i) 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; ou (ii) sejam de responsabilidade das Devedoras ou 
puderem ser a ela atribuídos como de sua responsabilidade; e 

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

 
Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei nº 
9.514/1997, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas acima, 
tais despesas serão suportadas pelos Investidores, na proporção dos CRI titulados por cada um deles. 
 
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 das Despesas acima; 

 
b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos titulares dos 

CRI; e 
 

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo mas não se limitando 
àqueles mencionados no item 14.1. do Termo. 
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Custo da Distribuição (*) 
 
O quadro a seguir demonstra os principais custos da Oferta: 
 

Especificação  
Percentual em 

relação ao Valor 
da Oferta 

% em relação ao 
preço unitário 

da Oferta 

Custo unitário 
da distribuição  

Valor em R$  

Comissão de Estruturação e 
Coordenação:  

0% 685,61% R$ 3.912,11 R$ 2.061.682,91

*Prêmio de Sucesso: 0,41% 217,65% R$ 1.241,89 R$ 654.476,74
Taxa de Registro na CVM:  0,05% 26,37% R$ 150,47 R$ 79.295,50
Taxa de Registro ANBIMA:  0,002% 1,05%% R$ 6,01 R$ 3.171,82
Assessor Legal: 0,07% 36,58% R$ 208,72 R$ 110.000,00
**Despesas de Publicações:  0,05% 26,60% R$ 151,80 R$ 80.000,00
**Outras Despesas: 0,01% 6,65% R$ 37,95 R$ 20.000,00
Fitch - Ag. Rating: 0,03% 14,96% R$ 85,39 R$ 45.000,00
Pentágono - Ag. Fiduciário 0,01% 3,99% R$ 22,77 R$ 12.000,00
Registros CETIP 0,01% 6,14% R$ 35,06 R$ 18.475,85
CETIP - CRI 0,00233% 1,23% R$ 7,01 R$ 3.695,17
CETIP - CCI 0,00932% 4,92% R$ 28,05 R$ 14.780,68
Banco Escriturador 0,02% 7,98% R$ 45,54 R$ 24.000,00
Pentágono - Registro das CCI: 0,02% 7,91% R$ 45,14 R$ 23.788,65
Pentágono - Vinculação das CCI: 0,01% 5,57% R$ 31,78 R$ 16.750,00
Total:  R$ 4.533,07  R$ 2.399.469,06

* O Prêmio de Sucesso será calculado conforme definido no Contrato de Distribuição. 

** Valores estimados. 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta 

 
A Emissora 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 Emissora 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 deverão ser comunicados diretamente a respeito da retificação efetuada, para que 
confirmem, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a 
declaração de aceitação, sendo considerados cientes os Investidores que 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. 
 
Contrato de Garantia de Liquidez 
 
Não haverá Contrato de Garantia de Liquidez. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

 
Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do Preço de 
Aquisição dos Créditos Imobiliários, nos termos dos Contratos de Cessão, sendo que a Emissora realizará o 
pagamentos dos respectivos Preços de Aquisição, observando-se a seguinte ordem: (i) aquisição dos Créditos 
Imobiliários CCB; (ii) aquisição dos Créditos Imobiliários Promessas. 
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 
A presente Oferta foi objeto de análise de classificação de risco por parte da Fitch Ratings. A atribuição de 
rating é baseada em informações fornecidas pela Emissora e outros participantes da estruturação desta 
Oferta.  
 
As classificações de risco de crédito da Agência de Rating não constituem recomendação de compra, venda 
ou manutenção de um título.  
 
A Fitch Ratings atribuiu, na data de 23 de junho de 2010, o Rating Nacional de Longo Prazo Preliminar 'AA-
(bra)' à 9ª Série da 4ª Emissão de CRI Seniores da Emissora, sujeito a posterior confirmação. 
 
“Ratings Nacionais” refletem uma medida relativa da qualidade de crédito de entidades em países cujos 
ratings soberanos em moeda estrangeira e local estejam abaixo de 'AAA'. Os Ratings Nacionais não são 
comparáveis internacionalmente, já que o melhor risco relativo dentro de um país é avaliado como 'AAA' e 
outros créditos são avaliados somente em relação a este. Tais classificações de risco são sinalizados pela 
adição de um identificador para o país em questão, como 'AAA (bra)' para Ratings Nacionais no Brasil. 
 
O relatório de classificação de risco com os detalhes da estrutura e do perfil de crédito da 9ª Série da 4ª 
Emissão de CRI Seniores da Emissora encontrar-se-á disponível em versão digital no website 
www.fitchratings.com.br, bem como constituirá documento anexo ao presente Prospecto. 
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA 
 
Coordenador Líder 
 
Não existem empréstimos em aberto concedidos pelo Coordenador Líder da Oferta à Emissora. Para maiores 
informações sobre outras operações veja seção “Relacionamento entre as Instituições envolvidas na 
Operação” na página 105 deste Prospecto. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

 Créditos Imobiliários Promessas 
 Créditos Imobiliários CCB 
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(Esta página foi deixada intencionalmente em branco)  
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CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

 
Créditos Imobiliários Promessas 
 
Os Créditos Imobiliários Promessas, vinculados à presente Emissão de CRI, decorrem exclusivamente das 
Promessas de Compra e Venda, para aquisição das Unidades dos Empreendimentos. No entanto, é 
recomendado aos investidores, em especial, que antes da tomada de decisão de investimento nos CRI seja 
feita a leitura atenta sobre os Créditos Imobiliários Promessas, a fim de avaliar todas suas características, 
sem prejuízo, evidentemente, de todo este Prospecto e dos documentos da Oferta. 
 
Seguem abaixo características gerais dos Créditos Imobiliários: 

 
a) Origem: Instrumentos Públicos ou Particulares de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outros 
Pactos, firmados, conforme o caso, entre a BRJ, a Brascan RJ-4 e os respectivos Devedores, tendo por 
objeto o compromisso irrevogável e irretratável de aquisição das Unidades dos Empreendimentos pelos 
respectivos Devedores; 

 
b) Objeto: A aquisição, pelos Devedores, das Unidades dos Empreendimentos; 

 
c) Originadoras: A BRJ e a Brascan RJ-4; 

 
d) Devedores: Devedores diversos, os quais estão devidamente identificados no Anexo XIV a este 
Prospecto; 

 
e) Forma e Garantias: Nos termos do item 3.7. das Escrituras de Emissão e nos termos e datas 
estipulados no Termo de Securitização, na hipótese de os respectivos Devedores dos Créditos 
Imobiliários Promessas optarem por financiar o saldo do preço de aquisição das Unidades, por meio da 
formalização de Escritura Pública de Venda e Compra, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária do Imóvel em Garantia, conforme termos e condições constantes da minuta da 
Escritura Declaratória lavrada no 24º Ofício de Notas da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, a respectiva CCI Promessa representativa do Crédito Imobiliário será automaticamente alterada 
no ambiente da CETIP, independentemente de qualquer aditamento à respectiva Escritura de Emissão, 
de modo que a referida CCI Promessa contenha as características do Crédito Imobiliário formalizadas 
mediante a celebração da Escritura de Venda e Compra, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de 
Alienação Fiduciária do Imóvel em Garantia, sendo que, nesta hipótese, a CCI Promessa - cujas 
características tenham sido alteradas nos termos do referido instrumento -, estará automaticamente 
vinculada aos CRI, observado que as garantias de Alienação Fiduciária serão automaticamente 
constituídas à Emissora, observados os termos e condições constantes do Termo de Securitização. 

 
Caso os respectivos Devedores dos Créditos Imobiliários Promessas optarem por financiar o saldo do preço de 
aquisição das Unidades, por meio da formalização de Escritura Pública de Venda e Compra, Financiamento 
Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária do Imóvel em Garantia, a BRJ e a Brascan RJ-4, conforme 
o caso, constituirá a Alienação Fiduciária das Unidades em nome da Emissora. 
 

a) Composição Regional: A carteira de Créditos Imobiliários Promessas é constituída por unidades dos 
seguintes Estados brasileiros: 

 

Região Nº Contratos % S.D. Total Saldo Devedor

RJ 333 100,00% R$ 82.893.718,01

Total 333 100,00% R$ 82.893.718,01

CONCENTRAÇÃO REGIONAL
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b) Valor dos Imóveis: As Promessas de Compra e Venda têm por objeto imóveis de diversos valores, 
dispostos da seguinte forma: 

 

Valor dos Imóveis Nº Contratos % S.D. Total Saldo Devedor

Até R$ 150.000,00 0 0,00% -R$                          

de R$ 150.000,01 a R$ 350.000,00 204 37,82% 31.348.662,77R$         

de R$ 350.000,01 a R$ 500.000,00 54 15,89% 13.175.793,95R$         

Acima de R$ 500.000,01 75 46,29% 38.369.261,29R$         

Total 333 100,00% R$ 82.893.718,01

VALOR DOS IMÓVEIS

 

c) Sistema de Amortização: Sistema de Amortização Constante - SAC; 
 
d) Taxa de Juros: Atribuídos na forma composta, conforme tabela abaixo: 
 

Taxa de Juros  Nº de Contratos % SD. Total Saldo Devedor

Igual 12% 333 100,00% R$ 82.893.718,01

Total 333 100,00% R$ 82.893.718,01

* Regime de juros Compostos

TAXA DE JUROS* DOS CONTRATOS

 

e) Índice de Atualização: Os Créditos Imobiliários Promessas e, por consequência, as CCI Promessas, 
são atualizados monetariamente, a cada período mensal, com base na variação acumulada do 
INCC/FGV e, após a conclusão das obras de construção dos Empreendimentos, de acordo com a 
variação acumulada do IGP-M/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo nos termos das 
Promessas de Compra e Venda, ou das Escrituras de Compra e Venda, conforme o caso; 

 
f) Prazo: Os Créditos Imobiliários possuem prazos de vencimento variados, conforme a seguir 

detalhados: 
 

Períodos Nº Contratos % S.D. Total Saldo Devedor

Até 36 meses 114 32,38% R$ 26.837.142,28

De 37 a 76 meses 219 67,62% R$ 56.056.575,73

Total 333 100,00% R$ 82.893.718,01

PRAZO PARA VENCIMENTO

 

g) Política de Crédito: A Política de Crédito observada pelas Cedentes na celebração das Promessas 
de Compra e Venda com os Devedores encontra-se descrita no Anexo XXI a este Prospecto. 

 
h) Forma de Cobrança: A cobrança dos Devedores é feita via boleto bancário, conforme descrito mais 

abaixo nesta seção, no item “Procedimentos de Cobrança dos Créditos Imobiliários”. 
 
i) Saldo Devedor Total: R$ 82.893.718,01 (oitenta e dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, 

setecentos e dezoito reais e um centavo), na Data de Emissão. 
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A descrição da carteira de Créditos Imobiliários Promessas da presente emissão é assim representada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onde: 
 

LTV médio = valor médio do saldo devedor de cada Crédito Imobiliário Promessa em 11 de maio de 
2010, dividido pelo valor de avaliação do imóvel na data de celebração dos contratos atualizado 
pelo IGP-M/FGV; 
Saldo Devedor Total = valor do saldo total relativo aos Créditos Imobiliários em 11 de maio de 
2010; 
Concentração Financeira Máxima = porcentagem máxima de representação de um saldo devedor 
unitário sobre o Saldo Devedor Total. 
 

Os índices de Loan-to-Value estão definidos da seguinte forma: 
 

Análise do LTV em % S.D. Total

12,77%

86,81%

0,42%

Abaixo de 50% Entre 50% e 80% Entre 80% e 85%
 

 

LTV Nº de Contratos % SD. Total Saldo Devedor

Abaixo de 50% 52 12,77% 10.588.822,36R$         

Entre 50% e 80% 280 86,81% 71.959.281,63R$         

Entre 80% e 85% 1 0,42% 345.614,02R$              

Acima de 85% 0 0,00% -R$                          

Total 333 100,00% 82.893.718,01R$         

LOAN-TO-VALUE

 

  Onde: 
LTV = porcentagem resultante do Saldo Devedor Total dividido pelo valor das Unidades 
N.º de Contratos = número de contratos firmados que apresentam a porcentagem de LTV 
% SD. Total = porcentagem representativa dos Créditos Imobiliários Promessas 
Saldo Devedor = Valor equivalente à soma dos saldos devedores 

 

Saldo Devedor Total R$ 82.893.718,01

Saldo Devedor Médio R$ 248.930,08

LTV médio 64,70%

Concentração Financeira Máxima 3,11%

Taxa de Juros 12%

Nº De Contratos 333

RESUMO DA CARTEIRA Créditos Imobiliários Promessa
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Procedimentos de Cobrança dos Créditos Imobiliários 
 
A cobrança é feita via boleto bancário e, havendo atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias no pagamento de 
quaisquer das prestações ou encargos mensais, os Devedores serão inseridos nos órgãos de proteção ao 
crédito – SPC/Serasa/SCI. 
 
A mora dos Devedores no cumprimento das obrigações pecuniárias acarretam as seguintes penalidades: 

 

a) Atualização monetária de acordo com os critérios previstos no Contrato e calculada “pro rata die”; 

b) Juros compensatórios na mesma taxa prevista no Contrato e que integram o valor da prestação; 

c) Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados dia a dia, que incidirão sobre o 

valor das prestações vencidas e não pagas, atualizado monetariamente; 

d) Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor das prestações vencidas e não pagas, atualizado 

monetariamente; e 

e) Despesas com publicação de editais do leilão extrajudicial e comissão de leiloeiro, na base de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor do montante em atraso, ou, se houver, do lance vencedor, na hipótese 

de alienação do imóvel em leilão. 

 

Para as Promessas de Compra e Venda, decorrida a carência de 30 (trinta) dias a contar do vencimento e 

não pagamento da obrigação, a Emissora, por si, ou como procuradora das Cedentes enquanto não efetivada 

a Opção de Transferência, poderá iniciar o procedimento de execução da Alienação Fiduciária, sendo que, 

após o prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da intimação e não purgação da mora perante o 

competente Registro de Imóveis, o Imóvel poderá ser levado a leilão e lá vendido para satisfazer o débito 

em atraso, observado o disposto no Contrato de Servicing e na Lei n.º 9.514/1997. 
 

Informações Estatísticas sobre os Créditos Imobiliários Promessas 
 
A carteira, mediante análise realizada no histórico de pagamento até a Data de Emissão, tem baixo 
percentual de mora de até 90 (noventa) dias, e nenhum superior a esse prazo, conforme pode ser verificado 
abaixo: 

 
 
Informações sobre Inadimplementos, Perdas ou Pré-Pagamento de Créditos de Mesma Natureza dos 
Créditos Imobiliários Promessas que Comporão o Patrimônio Separado da Emissora 
 
Analisando os inadimplementos de créditos de mesma natureza dos Créditos Imobiliários Promessas, ambos 
oriundos de operações de financiamento imobiliário ao comprador final dentro das regras do Sistema de 
Financiamento Imobiliário – SFI e do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, pode-se aferir que, após a criação 
da alienação fiduciária para bens imóveis, fruto da edição da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, o 
ritmo da inadimplência nas operações de financiamento imobiliário sob esta garantia diminuiu muito e passou a 
trazer mais oportunidades de negócios às instituições financiadoras e aos proponentes dos financiamentos. 

Inadimplemento Histórico Nº de Clientes % SD. Total Saldo Devedor

Pgto. 1 parcela entre 30 e 60 (dias) 47 13,93% R$ 11.544.574,35

Pgto. 2 parcela entre 30 e 60 (dias) 0 0,00% R$ 0,00

Pgto. 1 parcela entre 60 e 90 (dias) 2 0,49% R$ 409.530,22

Pgto. 2 parcela entre 60 e 90 (dias) 0 0,00% R$ 0,00

Maior de 90 (dias) 0 0,00% R$ 0,00

Total 49 14,42% R$ 11.954.104,57

INADIMPLEMENTO DA CARTEIRA
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Avaliando-se a performance histórica de inadimplência em um período superior a 3 (três) anos imediatamente 
anteriores à data da Oferta, em que se demonstram resultados dos financiamentos gerados com recursos do 
SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, fica claro o quadro de sensível melhora dos índices 
(fonte: ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança): 
 

  
 
Quanto a informações estatísticas sobre perdas e pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos 
Créditos Imobiliários Promessas, os administradores da Emissora e do Coordenador Líder declaram que tais 
informações não são de seu conhecimento, nem puderam ser por eles obtidas, apesar de terem feito 
esforços razoáveis para tanto, uma vez que não existem dados divulgados ou acompanhados que nos 
permitam checar percentuais de liquidação antecipada. Nas próprias operações com recursos do SBPE – 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, acompanhada pelo BACEN por necessidade de enquadramento 
das normas de exigibilidade da Caderneta de Poupança, tais dados não são apurados. Consta apenas em um 
dos itens do relatório de envio mensal pelos Bancos – Mapa 4 – o total de amortizações e quitações mensais, 
sem, contudo, se estabelecer a relação entre os saldos; porém este item não é divulgado de forma 
consolidada pelo BACEN. Quanto a perda efetiva que a carteira gera também não é acompanhada pelo 
BACEN de forma sistematizada, o que não permite obter elementos do mercado. 
 
Níveis de Concentração dos Créditos Imobiliários Promessas 
 
A grande maioria dos Devedores detém menos de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do saldo total dos 
créditos. Nenhum dos Devedores individualmente representa mais do que 5% (cinco por cento) da totalidade 
da carteira de Créditos Imobiliários Promessas. 
 
Verifica-se, dessa forma, que o índice de concentração por Devedor encontra-se diluído, diminuindo 
também a exposição da carteira por cada Devedor individualmente. 
 

Análise da Concentração Financeira em % 
S.D. Total

90,87%

3,07%

6,07%

Abaixo de 1,5% Entre 1,5% e 2% Acima de 2%
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Concentração Financeira Nº de Contratos % SD. Total Saldo Devedor

Abaixo de 1,5% 329 90,87% 75.322.420,02R$         

Entre 1,5% e 2% 2 3,07% 2.540.818,23R$           

Acima de 2% 2 6,07% 5.030.479,76R$           

Total 333 100,00% R$ 82.893.718,01

CONCENTRAÇÃO FINANCEIRA

 

 
Eventos de Amortização Antecipada dos Créditos Imobiliários Promessas 
 
Caso ocorra qualquer um dos eventos abaixo relacionados, a Emissora poderá retroceder às respectivas 
Cedentes parte ou a totalidade dos Créditos Imobiliários Promessas por elas cedidos, no estado em que se 
encontrarem, e tais Cedentes, nesta hipótese, obrigam-se, em caráter irrevogável e irretratável, a pagar à 
Cessionária o Preço de Retrocessão (conforme definido abaixo), resolvendo-se o Contrato de Cessão em 
relação aos Créditos Imobiliários Promessas retrocedidos na forma deste item: 
 

a) Descumprimento pelas Cedentes de quaisquer de seus deveres e obrigações assumidos no Contrato 
de Cessão Promessas, não sanado no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento, pelas 
referidas Cedentes, de notificação enviada pela Emissora nesse sentido, com a devida 
fundamentação e comprovação do descumprimento; 

 
b) Caso a Cessão de Créditos Promessas seja questionada por qualquer terceiro que alegue, 

fundamentadamente e de boa-fé, ter direito sobre os Créditos Imobiliários Promessas objeto do 
presente Contrato de Cessão; 

 
c) Verificação de que quaisquer das declarações ou informações prestadas pelas Cedentes neste 

Contrato de Cessão Promessas são falsas, em especial aquelas previstas na Cláusula Terceira; 
 

d) Caso ocorra a previsão contida no item 1.10 do Contrato de Cessão; 
 

e) Existência de vícios ou defeitos na constituição ou formalização das Promessas de Compra e Venda 
que extinga, no todo ou em parte, ou retarde a normal cobrança dos Créditos Imobiliários 
Promessas e/ou a execução das garantias de Alienação Fiduciária; 

 
f) Existência de débitos, ônus ou gravames sobre os Imóveis, anteriores à Data da Cessão, que 

extinga, no todo ou em parte, ou retarde a normal cobrança dos Créditos Imobiliários Promessas; 
ou 

 
g) Caso a titularidade de qualquer das Cedentes sobre os Créditos Imobiliários Promessas ao tempo 

desta cessão, ou, ainda, a existência, validade, eficácia ou exigibilidade dos Créditos Imobiliários 
Promessas, venha, no todo ou em parte, ser desconstituída, judicial ou extrajudicialmente, em 
primeiro grau de jurisdição, sob qualquer fundamento e em qualquer aspecto da legislação 
aplicável, independentemente da interposição de recurso. 

 
Os Créditos Imobiliários Promessas serão retrocedidos às respectivas Cedentes pelo valor do saldo devedor 
dos Créditos Imobiliários Promessas retrocedidos à época da Retrocessão, reduzido proporcionalmente de 
eventuais pagamentos dos Créditos Imobiliários Promessas (ordinários ou extraordinários) retrocedidos 
ocorridos até a data da resolução da cessão (“Preço de Retrocessão”). 
 
 
Os eventuais pagamentos antecipados dos Créditos Imobiliários Promessas não afetam a rentabilidade dos 
CRI, uma vez que a cessão dos referidos créditos foi realizada sem ágio. 
 
Considerando que o lastro dos CRI é pulverizado, constituído de diversas Promessas de Compra e Venda, bem 
como que tais contratos, originadores dos Créditos Imobiliários Promessas, não são uniformes, isto é, não 
possuem cláusulas homogêneas, as hipóteses de pagamento voluntário antecipado pelos Devedores ou 
vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários Promessas não seguem um padrão. 
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Não obstante, todos os instrumentos prevêem a possibilidade de pagamento voluntário antecipado pelos 
Devedores e vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários Promessas sem qualquer penalização, com 
exceção dos encargos moratórios pactuados, em caso de atraso no pagamento. Em sua maioria, os contratos 
seguem diretrizes gerais das condições para pagamento voluntário antecipado e vencimento antecipado, 
sendo elas as que seguem abaixo. 
 
A Amortização antecipada dos Créditos Imobiliários Promessas poderá acarretar a antecipação do fluxo de 
pagamentos aos investidores, respeitada a Cascata de Pagamentos descrita na clausula oitava do Termo de 
Securitização. 
 
Todas as análises e estatísticas expostas nesta seção foram elaboradas pela Emissora com base em critérios 
de mercado, não tendo sido objeto de auditoria externa específica. 
 
Taxa de Desconto Praticada Créditos Imobiliários Promessas 
 
Todos os Créditos Imobiliários Promessas foram adquiridos pela Emissora pelo seu valor nominal unitário na 
data de vencimento final do respectivo Crédito Imobiliário Promessa, descontado a taxa de 12% (doze por 
cento) ao ano, não havendo, portanto, ágio na aquisição.  
 

 
CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CCB 
 
Valor de Principal 
 
R$ 75.697.430,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta reais), 
sendo o valor de emissão da CCB Brascan RJ-4 de R$ 46.499.505,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e 
noventa e nove mil e quinhentos e cinco reais) e da CCB BRJ de R$ 29.197.925,00 (vinte e nove milhões, 
cento e noventa e sete mil e novecentos e vinte e cinco reais). 
 
IOF 
 
A ser calculado conforme alíquota vigente à época do desembolso das CCB. 
 
Valor de Desembolso 
 
R$ 75.697.430,00 (setenta e cinco milhões seiscentos e noventa e sete mil quatrocentos e trinta reais). 
 
Remuneração 
 
IGP-M/FGV, acrescido de juros remuneratórios de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento ao ano) ao 
ano. 
 
Encargos no Período 
 
A ser obtido mediante aplicação da Taxa Spread (conforme definida nas CCB), correspondente aos juros 
remuneratórios de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento ao ano) ao ano. 
 
Prazo 
 
O prazo de pagamento da CCB Brascan RJ-4 será de 38 (trinta e oito) meses e o da CCB BRJ será de 44 
(quarenta e quatro) meses. 

Saldo Devedor Total R$ 75.697.430,00

Saldo Devedor Médio R$ 37.848.715,00

LTV médio 84,00%

Taxa de Juros 8,50%

Nº De Contratos 2

RESUMO DA CARTEIRA Créditos Imobiliários CCB
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Local de Pagamento 
 
São Paulo - SP. 
 
Datas de Pagamento de Juros e Data de Amortização do Principal 
 
Mensalmente no dia 05, a partir do mês de dezembro 2012. 
 
Valor de Principal a ser pago 
 
Mensalmente no dia 05, a partir do mês de dezembro 2012. 
 
Juros a ser pago e demais encargos 
 
Mensalmente no dia 05, a partir do mês de dezembro 2012. 
 
Destinação dos Recursos das CCB 
 
O financiamento imobiliário representado pela CCB será destinado para a realização das obras de construção 
do (i) empreendimento denominado “Barra Business Center”, a ser desenvolvido pela Brascan RJ-4, sob o 
regime de incorporação, nos termos da Lei nº 4.591/1964, no terreno localizado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, objeto da matrícula n.º 338.752, do 9º Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e (ii) do empreendimento denominado “Barra Prime 
Offices”, a ser desenvolvido pela BRJ, sob o regime de incorporação, nos termos da Lei nº 4.591/1964, no 
terreno localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, objeto da matrícula n.º 215.460, 
do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Garantias Constituídas nas CCB 
 
(i) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária da totalidade dos Direitos Creditórios 

(conforme definido em instrumento próprio), que o Brascan RJ-4 e a BRJ, titularão em decorrência 
da negociação das Unidades Remanescentes, conforme definido e formalizado no Instrumento 
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia firmado, em 22 de junho de 
2010, entre a Gaia Securitizadora S.A., a BRJ e o Brascan RJ-4. 

 
(ii) Hipoteca: Hipoteca constituída sobre a (i) totalidade do Empreendimento Barra Business; e a (ii) 

fração ideal do Empreendimento Barra Prime composto pelo BLOCO 1 - Salas 101 a 103; 105 a 112; 
301, 302, 304, 306 a 312; 501 a 512; 701 a 712; 901; 902; 904 a 912; 1005 a 1011; 1101 a 1112; 1301 
a 1312; 1501 a 1508; 1512; 1701 a 1703, 1710 a 1712; 1901 a 1912, 2001; 2003 e 2006; BLOCO 2 - 
Lojas 101 a 133; Salas 209 a 218, 220, 221; 237 a 243; 249 a 256; 259 a 267; 301 a 306; 312 a 320; e 
329 a 333, correspondente às futuras unidades autônomas do Empreendimento Barra Prime, 
conforme frações ideais do Empreendimento Barra Prime descritas no registro R.7 da matrícula do 
referido imóvel. 

 
(iii) Aval: garantia fidejussória prestada nas CCB pela Brookfield, na forma de aval, na condição de co-

obrigado, solidariamente com o Brascan RJ-4 por todas as obrigações por ele assumidas nas CCB e 
em seus anexos, na eventualidade de o Brascan RJ-4 deixar, por qualquer motivo, de efetuar 
pontualmente os pagamentos devidos nos termos da CCB, renunciando a qualquer benefício de 
ordem, observada, ainda, a condição resolutiva constante das CCB. 

 
Taxa de Desconto Praticada Créditos Imobiliários CCB 
 
Todos os Créditos Imobiliários CCB foram adquiridos pela Emissora à taxa de 8,5% (oito inteiros e cinco 
décimos por cento) ao ano, não havendo, portanto, ágio na aquisição 
 
Taxa Média Ponderada de Desconto 
 
A Taxa Média Desconto dos Créditos Imobiliários Promessa e dos Créditos Imobiliários CCB ponderada pelo 
volume é de 9,64% (nove inteiros e sessenta e quatro por cento). 
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Política de Concessão dos Créditos Imobiliários CCB 
 
A Política de Concessão dos Créditos Imobiliários CCB do BTG Pactual compreende as seguintes etapas: 
 
(a) Concessão: Trata-se da fase inicial do processo. Abrange a análise do cliente e da operação bem como 

sua aprovação. O BTG Pactual utiliza métodos descritos abaixo para definir a probabilidade de 
inadimplência do cliente e o limite de exposição. Quanto à análise da operação, o BTG Pactual busca 
compatibilizar o apetite de risco com o perfil e a capacidade de pagamento do cliente. Nesta fase 
concentram-se os princípios gerais que regem a Política de Crédito do Banco BTG Pactual: (i) 
independência na avaliação, com a equipe de crédito reportando-se somente ao COO Global do Grupo, 
(ii) análise da estrutura de garantias, considerando-se procedimentos de formalização, óbices a 
gravames, capacidade de execução do serviço ou da entrega da coisa (no caso de recebíveis futuros), 
bem como eventuais impedimentos legais, (iii) análise do “risco caráter” que analisa a trajetória do 
tomador do crédito com outros agentes do mercado, bem como seu histórico de pagamento. 

 
(b) Controle de Exposição: Todos os instrumentos financeiros que carregam algum risco de crédito 

para o BTG Pactual devem ser considerados nas medições de exposição a risco da instituição. 
Dentre os instrumentos financeiros destacam-se os empréstimos em geral e os via CCB, compra de 
títulos privados, operações estruturadas, operações de derivativos, fianças, garantias concedidas 
em colocações a mercado de capitais. 

 
(c) Contraparte: A exposição das contrapartes se dá pela soma das exposições em diversos produtos. O 

portfolio também é considerado para efeitos de exposição, sendo utilizado para identificação de 
concentração setorial, por grupo de ativos e por tipo de produto. 

 
(d) Probabilidade de Default e Ratings: A probabilidade de default (PD) é um parâmetro estatístico 

utilizado pela área de controle de risco de crédito que estima a chance que uma contraparte não 
cumprirá com suas obrigações (declaração de moratória ou default). A probabilidade de default 
está associada a contrapartes e o rating da contraparte corresponde a uma faixa de probabilidades 
de default em certo período de tempo (um ano no caso do BTG Pactual). Os ratings são 
determinados com base nos modelos internos do grupo BTG Pactual e os mesmos devem ser 
revisados anualmente. 

 
(e) Valor de recuperação (Loss Given Default): A probabilidade de default de uma contraparte nem 

sempre reflete a perda potencial que o conglomerado teria caso existisse efetivamente o default. 
Operações que contam com garantias, em suas diversas formas, têm uma probabilidade de default 
menor. O valor de recuperação ou Loss Given Default (LGD) é um parâmetro usado para estimar a 
possibilidade de ocorrência de perda caso o tomador ou contraparte declarem default. O LGD deve 
cobrir não somente a perda de principal, mas também os juros, multas, entre outros custos 
associados (como custos advocatícios), sem esquecer o custo de capital alocado para determinada 
operação na sua fase de recuperação e/ou reestruturação. 

 
Situações de Pré-pagamento dos Créditos Imobiliários CCB 
 

Os eventuais pré-pagamentos dos Créditos Imobiliários CCB poderá ensejar o pagamento antecipado dos 
valores devidos aos titulares dos CRI. A efetivação de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de re-
investimentos por parte do Investidor à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI. 
 
Informações sobre Inadimplementos, Perdas ou Pré-Pagamento de Créditos de Mesma Natureza dos 
Créditos Imobiliários CCB que Comporão o Patrimônio Separado da Emissora 
 
Não ocorreram, até o momento, quaisquer eventos de inadimplemento, perdas ou pré-pagamento das CCB, que 
ainda encontram-se em seus períodos de carência, havendo assim a possibilidade da ocorrência de tais eventos. 
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Eventos de Amortização Antecipada dos Créditos Imobiliários CCB 
 
A dívida contida nas CCB poderá ser considerada antecipadamente vencida e desde logo exigível, 
independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial, na hipótese de ocorrência de 
qualquer dos seguintes casos (cada um, um “Evento de Vencimento Antecipado”), que as partes 
reconhecem, desde logo, serem causa direta para aumento indevido do risco de inadimplemento das 
obrigações assumidas pela BRJ ou pela Brascan RJ-4, tornando mais onerosa a obrigação de concessão de 
crédito assumida pelo Credor na CCB: 
 

a) falta de cumprimento pela BRJ ou pela Brascan RJ-4, no prazo e pela forma devidos, de qualquer 
obrigação pecuniária, principal ou acessória, contraída em decorrência da CCB; 

 
b) falta de cumprimento pela BRJ ou pela Brascan RJ-4, no prazo e pela forma devidos, de qualquer 

obrigação não pecuniária prevista nas CCB, desde que a BRJ ou a Brascan RJ-4 tenha sido notificada 
por escrito para remediá-las e não o tenha feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 
recebimento da mencionada notificação, exclusivamente quando tal obrigação não contemplar 
prazo específico para sua satisfação; 

 
c) ocorrência das hipóteses mencionadas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil (Lei n.º 10.406/02); 

 
d) pedido por parte da BRJ ou da Brascan RJ-4 de qualquer plano de recuperação judicial ou 

extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou 
obtida homologação judicial do referido plano; ou se a BRJ ou a Brascan RJ-4 ingressarem em juízo 
com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento 
da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; ou se a BRJ ou a Brascan RJ-4 formular 
pedido de autofalência ou se tiver a sua falência decretada; ou ainda, em caso de dissolução ou 
extinção da BRJ ou da Brascan RJ-4; 

 
e) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a BRJ ou a Brascan RJ-4, no mercado local ou 

internacional, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), salvo (i) se o protesto tiver sido efetivado por erro ou má-fé de terceiros, validamente 
comprovados pela BRJ ou pela Brascan RJ-4, conforme o caso; ou (ii) no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da ocorrência do protesto, este seja sanado, suspenso ou cancelado ou 
sejam prestadas garantias suficientes;  

 
f) inadimplemento de qualquer outra obrigação financeira de responsabilidade da BRJ ou da Brascan 

RJ-4 em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 48.345.120,00 (quarenta e oito milhões, 
trezentos e quarenta e cinco mil e cento e vinte reais);  

 
g) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a BRJ ou a 

Brascan RJ-4, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 48.345.120,00 (quarenta e oito 
milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e cento e vinte reais), ou seu valor equivalente em outras 
moedas, no prazo estipulado para o pagamento; 

 
h) transferência pela BRJ ou pela Brascan RJ-4, de qualquer obrigação relacionada às CCB, exceto se 

previamente aprovada pelo Credor;  
 

i) mudança ou alteração do objeto social da BRJ ou da Brascan RJ-4, de forma a alterar as atuais 
atividades principais da BRJ ou da Brascan RJ-4, ou a agregar a essas atividades novos negócios que 
tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades atualmente desenvolvidas; 

 
j) ocorrência de qualquer mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle 

societário ou ainda a incorporação, fusão ou cisão da BRJ ou da Brascan RJ-4, sendo que quaisquer 
das ocorrências devem implicar na transferência do controle para outro grupo econômico, sem a 
prévia e expressa anuência do Credor;  

 
k) se as garantias ora e/ou eventualmente convencionadas não forem devidamente efetivadas ou 

formalizadas pela BRJ ou pela Brascan RJ-4 ou por outros garantidores, segundo os dispositivos 
contratuais ou legais aplicáveis, ou se elas, por qualquer fato atinente ao seu objeto se tornarem 
inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento da dívida representada pelas CCB, 
e desde que não sejam substituídas ou complementadas, conforme previsto em seus respectivos 
instrumentos de constituição; ou 

 
l) ocorrência de sinistro envolvendo os Empreendimentos, que implique em dano ou deterioração cujo 

valor apurado com base em laudo de avaliação a ser realizado pela companhia seguradora, somado 
ao saldo das CCB no momento do sinistro, supere a soma dos valores objetos da cessão fiduciária 
acrescidos do valor do limite máximo de indenização previsto na apólice de seguro patrimonial 
contratada para o imóvel. 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A BROOKFIELD 

 Atividades da Brookfield 
 Visão Geral do Setor Imobiliário 
 Informações Financeiras Selecionadas da Brookfield 
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ATIVIDADES DA BROOKFIELD 
 
A Brookfield é uma das seis maiores incorporadoras do setor imobiliário brasileiro em valor de mercado 
(Fonte: Bloomberg, 24 de novembro de 2009), com atuação nos segmentos residenciais econômico, médio-
baixo, médio, médio-alto e alto, bem como no segmento de escritórios, com foco nas regiões metropolitanas 
dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e da região Centro-Oeste. As operações da Brookfield são 
desenvolvidas de forma integrada, englobando as atividades de aquisição de terrenos, planejamento, 
desenvolvimento de projetos, construção e vendas. 
 
A Brookfield é resultante da combinação das empresas Brascan, Company e MB Engenharia, todas com larga 
experiência e tradição no setor imobiliário, consolidadas na marca “Brookfield”. Com as aquisições da 
Company e da MB Engenharia em 2008, a Brookfield passou a ter maior presença em regiões do Brasil onde 
ainda não tinha uma presença destacada, uma vez que cada uma dessas empresas possui forte atuação em 
sua respectiva região geográfica. Assim, se a Brookfield já tinha uma presença forte nas áreas 
metropolitanas do Estado do Rio de Janeiro por meio da Brascan, passou a ter presença destacada também 
nas áreas metropolitanas do Estado de São Paulo, por meio da Company, e nas áreas metropolitanas da 
região Centro-Oeste, por meio da MB Engenharia. 
 
A Brookfield é parte do Grupo Brookfield, que atua há 110 anos no Brasil, sendo controlada pela Brookfield 
Brasil e pelos Acionistas Signatários do Acordo de Acionistas. A Brookfield Brasil tem uma plataforma de 
investimentos com R$ 16 bilhões sob gestão (incluindo recursos próprios e de clientes institucionais), 
atuando em diversos segmentos, como o mercado imobiliário, infraestrutura, agronegócio e shopping 
centers. A principal acionista da Brookfield Brasil é a Brookfield Asset Management, gestora de ativos com 
US$90 bilhões sob administração, dos quais US$40 bilhões encontram-se investidos no mercado imobiliário. 
As informações aqui contidas foram obtidas das Demonstrações Financeiras da Brookfield, bem como de suas 
Informações Trimestrais, elaboradas em consonância com a legislação e regulamentação vigente. 

 
Como destaques da Brookfield para o primeiro trimestre de 2010, verifica-se: 
 

(i) Vendas Contratadas: As vendas contratadas alcançaram R$ 561,6 milhões, o que representou 
uma expansão de aproximadamente 83% sobre o mesmo período de 2009; 
 
(ii) Lançamentos: Os lançamentos atingiram o montante de R$ 322,0 milhões, representando um 
crescimento de 20,5% quando comparado com o primeiro trimestre de 2009; 
 
(iii) Banco de Terrenos: Risco de execução mitigado por termos no Banco de Terrenos, já em 
processo de aprovação, os lançamentos previstos para o restante do ano de 2010. A Brookfield 
encerrou o primeiro trimestre de 2010 com um Valor Geral de Vendas de R$ 16,1 bilhões, um 
aumento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2009; 
 
(iv) Receita Líquida: Receitas líquidas 82,5% maiores no primeiro trimestre de 2010, atingindo o 
montante de R$ 467,6 milhões; 
 
(v) Lucro Bruto/Margem Bruta: Lucro bruto somou R$ 164,1 milhões no trimestre, com margem 
bruta de 35,1%; 
 
(vi) EBITDA/Margem EBITDA: EBITDA de R$ 97,5 milhões, com uma margem de 20,9%; e, 
 
(vii) Lucro Líquido/Margem Líquida: Lucro líquido cresceu 245,3%, alcançando o montante de R$ 
52,6 milhões e com margem líquida de 11,3%. 

 *As informações apresentadas foram obtidas nos demonstrativos de resultados da empresa 
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A Brookfield possui um diversificado porfólio de produtos, operando em todos os segmentos do 
mercado residencial e no setor de incorporação de escritórios, como: 
 
(i) Segmento Econômico: unidades abaixo de R$ 130 mil, representando entre 15% - 20% de sua 
atuação; 

  
 (ii) Classe Média: unidades entre R$ 130 mil e R$ 500 mil, representando 50% de sua atuação; 
 
 (iii) Alta Renda: unidades acima de R$ 500 mil, representando entre 10% e 15% de sua atuação; e, 
 
 (iv) Escritórios: conjuntos e corporativos, representando entre 15% e 20% de sua atuação. 
 
Adicionalmente, a Brookfield possui forte presença nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília e Goiânia, em processo de expansão para a região sul e para o interior de São Paulo. 
 
No que concerne à sua estratégia de negócios, a Brookfield apresenta diversos vetores de crescimento, 
dentre eles: 
 

O segmento de classe média: (i) As unidades de classe média são elegíveis ao financiamento 
hipotecário através do Sistema de Financiamento de Habitação (SFH), o qual possui uma fonte de 
recursos estável proveniente da alocação obrigatória de fundos de conta de poupança, incluindo-se 
o saldo do FGTS; (ii) as taxas de propriedade de imóvel ainda são muito baixas e a população 
brasileira é muito jovem; e, (iii) o segmento de classe média é, em valor, do mesmo tamanho do 
segmento econômico. 
 
A diversidade de produtos: (i) A demanda do segmento econômico é alta, contudo, depende muito 
de decisões do governo; (ii) o segmento de classe alta gera maiores margens, entretanto, a 
demanda é mais suscetível à volatilidade do mercado; e, (iii) apesar de gerar uma margem melhor, 
o mercado de escritórios comerciais, normalmente, requer maior capital investido com taxa de 
rotatividade reduzida. 
 
Conhecimento do local e diversificação geográfica: (i) Excelência em competências essenciais como 
produto, preço e “local”; (ii) alta dependência da legislação municipal; e, (iii) gerenciamento e 
processo de tomada de decisão bem estruturados 
 
Plataforma de atuação integrada para a capacidade de execução. 

 
Reorganização societária recente, estrutura societária e história 

 
Em 17 de abril de 2008, a Brookfield concluiu a aquisição de quase a totalidade do capital social da MB 
Engenharia, empresa incorporadora que atua principalmente na região Centro-Oeste do Brasil com foco na 
Classe Média e no Segmento Econômico. A MB Engenharia possuía registro de companhia aberta na CVM, o 
qual foi cancelado em 13 de junho de 2008. A aquisição das ações da MB Engenharia faz parte da estratégia 
da Brookfield de crescimento em virtude (i) do portfólio de negócios e ativos de alta qualidade e 
complementares; (ii) da possibilidade de expansão geográfica da Brookfield; (iii) da capacidade inovadora de 
construção a baixo custo; e (iv) da possibilidade de direcionamento estratégico da Brookfield de atuar em 
todas as faixas de renda, inclusive oferecendo projetos para o Segmento Econômico. 

Em 22 de outubro de 2008, a Brookfield concluiu a reestruturação societária que permitiu a unificação de 
sua base acionária. Esta operação teve como principais racionais: (i) aumentar o market share em São 
Paulo, região em que está localizado 50% do Banco de Terrenos; (ii) dar maior participação e 
reconhecimento da marca nos maiores e mais atraentes mercados do país; (iii) aproveitar sinergias com 
relação à gama de produtos e execução de projetos; (iv) fortalecer as principais competências, incluindo 
aquisição de terrenos, capacidade de construção e comercialização; (v) consolidar duas equipes de gestores 
altamente qualificados, com base de acionistas fortalecida; (vi) aumentar a liquidez das ações da 
Brookfield; e (vii) melhorar o acesso ao mercado de capitais. 
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Em junho de 2009, a antiga denominação social “Brascan Residential Properties S.A.” foi alterada para 
“Brookfield Incorporações S.A.”, de forma a consolidar a força das três marcas em uma única marca 
“Brookfield”, além de vincular diretamente a Brookfield à imagem de sua controladora indireta Brookfield 
Asset Management. Ao adotar a sua marca mundial no Brasil, a Brookfield Asset Management reafirma sua 
confiança no mercado imobiliário brasileiro. 
 
As atividades relativas à construção de casas, edifícios e condomínios residenciais planejados, bem como de 
escritórios são: (i) avaliar as tendências de mercado e as áreas em crescimento; (ii) identificar, avaliar e 
adquirir terrenos; (iii) planejar e desenhar empreendimentos imobiliários; (iv) obter as licenças, 
autorizações e aprovações governamentais necessárias; (v) gerenciar, construir, desenvolver e vender 
unidades e projetos; e (vi) fornecer atendimento a nossos clientes durante e após as vendas. A construção 
normalmente é iniciada entre seis e 12 meses depois do lançamento de um novo empreendimento e a 
construção geralmente demora 24 meses para os empreendimentos residenciais e 36 meses para os 
empreendimentos de escritório. 
 
Objeto Social 
 
A Brookfield, nos termos do artigo 2º de seu Estatuto Social, arquivado na JUCERJA sob o n.º 00001861752 na 
data de 27 de novembro de 2008, tem por objeto social a participação no capital social de outras 
sociedades, podendo, para tanto, realizar todos e quaisquer atos necessários para o cumprimento de seu 
objeto social. 
 
Capital Social e Acionistas 
 
Nos termos do artigo 5º do Estatuto Social da Brookfield, o capital social atual é de R$ 1.962.490.588,10 (um 
bilhão, novecentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e oito reais 
e dez centavos), dividido em 438.140.215 (quatrocentos e trinta e oito milhões, cento e quarenta mil e 
duzentas e quinze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 
Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da assembleia geral da Brookfield. 
 
Administração 
 
A Brookfield é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, formada atualmente por 
12 (doze) membros, eleitos pelo Conselho de Administração.  
 
O Conselho de Administração da Brookfield poderá ser composto de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 12 
(doze) conselheiros, podendo ser eleitos suplentes, sendo um designado presidente, um designado vice-
presidente e os demais denominados simplesmente conselheiros. 
 
Diretoria 
 
Os membros da Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração. A Diretoria será constituída de no 
mínimo 6 (seis) e no máximo 15 (quinze) membros, quais sejam, 1 (um) diretor presidente, 1 (um) diretor 
superintendente, 4 (quatro) diretores corporativos, sendo 1 (um) diretor de relações institucionais, 1 (um) 
diretor jurídico, 1 (um) diretor financeiro e 1 (um) diretor de investimentos, e os demais diretores 
operacionais. 
 
Ademais, a representação ativa e passiva da Brookfield será exercida por: (i) 2 (dois) membros da 
diretoria, sendo um deles, obrigatoriamente, o diretor-presidente, o diretor superintendente ou 
algum dos diretores corporativos; (ii) 1 (um) membro da diretoria e 1 (um) procurador; ou, ainda, 
(iii) 2 (dois) procuradores. A Brookfield será representada isoladamente por qualquer dos membros 
da Diretoria nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de 
depoimento pessoal. As procurações outorgadas pela Brookfield deverão especificar os atos e 
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operações que poderão ser praticados, serão sempre assinadas por 2 (dois) membros da Diretoria, 
sendo um deles, obrigatoriamente, o diretor-presidente, o diretor superintendente ou algum dos 
diretores corporativos. As procurações terão sempre prazo determinado, não excedente de 1 (um) 
ano, salvo aquelas que contemplarem os poderes da cláusula ad judicia. 
 
De acordo com a Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de dezembro de 
2008, arquivada na JUCERJA sob o n.º 0001865603 na data de 09 de dezembro de 2008, e as 
posteriores modificações deliberadas nas Atas de Reunião do Conselho de Administração, realizadas 
em 12 de maio de 2009 e 11 de agosto de 2009, arquivadas na JUCERJA sob os n.o 0001923491 e 
0001943172 nas datas de 25 de junho de 2009 e 18 de agosto de 2009, respectivamente, a Diretoria é 
formada atualmente pelos seguintes membros. 
 
Nome Cargo Prazo do mandato 

Nicholas Vincent Reade Diretor Presidente  04 de dezembro de 2011 
Cristiano Gaspar Machado Diretor Financeiro 04 de dezembro de 2011 
Denise Goulart de Freitas Diretora Jurídica 04 de dezembro de 2011 
Luiz Fernando Moura Diretor Operacional 04 de dezembro de 2011 
Alessandro Olzon Vedrossi Diretor de Investimentos 04 de dezembro de 2011 
Antonio Fernando de Oliveira Maia Diretora Operacional 04 de dezembro de 2011 
Marcelo Martins Borba Diretor Operacional 04 de dezembro de 2011 
Walter Francisco Lafemina Diretor Superintendente 04 de dezembro de 2011 
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa Diretor de Relações Institucionais e 

Relações com Investidores 
04 de dezembro de 2011 

Elias Calil Jorge Diretor Operacional 04 de dezembro de 2011 
Gilberto Bernado Benevides Diretor Operacional 04 de dezembro de 2011 
Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin Diretor Operacional 04 de dezembro de 2011 

 
 
Experiência Prévia em Outras Operações de Securitização 
 
Além da presente Emissão, a Brookfield atuou apenas em uma única outra, na qualidade de fiadora, qual 
seja, a Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª e da 2ª Séries da 2ª Emissão da Emissora, no 
valor de R$ 85.436.556,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta 
e seis reais), representado por 239 (duzentos e trinta e nove) CRI Seniores e de 45 (quarenta e cinco) CRI 
Subordinados. 
 
Referidos CRI foram lastreados em créditos imobiliários, representados por cédulas de crédito imobiliários, 
decorrentes de Contratos de Compra e Venda e Promessas de Compra e Venda, cedidos por sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pela Brookfield. 
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VISÃO GERAL DO SETOR IMOBILIÁRIO 
 
O setor imobiliário ainda apresenta grande potencial de crescimento devido ao déficit habitacional, 
aumento da disponibilidade de financiamento, crescimento populacional e aumento da renda, entre outros.  
 
Nos últimos anos, o setor passou por fortes transformações, com o fortalecimento do mercado de capitais 
local e melhorias macroeconômicas significativas. Apenas em recursos primários de ofertas públicas de 
ações, o setor apresentou mais de 18 aberturas de capital desde 2005. A queda na taxa de juros, a expansão 
do crédito imobiliário e importantes programas governamentais tais como o Programa Minha Casa Minha Vida 
impulsionaram o crescimento do setor.  
 
As expectativas de manutenção da inflação em patamares razoáveis e da redução das taxas de juros deverão 
permitir o contínuo aumento da disponibilidade de crédito.  
 
A geração e o comportamento da demanda por habitações no longo prazo são explicadas principalmente por 
meio da evolução de quatro indicadores sociais: (i) taxa de crescimento da população, (ii) parcela de jovens 
na população, (iii) número de pessoas por moradias e (iv) expansão da renda familiar. 
 
O Brasil é geograficamente dividido em 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Estas 
regiões possuem características distintas, em termos de população, densidade demográfica, atividades 
econômicas, demanda imobiliária e tamanho de mercado. As maiores áreas metropolitanas, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, podem ser divididas em sub-regiões com diferentes 
características e demanda devido à disponibilidade de terrenos, renda familiar e perfil do consumidor. 
 
A ação governamental pode causar impactos nas atividades da Brookfield, sobretudo em dois campos: (i) 
regulamentação da atividade imobiliária; e (ii) regulamentação da política de crédito. 
 
A regulamentação da atividade imobiliária em matérias relacionadas a obrigações do incorporador e as 
restrições impostas por leis de zoneamento ou por leis de proteção ao meio ambiente podem determinar o 
perfil dos produtos que oferecemos. 
 
A matéria relativa à propriedade de bens imóveis é disciplinada pelo Código Civil. Devido à importância 
atribuída a estes bens, a transferência de propriedade de bens imóveis por ato inter-vivos somente se opera 
com a presença de determinadas formalidades legais, como, por exemplo, o registro do título de 
transferência perante o cartório do Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do 
Código Civil. O procedimento de registro em cartório de Registro de Imóveis é regulado pela Lei de Registros 
Públicos. 
 
O Código Civil, via de regra, exige que a alienação de bens imóveis, bem como a constituição, transferência 
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, observe a forma de escritura pública, exceto nos casos 
de operação envolvendo o SFI e o SFH, dentre outros previstos em lei. O referido código objetiva, assim, 
proporcionar maior segurança na transferência de propriedade de imóveis. 
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS DA BROOKFIELD 
 
Todas as informações contidas nesta seção foram obtidas a partir de fontes públicas, especialmente das 
Demonstrações Financeiras da Brookfield, ou das Informações Trimestrais, publicadas nos termos e em 
atendimento à legislação e regulamentação vigentes. 
 
Desempenho Financeiro 
 
A receita líquida de 2009 da Brookfield atingiu R$1,8 bilhão, um aumento de 68,6% em relação ao ano pro 
forma de 2008. Este crescimento deveu-se principalmente ao aumento de vendas contratadas, 97,4%, 
realizadas durante o ano e ao avanço na construção das obras. A rubrica – “outras receitas” representaram 
7,8% da receita líquida de 2009, em linha com a estratégia da Brookfield de prestar serviços de construção 
para terceiros, criando capacidade adicional nas unidade de construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O lucro bruto somou R$615,5 milhões em 2009, um crescimento de 46,3% em relação ao ano pro forma de 
2008. Este aumento deve-se basicamente ao maior crescimento das receitas de incorporação e vendas 
imobiliárias registradas no período vis-à-vis ao aumento dos respectivos custos operacionais. No mesmo 
período a margem bruta apresentou uma queda de 520 bp, passando de 39,2% para 34,0% em 2009, devido 
principalmente a maior proporção de projetos dos segmentos residenciais de média e baixa renda. A 
margem bruta corrente já reflete o novo mix da Brookfield. 
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As despesas de vendas e marketing de 2009 somaram R$95,7 milhões, um crescimento de 16,5% sobre o 
mesmo período pro forma do ano anterior. Como percentual da receita líquida estas despesas apresentaram 
uma redução de 230 bp caindo de 7,6% no ano pro forma de 2008 para 5,3% em 2009. Esta redução ocorreu 
principalmente devido à diminuição da realização de grandes campanhas mercadológicas, passando a adotar 
ações de marketing mais focadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2009 as despesas gerais e administrativas somaram R$143,1 milhões, ou 7,9% da receita líquida, uma 
queda de 70 b.p. quando comparado aos 8,6% registrados no ano pro forma de 2008. Em termos absolutos, 
observamos um aumento de 55,0%, que deve-se basicamente a criação de uma das maiores empresas do 
setor, que tem exigido investimentos em sistemas, na demissão de pessoas, em consultoria e assessoria de 
integração, entre outras despesas. Vale ressaltar que tais investimentos certamente significarão economias 
em escala no futuro, principalmente no que se refere a parte de construção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além disto, como parte das despesas com opções de compra de ações têm seu valor justo recalculado ao 
final de cada período em função das flutuações no preço das ações da Brookfield, como estas se valorizaram 
significativamente ao longo de 2009, estas despesas passaram de uma receita de R$ 2,6 milhões em 2008 
para uma despesa de R$ 9,4 milhões em 2009, totalizando um aumento de R$ 12,0 milhões. 
 
O EBITDA de 2009 totalizou R$ 352,9 milhões, um crescimento de 58,5% em relação ao mesmo período pro 
forma de 2008, devido basicamente ao crescimento das receitas operacionais da Brookfield. 
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No ano de 2009, o lucro líquido atingiu R$201,9 milhões, um aumento de 72,5% comparado com os R$117,1 
milhões registrados no mesmo período pro forma de 2008. A margem líquida de 2009 foi de 11,1%, um 
crescimento de 20 b.p. com relação a 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abaixo, apresentam-se os demais gráficos sobre o desempenho financeiro da Brookfield, incluindo-se o seu 
perfil de dívida: 
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Em janeiro de 2010, a Brookfield concluiu com sucesso uma operação de emissão de debêntures com 
objetivo de alongar os prazos e diminuir o custo da dívida corporativa da Brookfield. O valor total da 
emissão foi de R$366,0 milhões, em duas séries. A 1ª série com o prazo de vencimento de 4 anos, e 
remuneração de CDI + 2,0%, enquanto que a 2ª série tem o prazo de vencimento de 6 anos, com 
remuneração de IPCA + 9,5%. 
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 
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Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 
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5. INFORMAÇÕES RELATIVAS À BRJ E À BRASCAN RJ-4 

 BRJ 
 BRASCAN RJ-4 
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BRJ 
 

Histórico 
 
A Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A., atual denominação da Brascan Imobiliária 
Incorporações S.A., foi constituída em 22 de fevereiro de 1978. A Brookfield Rio de Janeiro atua há mais de 30 
(trinta) anos no mercado imobiliário, com foco nos segmentos residenciais econômico, médio-baixo, médio, 
médio-alto e alto, bem como no segmento de escritórios. 
 
Objeto Social 
 
A BRJ, nos termos do artigo 2º de seu Estatuto Social, tem por objeto social: (i) a incorporação de 
edificações próprias e em condomínio; (ii) a promoção de desmembramentos ou loteamentos de imóveis; 
(iii) a locação de bens imóveis; (iv) a coordenação, supervisão e fiscalização de obras civis; (v) vendas de 
imóveis ao cliente à vista ou com financiamento através de vendas a prazo; (vi) a organização e 
administração de consórcios de imóveis; (vii) o planejamento, organização, implantação e administração de 
emrpeendimentos imobiliários próprios ou de terceiros de qualquer espécie, sejam hoteleiros, residenciais 
ou comerciais; (viii) a corretagem de imóveis; e (ix) a participação no capital de outras sociedades, como 
sócia ou acionista. 
 
Capital Social e Acionistas 
 
O capital social da BRJ é de R$ 644.063.950,49 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, sessenta e três mil, 
novecentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), dividido em 387.016.357 (trezentos e oitenta e 
sete milhões, dezesseis mil e trezentas e cinquenta e sete) lotes de 1.000 ações ordinárias nominativas, não 
conversíveis em outras formas, sem valor nominal. 
 
Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da assembleia geral da BRJ. 
 
Administração 
 
A BRJ é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, formada atualmente por 9 
(nove) membros, eleitos pelas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 06 e 21 de maio de 
2009 e 01 de março de 2010, para um mandato de 1 (um) ano ou até a investidura dos que vierem a ser 
eleitos na próxima Reunião do Conselho de Administração. 
 
O Conselho de Administração da BRJ poderá ser composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 9 (nove) 
conselheiros efetivos e até 5 (cinco) conselheiros suplentes, acionistas, residentes no país e eleitos pela 
assembleia geral que designará o presidente do conselho. 
 
Diretoria 
 
Os membros da Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração, com um mandato de 1 (um) ano, 
acionistas ou não. A Diretoria será constituída de no mínimo 3 (três) e no máximo 15 (quinze) membros, 
quais sejam, 1 (um) diretor presidente, 4 (quatro) diretores corporativos, sendo 1 (um) diretor de relações 
institucionais, 1 (um) diretor jurídico, 1 (um) diretor financeiro e 1 (um) diretor de investimentos, e os 
demais diretores operacionais, sendo 1 (um) diretor de marketing, 1 (um) diretor de vendas, 1 (um) diretor 
de obras, 1 (um) diretor de incorporação e 7 (sete) diretores sem designação específica. 
 
Ademais, a representação da BRJ será exercida por dois membros da Diretoria, sendo um deles 
obrigatoriamente o diretor presidente ou algum dos diretores corporativos. Os instrumentos que 
contiverem quaisquer obrigações para a BRJ serão assinados, conjuntamente, por 2 (dois) diretores, 
sendo um deles obrigatoriamente o diretor presidente ou algum dos diretores corporativos, por 1 
(um) diretor e 1 (um) procurador ou ainda, por 2 (dois) procuradores. 
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A Diretoria é formada atualmente pelos seguintes membros, eleitos em 06 e 21 de maio de 2009. 
 
Nome Cargo Prazo do mandato
Luiz Fernando Moura Diretor Presidente 06 de maio de 2010
Cristiano Gaspar Machado Diretor Financeiro 06 de maio de 2010
Denise Goulart de Freitas Diretora Jurídica 06 de maio de 2010
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa Diretor de Relações Institucionais 06 de maio de 2010
Alessandro Olzon Vedrossi Diretor de Investimentos 06 de maio de 2010
Adriana Henriques Pusch Diretora de Marketing 06 de maio de 2010
Caetano Claudio Gagliardi Sani Diretor de Incorporação 06 de maio de 2010
Carlos Éden Sardenberg Mesquita Diretor de Obras 21 de maio de 2010
Bráulio Sérgio Ferreira Baptista Diretor 01 de março de 2011

 
Demonstrações Financeiras 
 
As demonstrações financeiras da BRJ constam deste Prospecto. 
 
Experiência Prévia em Outras Operações de Securitização 
 
Além da presente Emissão, a BRJ, atual denominação de Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos 
Imobiliários S.A., já atuou em outras emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
A BRJ atuou como um dos cedentes dos créditos imobiliários que lastrearam a 1ª emissão da 27ª série de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Rio Bravo Securitizadora S.A., no valor de R$ 30.002.170,00 (trinta 
milhões, dois mil, cento e sessenta reais), representado por 100 (cem) CRI, com valor nominal unitário de R$ 
300.021,70 (trezentos mil, vinte e um reais e setenta centavos) e prazo de amortização de 60 (sessenta 
reais). 
 
Atuou, também, na qualidade de um dos cedentes dos créditos imobiliários que lastrearam a 1ª e 2ª Séries 
da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora S.A., no valor de R$ 
85.436.556,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis 
reais), representado por 239 (duzentos e trinta e nove) CRI Seniores e de 45 (quarenta e cinco) CRI 
Subordinados. 
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BRASCAN RJ-4 
 
Histórico 
 
A Brascan SPE RJ-4 S.A. é uma sociedade de propósito específico, constituída em 10 de março de 2008 para 
o desenvolvimento do empreendimento comercial denominado Barra Business Center, localizado na Avenida 
das Américas, nº 3.301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.  
 
Objeto Social 
 
A Brascan RJ-4, nos termos do artigo 2º de seu Estatuto Social, tem por objeto social o planejamento, 
promoção, incorporação, vendas ao cliente à vista ou com financiamento através de vendas a prazo, e 
entrega, com a construção concluída e averbada no registro imobiliário, do empreendimento. 
 
Capital Social e Acionistas 
 
O capital social da Brascan RJ-4 é de R$ 13.789.000,00 (treze milhões, setecentos e oitenta e nove mil 
reais), dividido em 1.000 (um mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
 
A cada ação ordinária corresponde um voto nas assembleias gerais da Brascan RJ-4. 
 
Administração 
 
A Brascan RJ-4 é administrada por uma Diretoria formada atualmente por 5 (cinco) membros, eleitos pelas 
Assembleias Gerais realizadas em 23 de janeiro de 2009 e 30 de julho de 2009, para um mandato de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos 
respectivos substitutos. 
 
Diretoria 
 
Os membros da Diretoria são eleitos e destituíveis pela Assembiela Geral, com um mandato de 2 (dois) anos, 
acionistas ou não. A Diretoria será constituída de no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) membros, quais 
sejam, 1 (um) diretor presidente, 1 (um) diretor vice-presidente, 1 (um) diretor financeiro, 1 (um) diretor 
jurídico e 4 (quatro) diretores sem designação específica. 
 
Ademais, a representação da Brascan RJ-4 será exercida por dois membros da Diretoria ou por 
mandatários constituídos especificamente para tal fim. Os instrumentos que contiverem quaisquer 
obrigações para a Brascan RJ-4 serão assinados, conjuntamente, por 2 (dois) diretores, por 1 (um) 
diretor e 1 (um) procurador ou ainda, por 2 (dois) procuradores. 
 
A Diretoria é formada atualmente pelos seguintes membros, eleitos em 23 de janeiro e 30 de julho de 
2009. 
 
Nome Cargo Prazo do mandato
Luiz Fernando Moura Diretor Presidente 23 de janeiro de 2010
Cristiano Gaspar Machado Diretor Financeiro 23 de janeiro de 2010
Denise Goulart de Freitas Diretora Jurídica 23 de janeiro de 2010
Alessandro Olzon Vedrossi Diretor 23 de janeiro de 2010
Caetano Claudio Gagliardi Sani Diretor 30 de julho de 2010

 
Demonstrações Financeiras 
 
As demonstrações financeiras da Brascan RJ-4 constam deste Prospecto. 
 

Experiência Prévia em Outras Operações de Securitização  

 

A Brascan RJ-4 não possui experiência prévia em operações de securitização. 
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CARACTERÍSTICAS HOMOGÊNEAS 

 
Na presente Emissão, ambas as empresas, BRJ e BRASCAN RJ-4, além de figurar na qualidade de cedentes 
dos Créditos Imobiliários Promessas, são também devedoras de parte dos Créditos Imobiliários vinculados à 
Emissão, especificamente em relação aos Créditos Imobiliários CCB. Referidos créditos decorrem de 
financiamento imobiliário contraído por cada uma das referidas sociedades por meio de emissão de Cédulas 
de Crédito Bancário. 
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6. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO BTG PACTUAL 

 BTG Pactual 
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BTG PACTUAL 
 

Para os fins o item 4.1. do Anexo III-A da Instrução CVM nº 400, o BTG Pactual é uma instituição financeira 
devidamente autorizada pelo BACEN, constituída na forma de sociedade por ações, atuando como banco 
múltiplo, em conjunto com suas controladas, oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que 
variam desde asset management a planejamento de corporate finance até art banking (consultoria em 
investimento em obras de arte). Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos 
clientes em todo o mundo, incluindo empresas, governos, hedge funds, patrocinadores financeiros, 
empresas de private equity, bancos, corretoras e gestores de ativos. 
 
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. 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. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, 
formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças 
corporativas, mercado de capitais, fusões & aquisições, wealth management (gestão de fortunas), asset 
management (gestão de recursos) e sales & trading (vendas e negociação). No Brasil, possui escritórios em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova 
Iorque e Hong Kong. 
 
O BTG Pactual participa ativamente das atividades de coordenação e distribuição de emissões de dívidas, 
incluindo diversas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários, e ações para empresas brasileiras nos 
mercados de capitais. A força da área de distribuição provém do amplo acesso e da prestação de serviços 
aos vários grupos de investidores locais e externos, de renda fixa ou dedicados à renda variável. A área de 
mercado de capitais do BTG Pactual assessora diversos clientes na captação de recursos no mercado local, 
através de operações de debêntures, notas promissórias e Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
 
Adicionalmente, tendo em vista que o BTG Pactual é uma instituição financeira devidamente constituída e 
autorizada pelo BACEN, nos termos da legislação e regulamentação aplicável, as informações constantes do 
item 4.2 do Anexo III-A da Instrução CVM n.º 400 não são exigíveis. 
 
Para maiores informações sobre o BTG Pactual, vide seção “Apresentação do Coordenador Líder”, constante 
da página 28 deste Prospecto. 
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7. FATORES DE RISCO 

 Fatores relativos à Emissão 
 Fatores relativos a Alterações na Legislação Tributária Aplicável aos CRI 
 Demais Riscos 
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FATORES RELATIVOS À EMISSÃO 
 
Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a capacidade da 
Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI 
 
Os CRI são lastreados pelas CCI, que representam os Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI 
por meio do Termo de Securitização, no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio 
Separado. Os Créditos Imobiliários representam créditos detidos pela Emissora contra os Devedores e contra 
a BRJ e a Brascan RJ-4, correspondentes aos saldos das Promessas de Compra e Venda e das CCB, que 
compreendem atualização monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais 
encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos acessórios. O Patrimônio Separado constituído em 
favor dos titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora. 
 
Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos conforme o Termo 
de Securitização depende do recebimento das quantias devidas em função das Promessas de Compra e 
Venda, das CCB, e, no futuro, das Escrituras de Compra e Venda, em tempo hábil para o pagamento dos 
valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos 
Devedores, como aqueles descritos nesta Seção poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio 
Separado de honrar suas obrigações no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora. 
 
Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a antecipação, 
liquidação ou amortização dos pagamentos 
 
A ocorrência de eventos de pagamento voluntário antecipado pelos Devedores e/ou de vencimento 
antecipado dos Créditos Imobiliários, nos termos das Promessas de Compra e Venda, das CCB, e, no futuro, 
das Escrituras de Compra e Venda, acarretará o pré-pagamento dos Créditos Imobiliários e, por 
consequência, o pré-pagamento parcial ou total dos CRI. 
 
Adicionalmente, nas hipóteses previstas nos itens 6.2. e seguintes do Termo de Securitização, referente aos 
gatilhos, os recursos do Fundo de Reserva e os recursos dos pagamentos e pré-pagamentos dos Créditos 
Imobiliários serão utilizados na amortização extraordinária dos CRI Seniores. Desta forma, caso ocorra 
qualquer uma das situações de pré-pagamento mencionadas acima, os investidores poderão ter seu 
horizonte de remuneração no investimento reduzido. 
 
Riscos decorrentes dos negócios e da situação patrimonial e financeira da Brookfield 
 
A indústria de construção civil e incorporação imobiliária é cíclica e significativamente influenciada por 
mudanças nas condições econômicas gerais e locais, tais como: 
 

 níveis de emprego; 
 crescimento populacional; 
 confiança do consumidor e estabilidade dos níveis de renda; 
 disponibilidade de financiamento para aquisição de áreas de terrenos residenciais; 
 disponibilidade de empréstimos para construção e aquisição de imóveis; 
 disponibilidade de propriedades para locação e venda; e 
 condições de revenda no mercado imobiliário. 

 
Ainda, o valor de mercado de terrenos não incorporados, lotes a construir e unidades disponíveis em estoque 
poderá flutuar significativamente como resultado das mudanças nas condições econômicas e no mercado 
imobiliário. Caso ocorram mudanças adversas significativas nas condições econômicas ou do mercado 
imobiliário, a Brookfield poderá ter que vender empreendimentos com perda ou manter terrenos em 
estoque por mais tempo que o planejado. Em 2008, a crise financeira mundial impactou negativamente o 
PIB brasileiro, resultando em uma diminuição tanto no número de empreendimentos lançados quanto na 
taxa de vendas das unidades da Brookfield. A volatilidade do mercado financeiro mundial tem sido 
extraordinária e sem precedentes desde setembro de 2008, sendo sua consequência imprevisível e podendo 
causar impactos adversos nos planos do governo brasileiro para a indústria de construção civil. A 
continuação ou o agravamento destas condições econômicas podem ter efeito negativo nos negócios da 
Brookfield, sua condição financeira e no valor de suas ações. 
 
A respeito da situação patrimonial da Brookfield, com as aquisições de MB Engenharia e da Company, houve 
um rápido crescimento, bem como expansão geográfica de suas operações. Há a pretensão de continuar a 
expandir suas atividades nos mercados em que atua para aproveitar o crescimento desses mercados e, 
consequentemente, potenciais oportunidades. Entretanto, a Brookfield poderá não ser capaz de aumentar 
ou manter níveis similares de crescimento no futuro e seus resultados operacionais nos últimos exercícios 
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podem não ser indicativos de seu desempenho futuro. Caso a Brookfield não seja capaz de crescer e manter 
um índice de crescimento anual satisfatório, seus resultados financeiros poderão ser prejudicados. 
 
A Brookfield poderá também ter dificuldades em identificar oportunidades atraentes de investimento, ou 
poderá não ser capaz de efetuar os investimentos desejados em termos economicamente favoráveis. 
Ademais, condições econômicas desfavoráveis podem aumentar o custo de financiamento e limitar o acesso 
ao mercado de capitais, reduzindo a capacidade da Brookfield de realizar novas aquisições. 
 
Adicionalmente, o crescimento e a expansão adicionais poderão exigir a adaptação de controles internos e 
recursos administrativos, técnicos, operacionais e financeiros, bem como demandar substancialmente da 
capacidade de implementar e gerir a expansão desses recursos pela Brookfield. Se a Brookfield não for 
capaz de responder de modo rápido e adequado às necessidades oriundas de tal expansão, seus resultados 
operacionais poderão ser adversamente afetados. 
 
A Brookfield está exposta a riscos associados à compra, incorporação imobiliária, design, 
administração, construção, financiamento e venda de imóveis 
 
A Brookfield se dedica à aquisição de terrenos, planejamento, desenvolvimento de projetos, vendas e 
construção, e pretende continuar desenvolvendo tais atividades. Além dos riscos que afetam de modo geral 
o mercado imobiliário, tais como interrupções de fornecimento e volatilidade do preço dos materiais e 
equipamentos de construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, greves 
e regulamentos ambientais e de zoneamento, suas atividades são especificamente afetadas pelos seguintes 
riscos: 
 

 a Brookfield pode ser impedida no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou de condições 
de mercado, de atualizar monetariamente seus recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação, 
conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto inviável financeira ou 
economicamente; 

 o grau de interesse dos compradores em um novo projeto lançado ou o preço de venda por unidade 
necessário para vender todas as unidades podem ficar abaixo do esperado, tornando o projeto 
menos lucrativo do que o esperado; 

 na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de uma grande companhia do setor 
imobiliário, o setor como um todo pode ser prejudicado, o que poderia causar uma redução, por 
parte dos clientes, da confiança em outras companhias que atuam no setor; 

 a Brookfield é afetada pelas condições do mercado imobiliário local ou regional; 
 há o risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à segurança, conveniência e 

atratividade das propriedades da Brookfield e das áreas onde estão localizadas; 
 as margens de lucros da Brookfield podem ser afetadas em função de aumento nos custos 

operacionais, incluindo investimentos, prêmios de seguro, tributos imobiliários e tarifas públicas; 
 oportunidades de incorporação podem acabar ou diminuir significativamente; 
 os recursos podem ser limitados, caso alguns dos clientes da Brookfield não cumpram com suas 

obrigações; 
 a construção e a venda das unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas dentro do 

cronograma, acarretando um aumento dos custos de construção ou a rescisão dos contratos de 
venda; e 

 possíveis alterações nas políticas do CMN em relação à utilização dos recursos direcionados ao SFH 
podem afetar adversamente o crédito disponível aos clientes e negócios da Brookfield. 

 
A ocorrência de quaisquer dos riscos acima poderá ter um efeito material adverso sobre as atividades da 
Brookfield, situação financeira e resultados operacionais. 
 
A conclusão dos projetos dentro do cronograma e a qualidade da mão-de-obra nas incorporações da 
Brookfield dependem de certos fatores que estão além de seu controle. Eventuais falhas e atrasos no 
cumprimento de prazos de construção poderão prejudicar sua reputação, sujeitar-los a eventual 
imposição de indenização e responsabilidade civil, diminuir a rentabilidade e, consequentemente, 
afetar adversamente suas operações. 
 
A reputação da Brookfield e a qualidade da mão-de-obra utilizada nos projetos imobiliários desenvolvidos 
diretamente por ela, suas Subsidiárias ou seus parceiros, são fatores determinantes que afetam as vendas e 
o crescimento da Brookfield. Porém, a conclusão em tempo hábil e a qualidade da mão-de-obra utilizada nos 
projetos imobiliários da Brookfield dependem de certos fatores que estão além de seu controle, incluindo a 
qualidade e o fornecimento de materiais para os projetos por seus fornecedores terceirizados em tempo 
hábil, assim como a capacidade técnica dos contratados e trabalhadores. Caso os sub-contratados que 
prestam serviços para a Brookfield não atendam às exigências da legislação trabalhista ou não cumpram as 
obrigações fiscais, a Brookfield, como devedores solidários, pode ser autuada e obrigada a efetuar o 
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pagamento de multas pelas autoridades competentes, bem como considerada solidariamente ou 
subsidiariamente responsável pelas dívidas trabalhistas decorrentes de processos judiciais. A ocorrência de 
um ou mais problemas nos projetos imobiliários poderá afetar adversamente a reputação e vendas futuras, 
assim como poderá expor a Brookfield a ações de responsabilidade civil, diminuir sua rentabilidade e afetar 
adversamente o valor das ações da Brookfield. 
 
Adicionalmente, os atrasos nas obras, custos excedentes ou condições adversas poderão aumentar os custos 
de incorporação dos empreendimentos. Além disso, o descumprimento do prazo de construção e conclusão 
de um empreendimento poderá gerar atrasos no recebimento do fluxo de caixa, o que poderia aumentar as 
necessidades de capital da Brookfield. Adicionalmente, a Brookfield poderá incorrer em custos tanto na 
incorporação, quanto na construção de um empreendimento que ultrapasse suas estimativas originais em 
razão de aumentos da taxa de juros, custos de materiais, de mão-de-obra ou quaisquer outros custos, caso 
não seja possível repassar esses aumentos de custos aos compradores. Eventuais atrasos ou defeitos na 
construção e conclusão dos seus empreendimentos imobiliários, bem como de empreendimentos imobiliários 
de terceiros, para cuja realização da construção a Brookfield foi contratada, poderão prejudicar sua 
reputação, sujeita-lá ao pagamento de indenizações, diminuir sua rentabilidade e afetar adversamente o 
valor das ações de emissão da Brookfield. 
 
Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade 
 
As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente 
dos pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação das Garantias previstas no Termo de 
Securitização. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas 
previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de 
caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados 
todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários e suas 
Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer 
outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores. 
 
Os investidores dos CRI não têm qualquer direito sobre os imóveis vinculados às Promessas de Compra e 
Venda e às CCB 
 
Os CRI não asseguram aos seus titulares qualquer direito sobre os imóveis vinculados às Promessas de 
Compra e Venda e às CCB, nem mesmo o direito de retê-los em caso de qualquer inadimplemento das 
obrigações decorrentes dos CRI por parte da Emissora. 
 
Risco do Quorum de deliberação em assembleia geral de titulares dos CRI 
 
As deliberações a serem tomadas em assembleias gerais de titulares dos CRI são aprovadas por maioria 
absoluta, ressalvados os quoruns específicos estabelecidos no Termo de Securitização. O titular de pequena 
quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que se manifeste voto 
desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRI em 
determinadas matérias submetidas à deliberação em assembleia geral. 
 
Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco da Oferta 
 
A classificação de risco atribuída à Oferta baseou-se na atual condição da Emissora e nas informações 
presentes neste Prospecto. Não existe garantia de que a classificação de risco permanecerá inalterada 
durante a vigência dos CRI. Caso a classificação de risco seja rebaixada, a Emissora poderá encontrar 
dificuldades em realizar outras captações de recursos, assim como os titulares dos CRI poderão sofrer perdas 
caso realizem negócios no mercado secundário. 
 
Não será emitida Carta de Conforto no âmbito desta Oferta 
 
O novo Código de Auto-Regulação ANBIMA para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores 
Mobiliários, de 9 de maio de 2006, 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. Consequentemente, 
os auditores independentes da Emissora não se manifestaram sobre a consistência das informações 
financeiras da Emissora constantes deste Prospecto. 
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Risco de Pré-pagamento do CRI ou Resgate Antecipado 
 
Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos Imobiliários, os recursos decorrentes dessa antecipação 
serão imputados pela Emissora na amortização extraordinária dos CRI, nos termos previstos no Termo de 
Securitização, 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. Neste caso, 
nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação 
dos interesses dos investidores. 
 
Baixa Liquidez no Mercado Secundário 
 
Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa 
liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que 
permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo 
desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-
los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo 
da Emissão. 

 
Restrição de Negociação até o Encerramento da Oferta e Cancelamento da Oferta em caso de 
Colocação Parcia. 
 

Não haverá negociação dos CRI no mercado secundário até a publicação do Anúncio de Encerramento da 
Oferta. Além disso, caso o resultado da distribuição não seja, pelo menos, a colocação parcial dos CRI 
Seniores no valor equivalente ao Montante Mínimo, a Oferta não será concretizada e os valores 
integralizados deverão ser devolvidos aos Investidores pela Emissora. A efetivação destes eventos implicará 
o risco referente a pré-pagamento. 

 
Risco de Desapropriação dos Imóveis 
 

Um ou mais imóveis poderão ser desapropriados, total ou parcialmente, pelo poder público, para fins de 
utilidade pública. Tal hipótese poderá afetar negativamente os Créditos Imobiliários Promessas e, 
consequentemente, o fluxo do lastro dos CRI. 

 
Credores Privilegiados 
 
A Medida Provisória n.º 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que 
“as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou 
jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em 
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Ademais, em seu parágrafo único, ela 
prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das 
rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação 
ou afetação.” 
 
Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive as 
Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, 
trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de 
pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas 
de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes 
em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de 
forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta 
hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos 
CRI após o pagamento daqueles credores. 
 
Risco de pré-pagamento poderá afetar adversamente a rentabilidade do investidor 
 

A efetivação de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de re-investimentos por parte do Investidor 
à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI. 
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FATORES RELATIVOS A ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICÁVEL AOS CRI 
 
Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país titulares de CRI estão isentos de 
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de pessoas físicas. Porém, tal 
tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado ao longo do tempo. 
Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando alíquotas do 
imposto de renda incidente sobre os CRI, ou ainda a criação de novos tributos aplicáveis aos CRI poderão 
afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado pelos Investidores. 
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DEMAIS RISCOS 
 
Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação dos Devedores, que são afetados 
principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. O investimento nos CRI 
poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, 
revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos valores mobiliários de modo geral. 
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8. ESTRUTURA DA OPERAÇÃO 

 Noção Geral 
 Possibilidade de os Créditos Cedidos serem Acrescidos, Removidos ou Substituídos 
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NOÇÃO GERAL 
 
Os CRI, objeto desta Emissão, estão lastreados em Créditos Imobiliários de responsabilidade dos Devedores, 
por força das Promessas de Compra e Venda, bem como da BRJ e da Brascan RJ-4, por força das CCB. 
 
Cada Promessa de Compra e Venda tem como objeto: (i) promessa, irrevogável e irretratável, de compra e 
venda de Imóvel, entre Devedor e Cedente; e (ii) pagamento do preço de aquisição das Unidades, entre 
outras avenças. 
 
Ainda, as CCB têm por objeto a concessão de financiamento imobiliário, pelo BTG Pactual em favor da BRJ e 
da Brascan RJ-4, para a realização das obras de construção dos Empreendimentos. 
 
Abaixo segue uma descrição sumária da operação: 
 

BARRA PRIME
OFFICES

BARRA BUSINESS
CENTER

BRASCAN
RJ-4

BRJ

CRI
Sêniores

CRI
Subordinados

MERCADO

CCB

CCB

Cessão (Unid. Negociadas)

Hipoteca + CF (Unid. Estoque)

Hipoteca + CF (Unid. Estoque)

Cessão (Unid. Negociadas)

Fiança

Fiança

Aval

Cessão (CCB)

BRASCAN RJ-4
e BRJ

1

1

2

2

3

3

4

4
4

5

5

6

6

 
 
Onde: 
 
1. A BRJ e a Brascan RJ-4, na qualidade de originadoras dos Créditos Imobiliários Promessas, prometem a 
venda as Unidades aos Devedores, e, em contrapartida, têm direito a receber os respectivos Créditos 
Imobiliários Promessas dos Devedores;  
 
2. Os Créditos Imobiliários Promessas são representados por CCI, sendo que as CCI são custodiadas junto à 
Instituição Custodiante das CCI e, subsequentemente, os Créditos Imobiliários Promessas são cedidos pela 
BRJ e pela Brascan RJ-4 à Emissora; 
 
3. No próprio Contrato de Cessão Promessas, a Brookfield outorga fiançaem garantia: (i) dos Créditos 
Imobiliários Promessas; e (ii) das obrigações assumidas pela BRJ e pela Brascan RJ-4 no Contrato de Cessão 
Promessas, observada a condição resolutiva da Fiança estabelecida no Contrato de Cessão Promessas; 
 
4. Ato contínuo, a BRJ e a Brascan RJ-4 emitem, cada uma, 1 (uma) CCB em favor do BTG Pactual, por meio 
do qual este concede um financiamento imobiliário à BRJ e á Brascan RJ-4 para a finalização das obras de 
construção dos Empreendimentos; As CCB contarão com garantia fidejussória prestada pela Brookfield, na 
forma de aval, observada a condição resolutiva descrita no item 12.1.3. das respectivas CCB; 
 
5. A BRJ e a Brascan RJ-4 constituem a Hipoteca e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em favor da 
Emissora; 
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6. A Emissora emite os CRI Seniores e dos CRI Subordinados, com lastro nos Créditos Imobiliários, que serão 
objeto de oferta pública de distribuição, que contará com o BTG Pactual, na qualidade de instituição 
intermediária líder. 
 
A Brookfield é controla, direta ou indiretamente, a Brascan RJ-4 e da BRJ. A Gaia Securitizadora S.A. é uma 
sociedade do mesmo grupo da GaiaSec Assessoria Financeira Ltda. 
 
Possibilidade de os Créditos Imobiliários serem Acrescidos, Removidos ou Substituídos 
 
Retrocessão 
 
A Retrocessão se dará caso ocorra algum dos Eventos de Retrocessão previstos no item 8.1 do Contrato de 
Cessão Promessas. Neste caso, a Emissora poderá retroceder à BRJ e/ou à Brascan RJ-4, conforme o caso, 
parte ou a totalidade dos Créditos Imobiliários Promessas por elas cedidos, conforme disposto no subitem 
8.1.1 do Contrato de Cessão Promessas, no estado em que se encontrarem, e a BRJ e a Brascan RJ-4, nesta 
hipótese, obrigaram-se, em caráter irrevogável e irretratável, a pagar à Emissora o correspondente Preço de 
Retrocessão, resolvendo-se o Contrato de Cessão Promessas em relação aos Créditos Imobiliários Promessas 
retrocedidos na forma acima. Na situação descrita, a Emissora utilizará o Preço de Retrocessão recebido 
para amortização extraordinária dos CRI aos Investidores, nos termos previstos no Termo de Securitização, 
constante do Anexo XIV a este Prospecto. 
 
Substituição dos Créditos Imobiliários Promessas 
 
No período compreendido entre a data do protocolo do pedido de “habite-se” de cada um dos 
Empreendimentos, até o prazo de 60 (sessenta) dias, após a data do referido protocolo, a Emissora poderá 
solicitar, e a BRJ e/ou a Brascan RJ-4, conforme o caso, estará obrigada a substituir, os Créditos Imobiliários 
Promessas que estejam inadimplentes por prazo superior a 60 (sessenta) dias, observado que os novos 
créditos que venham a substituir os Créditos Imobiliários Promessas inadimplentes deverão observar os 
Critérios de Elegibilidade descritos no Termo de Securitização, exceto pelo disposto na alínea “a” do 
subitem 2.8.1., sendo permitida a inclusão de créditos imobiliários decorrentes de empreendimentos 
diversos dos Empreendimentos, que mantenham, necessariamente, a característica de empreendimento 
comercial e que sejam desenvolvidos pela BRJ, pela Brascan RJ-4 e/ou por seus controladores, por suas 
controladas ou coligadas. 
 
A ocorrência da substituição dos Créditos Imobiliários Promessas inadimplentes implicará na alteração do 
Crédito Imobiliário lastro da presente operação, não podendo incorrer, sob qualquer hipótese, na redução 
do montante total devido aos titulares dos CRI, conforme condições estabelecidas no Termo. 
 
Dação dos Direitos Creditórios em pagamento das CCB 
 
Nos termos do item 5.5 da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os Direitos Creditórios poderão ser 
objeto de dação em pagamento, mediante a formalização do competente “Termo de Liberação de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios com Pacto Adjeto de Dação em Pagamento, Mediante Cessão 
de Créditos Imobiliários”, com a finalidade de amortização, total ou parcial, (i) da CCB BRJ, bem como 
(ii) da CCB Brascan RJ-4, sendo que, nesta hipótese, os Direitos Creditórios objeto da dação em 
pagamento serão considerados, para todos os fins e efeitos de direito, como “Créditos Imobiliários 
Promessas”, aplicando-se a eles, todos os termos e disposições do Contrato de Cessão Promessas. 
 
A ocorrência de um dos eventos acima citados implicará na alteração da natureza do Crédito 
Imobiliário vinculado aos CRI e na conseqüente alteração dos Devedores do mesmo, que passarão a ser 
os adquirentes das Unidades Remanescentes. 
 
Derivativos 
 
Não serão utilizados instrumentos de derivativos que possam alterar os fluxos de pagamento previstos para 
os titulares dos CRI. 
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9. O SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL 

 Ação Governamental e Regulamentação da Securitização Imobiliária 
 Tratamento Tributário Aplicável às Securitizadoras 
 Tributos Incidentes sobre o Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários 
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AÇÃO GOVERNAMENTAL E REGULAMENTAÇÃO DA SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 
Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997 
 
O desenvolvimento do mercado de capitais para promover financiamentos em geral passou a fazer parte da 
política do Governo Federal durante os últimos anos. Em consequência de tal política, foram editadas uma 
série de normas que almejavam o fomento deste mercado, dentre elas a Lei n.º 9.514/97. 
 
Em linhas gerais, a Lei n.º 9.514/97 dispõe sobre a captação de recursos com a finalidade exclusiva de 
financiamento imobiliário e cria as companhias securitizadoras de créditos imobiliários e os certificados de 
recebíveis como novo valor mobiliário. Desta forma, ofereceu-se nova alternativa à securitização de créditos 
imobiliários, que antes era efetuada, majoritariamente, através da emissão de debêntures por sociedades 
de propósito específico constituídas conforme o caso. 
 
De acordo com a referida lei, as companhias securitizadoras de créditos imobiliários devem ser sociedades 
por ações e apenas podem ter por objeto a aquisição e securitização de créditos imobiliários, a realização 
de negócios e a prestação de serviços compatíveis com tal securitização. 
 
Os certificados de recebíveis imobiliários, por sua vez, são valores mobiliários de emissão exclusiva das 
companhias securitizadoras de créditos imobiliários. Referidos certificados constituem promessa de 
pagamento em dinheiro, são lastreados em créditos imobiliários e podem ser livremente negociados. 
 
A Lei n.º 9.514/97 também criou o chamado Regime Fiduciário. Este nada mais é do que uma nova forma de 
garantia, exclusiva das securitizadoras imobiliárias, que consiste na afetação dos créditos imobiliários que 
lastreiam determinada emissão, mediante declaração unilateral da emissora neste sentido. 
 
Decorre de tal instituição de Regime Fiduciário a formação de um patrimônio separado, composto 
exclusivamente pelos créditos onerados, o qual constitui patrimônio que não se confunde com o da 
companhia securitizadora e manter-se-á apartado até que se complete o resgate de todos os títulos a ele 
vinculados. Os beneficiários deste patrimônio separado são os titulares dos certificados de recebíveis 
imobiliários lastreados nos créditos em questão. 
 
Os créditos objeto de Regime Fiduciário destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a que 
estiverem afetados. 
 
Ainda, tais créditos estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora 
e não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer deles. É importante salientar 
que em 24 de agosto de 2001 foi editada a Medida Provisória n.º 2.158-35, que em seu artigo 76 estipula que 
as normas que estabeleçam a afetação ou a separação de patrimônio não produzem efeitos em relação aos 
débitos de natureza fiscal, previdenciárias ou trabalhista. Dessa forma, tais débitos deverão ter preferência 
sobre os créditos dos detentores de certificados de recebíveis imobiliários no caso de falência da respectiva 
companhia securitizadora. 
 
Por outro lado, a nova Lei de Falências, editada em 09 de fevereiro de 2.005, dispôs que, no caso de 
falência, o patrimônio de afetação criado para o cumprimento de destinação específica obedecerá “ao 
disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido 
até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador 
judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela 
remanescer”. 
 
Por se tratar de legislação recente, e como a Lei de Falências não revogou expressamente o artigo 76 da 
referida Medida Provisória n.º 2.158-35, não é possível afirmar que ocorreu uma revogação tácita, 
decorrendo dessa situação um conflito de leis que ainda deverá ser objeto de discussão e exame por parte 
da doutrina e do Poder Judiciário brasileiro. 
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TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL ÀS SECURITIZADORAS 
 
As companhias securitizadoras (imobiliárias e financeiras), até o advento da Medida Provisória n.º 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001, a qual alterou o artigo 3º, § 8º, inciso 1, da Lei n.º 9.718, de 27 de novembro de 
1998, estavam sujeitas a uma alta carga tributária. Estas empresas, atualmente, são submetidas à 
tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (alíquota básica de 15%, mais adicional de 10% sobre 
a parcela do lucro que exceder a R$ 240.000,00 a.a.), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (9%), 
Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS (0,65%) e Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS (4%). 

 
Dessa forma, a sujeição das companhias securitizadoras à mesma carga tributária que outras pessoas 
jurídicas aumenta de forma significativa o respectivo custo de captação, tendo em vista que a companhia 
securitizadora, sendo apenas veículo de captação de recursos, tem uma pequena margem nas suas 
operações. 
 
Com a edição da Medida Provisória n.º 2.158-35, as companhias securitizadoras passaram a ter uma 
tributação relativa a PIS e COFINS peculiar, na medida em que ficaram autorizadas a deduzir as despesas de 
captação da base de cálculo de tais tributos. Assim, as securitizadoras pagam esses tributos da mesma forma 
que as instituições financeiras, ou seja, pelo conceito de “spread”. 
 
Além disto, no que se refere às companhias securitizadoras, não lhes são aplicáveis as novas disposições 
introduzidas pelas Leis n.ºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
relativas ao PIS e COFINS (sistemática não cumulativa de apuração e majoração de alíquota), conforme 
dispõem os incisos II, do artigo 8º e inciso I, do artigo 10º de respectivas leis. 
 
De acordo com a Lei n.º 10.684, de 30 de maio de 2003, artigo 18, foi estabelecida a majoração da alíquota 
da COFINS para 4%, para as pessoas jurídicas referidas nos parágrafos 6º e 8º do artigo 3º da Lei n.º 9.718, de 
27 de novembro de 1998. 
 
O parágrafo 6º do artigo 3º da Lei n.º 9.718, de 27 de novembro 1998, trata das instituições financeiras e 
empresas equiparadas. Já o parágrafo 8º cuida das pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização 
de créditos imobiliários e financeiros. Desta forma, as securitizadoras estão incluídas no rol de pessoas 
jurídicas que, desde setembro de 2003, estão sendo tributadas pela COFINS à alíquota de 4%. 
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TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O INVESTIMENTO EM CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
 
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 
 
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 serão 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; e (iv) 
15% quando os investimentos forem realizados com prazo superior a 721 dias. 
 
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) independentemente da data de emissão do 
referido certificado. Os ganhos de capital estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a 
Investidores pessoa física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributação de ganhos de capital. 

 
Os Investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e 
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As entidades 
imunes 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 n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1º, 
estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa 
ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade 
movida pela Confederação Nacional da Saúde. 
 
O IRRF pago por Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real é considerado 
antecipação, gerando o direito à compensação 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 retenção do 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, 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 do imposto. 
 
Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra geral, o 
mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no País. Por 
sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos 
Investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com as normas do Conselho 
Monetário Nacional (Resolução CMN n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000). Nesta hipótese, os rendimentos 
auferidos por Investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%, 
ao passo que os ganhos realizados em ambiente bursátil, como a BM&FBOVESPA, 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%. 
 
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 n.º 6.983/2009. Alertamos, 
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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 na BM&FBOVESPA, 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. 
 
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 Emissora, 
cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção do e o recolhimento do IRRF. 
 
A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos Investidores e o 
recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do 
referido pagamento. 
 

Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social-
COFINS 

A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas jurídicas ou a 
elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas, independentemente do tipo 
de atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais receitas. 
 
No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei n.º 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, desde 1º de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi elevada para 1,65%; e (ii) o valor do 
tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a 
pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo sentido houve a alteração da sistemática da tributação da COFINS 
pois de acordo com a Medida Provisória n.º 135, convertida na Lei n.º 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
desde 1º de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser 
compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. 
 
A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários aos 
Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita financeira. Para os 
Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estão sujeitas à 
tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos termos do Decreto n.º 5.442/2005. 
 
No caso dos Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido a remuneração conferida a título 
de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui receita financeira, porém, não 
estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a revogação do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei n.º 
9.718/98 pela Lei n.º 11.941/2009, revogado em decorrência da anterior declaração de 
inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal – STF.  
 
É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a exploração 
de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades assemelhadas, a 
remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários é 
considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita 
operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela 
COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir. 
 
Sobre os rendimentos auferidos por Investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos referidos 
tributos. 
 
O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o vigésimo quinto dia do mês 
subsequente ao de aferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou até o vigésimo dia do mês 
subsequente no caso das instituições financeiras e entidades assemelhadas. 
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RELACIONAMENTO ENTRE AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, os Prestadores de Serviço e instituições envolvidas na operação 
mantêm relacionamento comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com a 
Emissora, com o Coordenador Líder ou com sociedades de seu conglomerado econômico, podendo, no 
futuro, serem contratados pela Emissora, pelo Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado 
econômico para assessorá-los, inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações 
necessárias para a condução de suas atividades. 
 
Relacionamento da Emissora com: 

 
o Coordenador Líder: 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, a Emissora manteve e mantém relacionamento 
comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com o Coordenador Líder ou 
com sociedades de seu conglomerado econômico, podendo, no futuro, contratar o Coordenador 
Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-la, inclusive na realização de 
investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
 
o Banco Escriturador e Banco Mandatário:  
 
A Emissora é contratante de serviços bancários oferecidos pelo Banco Escriturador. Tais serviços 
consistem em (i) serviços de banco comercial; e (ii) serviços de consultoria financeira. 

 
Ainda, não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Emissora e o Banco Bradesco. 
 
Por fim, esclarece-se também, que a Emissora possui um relacionamento com o Bradesco na condição de 
contratante dos serviços do Banco Bradesco como Banco Escriturador da presente Emissão.  
 
o Agente Fiduciário e Instituição Custodiante:  
 
Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém com o Agente Fiduciário e 
Instituição Custodiante relacionamento comercial no curso normal dos negócios com a Emissora. 
Tendo já participado de oito séries de CRI da Emissora. Não há qualquer vínculo societário entre a 
Emissora e o Agente Fiduciário e Instituição Custodiante. 
 
o Servicer: 
 
Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Servicer atua em quatro séries de CRI, e integra o 
mesmo grupo econômico da Emissora. 

 
Relacionamento do Coordenador Líder com: 

 
o Banco Escriturador e Banco Mandatário:  
 
O Coordenador Líder e as demais instituições financeiras integrantes de seu conglomerado financeiro 
mantêm relacionamento comercial com o Banco Escriturador e Banco Mandatário e seu conglomerado 
financeiro no curso normal de seus negócios, relacionamento este que consiste na realização de diversas 
operações típicas no mercado bancário, incluindo, mas não se limitando, a: (i) troca de Depósitos 
Interbancários; (ii) operações com derivativos; (iii) operações de cessão de crédito e (iv) fianças. 
 
Ainda, cumpre ressaltar que as operações acima não mantêm qualquer relação, nem possuem 
qualquer espécie de vínculo com a presente Emissão. 
 
Por fim, destaca-se que não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e 
o Bradesco.  
 
o Agente Fiduciário e Instituição Custodiante:  
 
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém relacionamento 
com o Agente Fiduciário e Instituição Custodiante, sendo certo, entretanto, que o Agente Fiduciário 
e a Instituição Custodiante prestam serviços de agente fiduciário e de custódia em outras operações 
coordenadas ou intermediadas pelo Coordenador Líder. 
 
Ainda, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenadora Líder e o Agente Fiduciário. 
 
o Servicer:  
 
Além dos serviços relacionados com a Oferta, o Servicer não mantém com o Coordenador Líder 
qualquer outro relacionamento comercial ou societário.  
 
Ainda, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e o Servicer. 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
A Emissora celebrou contrato com o Sr. João Paulo dos Santos Pacífico e a Sra. Carla Cristina Cavalheiro 
Lobato, ambos acionistas e administradores da Emissora, em 10 de agosto de 2009, objetivando a 
administração de recebíveis imobiliários, na qualidade de servicer secundário, sendo um relativos à (i) 1ª e 
2ª Séries da 1ª Emissão e outro à (ii) 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão de CRI da Emissora. 
 
Adicionalmente, a Emissora celebrou contrato com Sérgio Venditti, conselheiro da Emissora, em 01 de abril 
de 2009, objetivando a prestação de serviços contábeis. 
 
As transações entre as partes relacionadas descritas no item 16.2 foram celebradas sempre considerando o 
curso habitual das atividades das partes e as condições equânimes de mercado, em especial para fins de 
precificação. 
 
Todos os contratos firmados com partes relacionadas foram celebrados com declarações das partes que 
minimizam os possíveis conflitos de interesses existentes e oferecem conforto à parte adversa com relação 
ao objeto contratado. 
 
Importante ainda salientar que os instrumentos contratuais contam com cláusulas comuns a todo contrato 
que permitem o término da relação contratual na ocorrência de determinados fatos. 
 
Para maiores informações sobre as transações realizadas pela Emissora com partes relacionadas, vide Seção 
“16. Informações sobre as transações com partes relacionadas” do Formulário de Referência da Emissora. 
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