SEGUNDO ADITAMENTO AO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE REPASSE NO. 417.355-11
CONTRATADO COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL BNDES

-

celebrado entre, de um lado,

Caixa Econsinica Federal.

e, de outro lado,

Arena Itaquera S.A.

e, como intervenientes-anuentes,

Jequitibá Patrimonial S.A.,

Odebrecht Participações e Investimentos S.A.,

Sport Club Corinthians Paulista, e

Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Datado de 05 de fevereiro de 2015

Pelo presente instrumento particular, de um lado,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituição financeira constituída sob a
(i)
forma de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada pelo Decreto-lei no 759, de 12 de agosto de 1969, alterado
pelo Decreto-lei no 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e regulada pelo Decreto no
66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo estatuto aprovado pelo
Decreto no 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no Diário Oficial da União
de abril de 2013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 314, em
em l0
Brasília-DF, CNPJIMF 00.360.30510001-04, na qualidade de AGENTE
FINANCEIRO repassador dos recursos do BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES ("BNDES"),
ou "AGENTE FINANCEIRO";
doravante designada simplesmente "M
De outro lado,
ARENA ITAQUERA S.A., sociedade de propósito específico com sede na
(ii)
Rua Iguatemi, no 151, 19O andar (parte), Cidade e Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJIMF sob o no 14.278.55110001-26, neste ato representada na forma de
seu Estatuto Social, doravante denominada "BENEFICIÁRIA" (sendo CAIXA e
BENEFICIÁRIA também denominadas individualmente como "PARTE" ou, em
conjunto, como "PARTES");
E na qualidade
ANUENTES"):

de

inte~enientes e

anuentes

("INTERVENIENTES-

PATRIMONIAL S.A., sociedade anônima com sede na
(iii) JEQUITIBÁ
Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi no 151, 19O andar (parte),
inscrita no CNPJ sob o no 10.928.35010001-76, por seus representantes abaixo
assinados, doravante designada "JEQUITIBA";
(iv) ODEBRECHT PARTICIPAÇ~ES E INVESTIMENTOS S.A., sociedade
anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
p
,o/
no 300. 11' andar - parte, inscrita no CNPJ sob o no 07.668.25810001-00, d
seus representantes abaixo assinados, doravante designada "QPJ";
(v)
SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, sociedade civil sem fin
lucrativos com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua São Jorge, n

2

777, inscrita no CNPJIMF sob o no 61.902.72210001-26, neste ato representada
na forma de seu estatuto, pelos seus representantes legais, doravante
designada "CLUBE";
ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- FII, inscrito no
CNPJIMF sob o no 14.149.74510001-21 (o "FUNDO"), representado por sua
administradora, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, no
151, 19' andar, inscrita no CNPJIMF sob no 13.486.79310001-42, credenciada
pela CVM para o exercício de administração de carteira por meio do Ato
Declaratório no 11.784, de 30 de junho de 2011 (a "ADMINISTRADORA").
--

(vi)

Considerando que, em 29 de novembro de 2013, a BENEFICIÁRIA firmou com
o CREDOR o Contrato de Financiamento Mediante Repasse no 417.355-11,
conforme aditado no dia 07 de fevereiro de 2014 pelo "Primeiro Aditivo ao
Contrato de Financiamento" (o "CONTRATO DE FINANCIAMENTO" ou
"CONTRATO"), para a concessão de financiamento em montante principal total
de até R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de Reais), oriundos de repasse
da linha Pró-Copa Arenas do BNDES, com prazo total de amortização de 15
(quinze) anos, incluindo o prazo de carência até junho de 2015 de principal e
juros, bem como juros e encargos estabelecidos no CONTRATO DE
FINANCIAMENTO (o "FINANCIAMENTO"); e
Considerando que, o AGENTE FINANCEIRO, a BENEFICIARIA e os
INTERVENIENTES ANUENTES desejam alterar determinados termos e
condições do CONTRATO.
Resolvem as Partes,
celebrar o presente i
seguintes disposições:

onjunto com os INTERVENIENTES-ANUENTES,
ento ("ADITAMENTO) que será regido pelas

CLÁUSULA PRIMEIRA
ALTERAÇ~ES

1.1. Pelo presente ADITAMENTO, e na melhor forma de direito, as partes
resolvem aditar e consolidar o CONTRATO que, a partir desta data, passará a
vigorar com a redação constante do Anexo (A) a este ADITAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA
REGISTRO

2.1 No prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste
ADITAMENTO, a BENEFICIÁRIA deverá entregar ao AGENTE FINANCEIRO
via original deste ADITAMENTO registrado ou averbado, conforme o caso, nos
cartórios de registro de títulos e documentos da Comarca da Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, e da Comarca de Brasília, Distrito Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA
DECLARAÇ~ES
3.1
A BENEFICIARIA e as INTERVENIENTES ANUENTES, neste ato
declaram, individualmente, que:

(a)

está devidamente autorizado a celebrar este ADITAMENTO e a cumprir
com todas as obrigações aqui previstas, tendo sido plenamente satisfeitos
todos e quaisquer requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(b)

as pessoas que a representam na assinatura deste ADITAMENTO têm
poderes bastantes para tanto;

(c)

este ADITAMENTO e as obrigações aqui previstas constituem obrigações
lícitas, válidas e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus termos e
condições;

(d)

a celebração, os termos e condições deste ADITAMENTO e o
cumprimento das obrigações aqui previstas (a) não infringem seus
documentos organizacionais; (b) não infringem qualquer disposição legal,
contrato ou instrumento do qual seja parte; (c) não infringem qualque
ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitra1 em face d
si; e (d) nãc acarretarão (i)vencimento antecipado de qualquer obriga

estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação
de qualquer ônus ou gravarne sobre qualquer ativo ou bem de que seja
titular; ou (iii) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; e
(e)

Nenhuma aprovação, autorização, consentimento, ordem, registro ou
habilitação de ou perante qualquer tribunal ou outro órgão ou aggncia
governamental ou de qualquer terceiro se faz necessária à celebração e
ao cumprimento deste ADITAMENTO.

PARÁGRAFOPRIMEIRO
A BENEFICIÁRIA e as INTERVENIENTES ANUENTES, responderão civilmente
pela correção e veracidade das declarações acima, com referência à data que
em que foram prestadas, durante toda a vigência do CONTRATO. Caso um fato
supe~eniente acarrete a alteração material dos fatos e circunstâncias
declaradas a data do CONTRATO, a BENEFICIARIA
elou as
INTERVENIENTES ANUENTES deverão comunicar tal alteração prontamente
ao AGENTE FINANCEIRO, em não mais que 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data em que tomarem conhecimento do referido fato.

Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, a
BENEFICIÁRIA e as INTERVENIENTES ANUENTES obrigam-se -a notificar o
AGENTE FINANCEIRO, no prazo de até 5 (cinco) Dias oteis (ou em prazo
inferior na medida necessária para evitar perecimento do direito envolvido), caso
quaisquer das declarações prestadas tornem-se inveridicas, incorretas ou
inválidas.
CLÁUSULAQUARTA
CUSTOSEDESPESAS

4.1

Fica expressamente acordado que todos e quaisquer custos, despesas,
tos e tributos relacionados à celebração e registro do
O serão de responsabilidade e correrão por conta da

CLÁUSULA QUINTA

5.1. As alterações feitas no CONTRATO por meio deste ADITAMENTO não
implicam em novação, pelo que permanecem ainda válidas e em vigor todas as
obrigações, cláusulas, termos e condições previstos no CONTRATO que não
foram expressamente alteradas por este ADITAMENTO.
5.2
Exceto se de outra forma expressamente indicado ou definido neste
ADITAMENTO, os termos aqui empregados em maiúsculo terão os significados
a estes atribuídos no CONTRATO.
5.3. Este ADITAMENTO será regido e interpretado de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil.
5.4
Fica eleito, para dirimir todas as questões decorrentes deste
ADITAMENTO, o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de todos os outros, por mais
privilegiados que sejam.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 7 (sete) vias
teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinad
São Paulo, 05 de fevereiro de 2015.
(As assinaturas seguem nas páginas seguintes.)
(Restante desta página intencionalmente em branco.)
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Marcelo S. Espedio -Escrevente Autorizado

ANEXO (A) AO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO MEDIANTE REPASSE NO. 417.355-11 CONTRATADO
COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL BNDES

-

VERSÃO ADITADA E CONSOLIDADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
MEDIANTE REPASSE No 417.355-1 1,
CONTRATADO
COM
O
BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL BNDES QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL E A ARENA
ITAQUERA S.A., NA FORMA ABAIXO:

-

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituição financeira constituída sob a
forma de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada pelo Decreto-lei no 759, de 12 de agosto de 1969, alterado
pelo Decreto-lei no 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e regulada pelo Decreto no
66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo estatuto aprovado pelo
Decreto no 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no Diário Oficial da União
em l0
de abril de 2013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 314, em
Brasília-DF, CNPJIMF 00.360.305/0001-04, na qualidade de AGENTE
FINANCEIRO repassador dos recursos do BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES ("BNDES"),
doravante designada simplesmente "CAIXA" ou "AGENTE FINANCEIRO";
A ARENA ITAQUERA S.A., sociedade de propósito específico com sede
na Rua Iguatemi, no 151, 19" andar (parte), Cidade e Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJIMF sob o no 14.278.55110001-26, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social, doravante denominada "BENEFICIÁRIA";
E ainda, como INTERVENIENTES-ANUENTES, para os fins das Cláusulas
Décima, Décima Primeira e Vigésima, conforme aplicáveis a cada uma, e
observado que, no tocante a OPI, todas as obrigações e responsabilidades a
esta atribuídas cessarão automaticamente por ocasião da liberação integral do
CONTRATO DE SUPORTE, em conformidade com o pactuado especificament

custo total do projeto abaixo mencionado, nos termos da Resolução CMN
3.80112009, a ser provido, a conta do Contrato de Abertura de Crédito no
91.2.149.6.1.013, celebrado entre o BNDES e o AGENTE FINANCEIRO
("CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO"), com recursos ordinários do
BNDES, que são compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, pelos recursos originários do FAT - Depósitos
Especiais e do Fundo de Participação PISIPASEP, respeitada, quanto a sua
alocação, a legislação aplicável a cada uma das aludidas fontes e os termos da
Cláusula Segunda, recursos esses que serão utilizados nos termos da Cláusula
Nona, inciso I, para a construflo de arena de futebol ("ARENA") localizada no
Bairro de Itaquera, Zona Leste do Município de São Paulo, para utilização na
Copa do Mundo FIFA de 2014 ("PROJETO") e a ser utilizada pelo CLUBE, no
âmbito do Programa BNDES de Arenas para a Copa do Mundo de 2014 BNDES ProCopa Arenas (o "FINANCIAMENTO").
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Caso, por qualquer motivo, o valor do crédito liberado à BENEFICIÁRIA
seja superior a 75% (setenta e cinco por cento) do custo total do PROJETO, o
valor liberado a maior deverá ser devolvido pela BENEFICIÁRIA imediatamente
após notificação expedida pelo AGENTE FINANCEIRO neste sentido,
devidamente atualizado nos termos do Parágrafo Segundo da Cláusula
Segunda.

O presente CONTRATO tem por fundamento: (a) Pela CAIXA: decisão
constante de Resolução do Conselho Diretor da CAIXA no 647912013, de 4 de
junho de 2013, reratificada pela Resolução do Conselho Diretor da CAIXA no
661312013, de 12 de novembro de 2013, com base nas nomas regulamentares
S: Decisão de Diretoria BNDES, ou seja, a Decisão no
69212013, de 18 d
o de 2013 e a decisão número 1.18912013, de 18 de
novembro de 2013

O crédito será posto à disposição do AGENTE FINANCEIRO pelo BNDES
será posteriormente repassado, pelo AGENTE FINANCEIRO à
BENEFICIARIA, de maneira parcelada, de acordo com as necessidades para a
realização do PROJETO, respeitada a programação financeira do BNDES, que
está subordinada à definição de recursos, para suas aplicações, pelo Conselho
Monetário Nacional e à disponibilidade dos recursos provenientes do
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
e

PARAGRÁFO PRIMEIRO
Os recursos do presente CONTRATO serão postos a disposição da
BENEFICIÁRIA, mediante crédito em conta corrente aberta em seu nome junto
ao AGENTE FINANCEIRO, na qual serão efetuados, ainda, no momento da
liberação, os débitos determinados por lei e os autorizados contratualmente pela
BENEFICIARIA, cujo saldo total remanescente dos recursos será imediatamente
transferido para a conta corrente n.O 3201-4, que a BENEFICIÁRIA possui na
agência 3188 da CAIXA ("CONTA DESEMBOLSO).

O valor de cada parcela do credito a ser colocado a disposição da
BENEFICIÁRIA na CONTA DESEMBOLSO será calculado de acordo com o
crit6rio estabelecido na lei instituidora da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
para a determinação dos saldos devedores dos financiamentos contratados pelo
Sistema BNDES até 30 de novembro de 1994.

O AGENTE
pelo BNDES para
recebimento dos recursos.

deverá transferir os recursos disponibilizados
no l0
(primeiro) dia útil posterior a data do

Nenhuma liberação será efetuada antes que o BNDES desembolse para
o AGENTE FINANCEIRO a quantia correspondente, ficando estabelecido que
nenhuma responsabilidade caberá ao AGENTE FINANCEIRO na hipótese de o
BNDES não efetuar o desembolso nas datas estabelecidas, sustar os
desembolsos ou efetuá-los apenas parcialmente ou subordiná-los a condições
supervenientes não previstas no momento da celebração deste CONTRATO
(condições essas que deverão, entretanto, ser imediatamente informadas pelo
AGENTE FINANCEIRO a BENEFICIÁRIA) ou, ainda, cancelar, total ou
parcialmente, o credito concedido ao AGENTE FINANCEIRO, permanecendo
em vigor, até sua total liquidação, todas as obrigações at6 então assumidas por
força deste CONTRATO (exceto na medida em que a não realização do
desembolso, a sustaçáo ou cancelamento decorreram exclusivamente de falha
ou inadimplemento do próprio AGENTE FINANCEIRO e não da BENEFICIÁRIA,
nos termos deste CONTRATO). Ocorrendo o desembolso parcial das quantias
pelo BNDES ao AGENTE FINANCEIRO, essas serão repassadas à
BENEFICIÁRIA na proporção em que efetivamente desembolsadas ao AGENTE
FINANCEIRO.
PARÁGRAFO QUINTO
Os recursos disponibilizados deverão ser aplicados pela BENEFICIARIA
na integralização de Quotas Seniores do FUNDO ou na quitação de
empréstimos-ponte ou mútuos contraídos pela BENEFICIARIA, com a finalidade
de integralizar Quotas Seniores do FUNDO, em até 30 dias contados do crédito
em conta, devendo ser encaminhados ao AGENTE FINANCEIRO, em até 30
dias da efetiva utilização desses recursos, os comprovantes respectivos.

Os recursos previstos no caput da presente Cláusula estarão disponíveis
para utilização exclusivamente at6 o prazo máximo de 28 de novembro de 2014
ou prazo superior, na hipótese de prorrogação do prazo a pedido da
BENEFIGIÁRIA e anuência do AGENTE FINANCEIRO e BNDES, observado o
disposto no Parágrafo Sétimo abaixo.
PARÁGRAFO SÉTIMO
A eficácia do presente CONTRATO está condicionada il:

A*-

a)

comprovação da regular averbação da transferência da Concessão
de Direito Real de Uso do imóvel onde será construída a ARENA,
conforme preconiza o artigo 1.369 do Código Civil Brasileiro,
autorizada pelo Município de São Paulo. em favor do FUNDO, na
matrícula do referido imóvel, perante o ofício competente do
Registro Geral de Imóveis.

CCÁUSULA TERCEIRA
JUROS
Sobre o principal da dívida da BENEFICIARIA corrigido pela Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, incidirão
juros de 3,4% (três vírgula quatro por cento) ao ano (a título de remuneração),
observada a seguinte sistemática:

I - Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano:
a)

O montante correspondente à parcela da TJLP que vier a
exceder 6% (seis por cento) ao ano ser8 capitalizado no dia
15 (quinze) de cada mês da vigência deste CONTRATO e no
seu vencimento ou liquidação, observado o disposto na
Cláusula Décima Oitava, e apurado mediante a incidência do
seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, aí
considerados todos os eventos financeiros ocomdos no
período:

-

TC =

[(I + T J L P ) I I , O ~ ] * ~ 1~ ~
(termo de capitalização
igual a, abre colchete, razão entre a TJLP acrescida
da unidade, e um inteiro e seis cent6simos, fecha
colchete, elevado a potência correspondente à razão
entre "n" e trezentos e sessenta, deduzindo-se de tal
resultado a unidade), sendo:

TC -

Termo de Capitalização;

TJLP - Taxa de Juros de
Bamo Central do Brasil; e

,

'

.

.

.
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O montante apurado nos termos do inciso I, alínea "b", ou do inciso II do
Caput desta Cláusula Terceira será capitalizado trimestralmente, no dia 15
(quinze) dos meses de março, junho, setembro e dezembro, durante o período
de carência previsto no Parágrafo Terceiro desta Cláusula, incorporando-se ao
principal da dívida, e exigível mensalmente, durante o período de amortização,
juntamente com as prestações do principal, e no vencimento ou liquidação do
Contrato, observado o disposto na Cláusula Décima Oitava.

O prazo de carência a que se refere o Parágrafo Segundo desta Cláusula
terá seu termo inicial no dia 29 de novembro de 2013, e seu termo final no dia 15
de junho de 2015, a partir do qual o pagamento dos juros, desde sempre
capitalizados, será exigível.

Para efeito do cálculo do número de dias, considera-se o ano comercial
de 360 (trezentos e sessenta) dias e os meses com 30 (trinta) dias,
indistintamente.
CLÁUSULAQUARTA
ENCARGO POR RESERVA DE CRÉDITO

A BENEFICIÁRIA pagará ao AGENTE FINANCEIRO o Encargo por
Reserva de Crédito de 0,1% (um décimo por cento), cobrável por período de 30
(trinta) dias, ou fração, e incidente sobre:
O saldo não utilizado de cada parcela do crédito, a partir do dia
imediato ao da sua disponibilidade (que observara a condição de
eficácia constante da Cláusula Segunda, Parágrafo Sétimo) até a data
da utilização, quando será exigível o seu pagamento; e
O saldo não utilizado do crédito, a partir do dia imediato ao da sua
disponibilidade até a data do cancelamento, efetuado a pedido do
ANCEIRO ou por iniciativa do BNDES, e cujo pagamento
na data do pedido, ou da decisão do BNDES, conforme o

A incidência dos encargos financeiros a que se referem os incisos I e I1
acima fica condicionada a fixação da programação de disponibilidade de
recursos pelo BNDES.
CLÁUSULA QUINTA
PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DIVIDA
A cobrança do principal e encargos será feita mediante aviso de cobrança
expedido pelo AGENTE FINANCEIRO, com antecedência mínima de 2 (dois)
dias úteis, para a BENEFICIARIA liquidar aquelas obrigações nas datas de seus
vencimentos.

O não recebimento do aviso de cobrança não eximirá a BENEFICIÁRIA
da obrigação de pagar as prestações de principal e os encargos nas datas
estabelecidas neste CONTRATO.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O AGENTE FINANCEIRO deixará a disposição da BENEFICIÁRIA as
informações, dados e c8lculos que servirem de base para apuração dos valores

devidos, a partir do momento em que esses elementos forem disponibilizados
pelo BNDES.

A amortização do FINANCIAMENTO será efetuada pela BENEFICIÁRIA
em 161 (cento e sessenta e uma) prestações mensais e sucessivas, vencendose a primeira parcela no dia 15 (quinze) do mês subsequente ao término do
cia previsto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira, sendo
acordo com a fórmula descrita no Parágrafo Primeiro desta
..

!###?&"

:,.

.. .
,:

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A Amortização do Principal será calculada da seguinte forma:

Onde,
A -Amortização de Principal;
SDV - Saldo Devedor do Principal;
n

- Número de parcelas de amortizações restantes;

i - Taxa mensal efetiva de juros, expressa em número decimal, calculada
de acordo com a fórmula a seguir:

Onde,
r - Taxa anual de todos os encargos incidentes, expressa em número
decimal nos termos da Cláusula Terceira.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A Beneficiária compromete-se a liquidar, em 15 de novembro de 2028,
com a última prestação de amortização, todas as obrigações principais elou
acessórias, financeiras elou não financeiras decorrentes deste CONTRATO.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS GARANTIAS
Para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações decorrentes deste
CONTRATO, como o principal da dívida, juros, comissões, pena convencion
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RESERVA. Não obstante, fica desde já acordado que nenhuma
importância será desembolsada para pagamento das DEBÊNTURES
no âmbito da CONTA PAGAMENTO - FINANCIAMENTOS
ADICIONAIS
(conforme
definida
no
CONTRATO
DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO) até que o SALDO
LIMITE - CONTA RESERVA esteja devidamente constituído,
observados os termos da Cláusula 3.7.3 do CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO;
Notas promissórias a serem emitidas pela BENEFICIÁRIA em favor
do AGENTE FINANCEIRO, representando a divida contraída ("NOTA
PROMISSÓRIA"). Cada NOTA PRoMISSÓRIA será emitida com
valor individual de R$10.000.000 (dez milhões de Reais), e no
conjunto corresponderão ao valor total equivalente ao principal do
FINANCIAMENTO, bem como aos juros projetados para o prazo da
operaçáo, não podendo, em nenhum caso, ultrapassar o valor total de
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de Reais). As NOTAS
PROMISSÓRIAS representativas do principal do FINANCIAMENTO
terão prazo de vencimento na data de assinatura do CONTRATO,
cobrindo também a hipótese de vencimento antecipado, e deverão ser
substituídas, a cada 2 (dois) anos, por NOTAS PROMISSÓRIAS
equivalentes e com novas datas de vencimento, de tal modo que as
NOTAS PROMISSORIAS vencidas não permaneçam em mãos do
AGENTE FINANCEIRO por mais de 2 (dois) anos da data de seu
vencimento. As NOTAS PROMISSÓRIAS serão devolvidas pelo
AGENTE FINANCEIRO a BENEFICIÁRIA, e por estas resgatadas, a
medida que o serviço da dívida seja quitado, no prazo originalmente
programado ou aceleradamente, conforme o caso, ou sempre que o
valor total representado pelas NOTAS PROMISSÓRIAS seja superior
em mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais) ao saldo
devedor da dívida. Não obstante o acima disposto, o AGENTE
FINANCEIRO se compromete a, sob pena de indenizar a
BENEFICIÁRIA por todos os danos que venha a lhe causar: (i) não
ceder, transferir ou endossar as NOTAS PRoMISSÓRIAS, exceto no
contexto da cessão, na mesma medida e para o mesmo cessionário,
do crédito objeto deste FINANCIAMENTO, se autorizado por este
CONTRATO, hipótese em que o cessionário assumirá os mesm
compromissos aqui tratados, como se fosse signatário original des

Constituição de cessão fiduciária, em favor do AGENTE
FINANCEIRO, sobre todos os rendimentos, resgates, amortizações,
valores, bonificações, créditos e quaisquer outros direitos
econ6micos, que venham a ser recebidos, devidos ou, a qualquer
título, distribuídos com relação as Quotas Subordinadas Juniores de
titularidade do CLUBE no FUNDO ("CONTRATO DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DOS DIREITOS RELATIVOS AS QUOTAS
JUNIORES"); e
XII -

PROCURAÇÃO outorgada pelo CLUBE em favor do AGENTE
FINANCEIRO, a ser renovada anualmente com vistas a resguardar o
atendimento aos requisitos previstos na Instrução da CVM no 472 e
conforme modelo constante no Anexo VI, para que este tenha
poderes específicos para, apenas e tão somente no caso de
inadimplemento financeiro no âmbito do presente CONTRATO DE
FINANCIAMENTO, e desde que transcorrido eventual período de cura
previsto neste instrumento sem que tal inadimplemento financeiro
tenha sido sanado, exercer o direito de voto conferido ao CLUBE na
qualidade de quotista subordinado júnior do FUNDO, em quaisquer
matérias desde que especificamente com vistas a viabilizar o
pagamento do serviço da dívida no âmbito do FINANCIAMENTO,
sendo certo que, uma vez sanado o inadimplemento financeiro, os
direitos de voto voltarão automaticamente a ser exercidos em sua
plenitude pelo CLUBE, na qualidade de quotista subordinado júnior do
FUNDO (~PROGURAÇÃO"que em conjunto com (i) o CONTRATO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DAS AÇÕES, (ii) o CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DAS QUOTAS SENIORES, (iii) o
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DA BENEFICIARIA,
(iv) o CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO,;
(v) as NOTAS PROMISSÓRIAS; (vi) o CONTRATO DE SUPORTE;
;
a
(vii) o CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIARIA DE I M ~ V E L (viii)
ESCRITURA DE HIPOTECA; (x) o CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA DAS QUOTAS SUBORDINADAS MEZANINO; (ix) o
CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIARIA DOS D
AS QUOTAS JUNIORES; e (xi) a PROCURAÇÃO,
denominados como "CONTRATOS DE GARANTIA"

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O AGENTE FINANCEIRO poderá requerer reavaliação dos bens
gravados, sempre que no seu entendimento razoável houver depreciação da
garantia.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As garantias referidas nesta Cláusula Sétima são consideradas um todo
indivisível em relação ao valor da divida, observadas as disposições específicas
quanto ao resgate das NOTAS PROMISSÓRIAS e a liberação gradual ou
integral do CONTRATO DE SUPORTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO
As
cessões fiduciárias
constituídas pelo CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO perderão automaticamente sua
eficácia, nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil, caso a Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, por qualquer razão, manifeste-se negativamente
quanto à possibilidade de outorga pelo FUNDO das referidas cessões fiduciárias
em garantia das obrigações da BENEFICIÁRIA no âmbito do FINANCIAMENTO.
Nesta hipótese específica a perda de eficácia, não configurará hipótese de
inadimplemento do FUNDO, nem obrigará a qualquer das partes a instituir novas
garantias al6m daquelas já acordadas no âmbito deste CONTRATO DE
FINANCIAMENTO.
PARÁGRAFo QUARTO
Observados os direitos prioritários conferidos ao AGENTE FINANCEIRO,
por meio das GARANTIAS objeto dos incisos I, 11, III, IV e XI do caput desta
Cláusula Sétima, poderão ser outorgados em garantia real a OPI ou parte
afiliada por ela indicada, sempre de modo subordinado as respectivas
GARANTIAS do AGENTE FINANCEIRO, em segurança do pagamento das
DEBÊNTURES, os direitos remanescentes ("DIREITOS REMANESCENTES"),
entendidos como os direitos remanescentes, após constituídas as GARANTIAS
em
favor
do
AGENTE
FINANCEIRO
(as
quais
deverão,
permanecer integralmente mantidas, de acordo com as condições estabelecid
nos respectivos CONTRATOS DE GARANTIA, ao longo de todo o período
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FINANCIAMENTO) referentes: (i) aos direitos creditórios relativos as Contas
Vinculadas da BENEFICIARIA, de acordo com o disposto no CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DA BENEFICIÁRIA; (ii) aos direitos creditórios
relativos às Contas Vinculadas do FUNDO, de acordo com o disposto no
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO (observado neste
caso o Parágrafo Terceiro desta Cláusula); e (iii) aos direitos econômicos
relativos (iii.1) às ações da BENEFICIÁRIA, (iii.2) as Quotas Seniores do
FUNDO; (iii.3) as Quotas Mezanino do FUNDO; e (iii.4) as Quotas Subordinadas
Juniores do FUNDO. As garantias sobre os DIREITOS REMANESCENTES
referidos nos itens (iii.l), (iii.2), (iii.3) e (iii.4) serão constituídas de acordo com os
termos e condições dos instrumentos constantes no Anexo VI11 ao presente
CONTRATO.
CLÁUSULA OITAVA
ALTERAÇAO DO CRITÉRIO LEGAL DE REMUNERAÇÁO DOS RECURSOS
ORIGINÁRIOS DO FUNDO PISIPASEP E DO FAT
Na hipótese de vir a ser substituído o critério legal de remuneração dos
recursos repassados ao BNDES, originários do Fundo de Participação
PISIPASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a remuneração
prevista na Cláusula Terceira podera, a critério do BNDES, passar a ser
efetuada mediante utilização do novo critério de remuneração dos aludidos
recursos, ou outro, indicado pelo BNDES, que, além de preservar o valor real da
operação, a remunere nos mesmos níveis anteriores. Nesse caso, o BNDES
comunicará o AGENTE FINANCEIRO e este comunicará a alteraçao, por

escrito, a BENEFICIARIA, considerando-se automaticamente alterados os juros
incidentes, a partir da data do recebimento da notificação do BNDES, sobre os
recursos devidos por força deste CONTRATO.

Obriga-se a BENEFICIÁRIA a:
aplicar todos os recursos recebidos por força deste CONTRATO na
integralização de Quotas Seniores do FUNDO ou na quitação de
empréstimos-ponte ou mútuos contraídos pela BENEFICIÁRIA com

finalidade de integralizar Quotas Seniores do FUNDO, com vistas a
execução do PROJETO;
aportar os recursos próprios previstos para a execução do PROJETO,
nos montantes e prazos definidos no Quadro de Usos e Fontes do
Anexo 111, bem como, em sua totalidade, os recursos necessários a
cobertura de eventuais insuficiências ou acr6scimos do orçamento
global do PROJETO, observado o disposto no inciso "I" acima;
comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEIRO qualquer
ocorrência que importe modificação do PROJETO ou do Quadro de
Usos e Fontes, indicando as providências que julgue devam ser
adotadas;
responsabilizar-se pela obtenção dos recursos nos montantes e
prazos necessários para assegurar a conclusão e entrega da ARENA
em condições plenas de operação, observado o Quadro de Usos e
Fontes;
apresentar ao AGENTE FINANCEIRO a licença de operação do
PROJETO (ainda que a título precário), tão logo legalmente exigível,
a ser expedida pelo órgão competente, de âmbito estadual, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), ou em caráter
supletivo, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovhveis - IBAMA, conforme o caso;
manter a titularidade das Quotas Seniores do FUNDO, bem como não
alterar o acordo de quotistas do FUNDO, datado de 14 de dezembro
de 2011, conforme aditado de tempos em tempos ("ACORDO DE
QUOTISTAS DO FUNDO"), sem a aprovação prévia, expressa e por
escrito do AGENTE FINANCEIRO;
contemplar no ACORDO DE QUOTISTAS FUNDO ou em outro
documento apropriado, o direito da BENEFICIARIA, na qualidade de
quotista sênior do FUNDO, escolher, em Assembleia de Quotistas, o
novo agente comercializador, dentre as empresas candidatas a serem
propostas pelos demais quotistas do FUNDO, quando o
comercializador original tiver que ser substituído nos termos d
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respectivo contrato de comercialização. Não será considerada
substituiçáo do CLUBE como agente comercializador, para fins deste
CONTRATO, a hipótese de cessão do contrato de wmercialização
pelo CLUBE a sociedade por ele controlada, desde que: (i) o CLUBE
permaneça solidariamente responsável pelas obrigações oriundas do
referido contrato de comercialização; e (ii) o AGENTE FINANCEIRO
aprove tal cessão contratual no prazo máximo de 30 (trinta) dias a
partir de notificação enviada neste sentido, sob pena de aceitação
tácita, ficando vedada desde já a negativa imotivada por parte do
AGENTE FINANCEIRO. Para a aprovação da cessão do referido
contrato de comercialização, deverão ser encaminhados ao AGENTE
FINANCEIRO os atos constitutivos da sociedade cessionária. Sem
prejuízo do disposto acima, a BENEFICIÁRIA desde já se
compromete a outorgar ao AGENTE FINANCEIRO procuração
conferindo a esta plenos poderes para escolher em seu nome, em
Assembleia de Quotistas, o novo agente comercializador, dentre as
empresas candidatas a serem propostas pelos demais quotistas do
FUNDO, quando o cornercializador original tiver que ser substituído
nos termos do respectivo contrato de comercialização;
VIII

-

observar e cumprir e fazer com que sejam observados e cumpridos os
termos e condições das GARANTIAS;
não constituir, sem a prévia autorização do AGENTE FINANCEIRO,
ônus ou gravame sobre as GARANTIAS dadas em favor do AGENTE
FINANCEIRO, sob pena de vencimento antecipado deste
CONTRATO, exceção feita àqueles autorizados neste CONTRATO,
nos CONTRATOS DE GARANTIA ou de outro modo pelo AGENTE
FINANCEIRO:
providenciar ou fazer com que seja providenciada por terceiros a
imediata substituição dos imóveis ofertados em garantia, conforme
previsto na Cláusula Décima, Parágrafos Oitavo e Nono, ressalvado
que, o eventual descumprimento do aqui disposto não estará
garantido pelo CONTRATO DE SUPORT
obrigações pecuniárias daí originadas, inclusive
decretação de vencimento antecipado, não
caso, o acionamento do CONTRATO DE SU
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pagamento do FINANCIAMENTO, observado ainda o disposto no
inciso III do Parágrafo Décimo da Cláusula Décima;
XVIII -

assegurar destinaçao de 50% (cinquenta por cento) da geração de
caixa do PROJETO que estaria disponível para distribuição ao
CLUBE, na posição de quotista júnior do FUNDO, para aceleração do
pagamento do FINANCIAMENTO já durante o período de sua
amortização, até que o saldo do FINANCIAMENTO seja inferior a R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de Reais);

XIX -

apresentar (i) o balanço anual do FUNDO, auditado por empresa de
auditoria (Auditor Independente) cadastrada na Comissão de Valores
Mobiliários, (ii) semestralmente, balanços não auditados,
acompanhados do Fluxo de Caixa RealizadolProjetado devidamente
atualizado e relatório de desempenho operacional com dados
trimestrais; e (iii) apresentar balancete trimestral não auditado
referente ao FUNDO e a BENEFICIÁRIA, em consistência com os
demonstrativos auditados, assim que disponível ou até 45 (quarenta e
cinco) dias após o fechamento do trimestre;

XX-

apresentar o balanço anual e semestral da BENEFICIÁRIA,
acompanhados do Fluxo de Caixa RealizadoIProjetado devidamente
atualizado e relatório de desempenho operacional com dados
trimestrais;

XXI -

obter a prévia e expressa anuência do AGENTE FINANCEIRO para a
distribuição antecipada das receitas de comercialização dos Naming
Rights, observado o disposto no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO
DE CONTAS DO FUNDO;

XXII -

após a liberação integral da OPI e da ODB no âmbito do CONTRATO
DE SUPORTE, manter, no mínimo, índice de Cobertura do Serviço da
Dívida ("ICSD") igual ou superior a 1,3. No caso de não atendimento
do ICSD igual ou superior a 1,3, deverão ser observados, para fins de
pagamento ao CLUBE do caixa disponível passível de distribuição,
nos termos do ACORDO DE QUOTISTAS DO FUNDO e
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUN
("CAIXA DISTRIBU~VEL"),os seguintes percentuais de distribuição

(a) caso a liberação da OPI e da ODB no âmbito do CONTRATO DE
SUPORTE tenha sido motivada por aporte extraordinário de recursos
da OPI, ODB ou qualquer outro acionista da BENEFICIARIA elou
quotista do FUNDO na BENEFICIARIA elou no FUNDO com a
finalidade de fazer com que o ICSD seja igual ou superior a 1,3,os
seguintes percentuais serão aplicáveis:

CAIXA DISTRIBU~VEL

(b) caso a liberação da OPI e da ODB no âmbito do CONTRATO DE
SUPORTE não tenha sido motivada por aporte extraordinário de
recursos da OPI, ODB ou qualquer outro acionista da BENEFICIARIA
elou quotista do FUNDO na BENEFICIÁRIA elou no FUNDO, os
seguintes percentuais serão aplicáveis:

(%) CAIXA DISTRIBU~VEL

O ICSD sera apurado, em qualquer hipótese, com base nas
demonstrações financeiras do FUNDO. Os recursos eventualmente
retidos (não distribuídos ao CLUBE), nos termos desta Cláusula,
serão direcionados para uma conta reserva específica, conforme
prevista no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA
FUNDO, sendo certo que no exercício em que o ICSD verificado

igual ou superior ao necessário para a liberação do CAIXA
DISTRIBU~VEL, de acordo com os criterios descritos acima, referidos
recursos poderão ser novamente revertidos em benefício do CLUBE;
XXIII -

assegurar que, durante todo o tempo, o FINANCIAMENTO tenha
prioridade de pagamento em relação a todas as outras obrigações
financeiraslendividamentos da BENEFICIÁRIA contraídos de tempos
em tempos, observado o disposto no CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DA BENEFICIÁRIA;

XXIV-

manter o BNDES e o AGENTE FINANCEIRO indenes de
responsabilidade que Ihes seja imputada por terceiros elou órgãos
reguladores ou de fiscalização, bem como ressarci-los por qualquer
perda ou dano, comprovadamente apurados na forma da lei aplicável,
exclusivamente em função de (i) comprovada inobsewância, pela
BENEFICIÁRIA elou pelo FUNDO, das normas e exigências
estabelecidas na legislação socioambiental em vigor; ou (ii) decisões
judiciais, procedimentos administrativos e procedimentos de
arbitragem, em qualquer caso que sejam, em conformidade com
decisão
proferida
pelas
autoridades
competentes,
de
responsabilidade da BENEFICIÁRIA ou do FUNDO em decorrência
do PROJETO. Não obstante, as partes concordam que, na medida
em que o Ônus final incumba a BENEFICIÁRIA elou ao FUNDO por
força da indenização ou ressarcimento aqui contemplados, nenhum
pagamento ou dispêndio será realizado, antecipado ou voluntariado,
nem tampouco qualquer acordo ou transação será firmada com
terceiros, enquanto a exigibilidade de tal pagamento ou dispêndio
puder ser suspensa ou postergada por recurso, impugnação,
embargos ou qualquer meio de defesa legalmente admissível em
favor da BENEFICIÁRIA elou do FUNDO, ressalvado eventual acordo
em sentido diverso com a BENEFICIÁRIA elou o FUNDO. Caso a
BENEFICIÁRIA elou o FUNDO exerçam tal prerrogativa sem
conseguirem elidir, total ou parcialmente, o dever de pagamento e na
medida em que o AGENTE FINANCEIRO já tenha incorrido no
pagamento de valores decorrentes das decisões mencionadas no
item (ii) acima, caberá a BENEFICIARIA ressarcir o AGENTE
FINANCEIRO pelos valores comprovadamente incorridos, acrescidos
de correção monetária pelo IPCA e juros de mwa de 1% (um po

entre seus proprietários, controladores ou diretores, tenha sido
diplomada ou empossada como Deputado(a) Federal ou Senador(a);
XXXII

-

XXXIII -

manter atualizados, no Portal de Acompanhamento de Gastos para a
Copa do Mundo de Futebol de 2014, no endereço
www.copatransparente.gov.br,os dados e documentos de que trata o
Anexo I da Instrução Normativa no 62, de 26 de maio de 2010 e
Decisão Normativa no 115, de 22 de agosto de 2011, do Tribunal de
Contas da União;
comunicar ao AGENTE FINANCEIRO a habilitação elou cohabilitação no Regime Especial de Tributação para construção,
ampliação, reforma ou modernização de estádios de futebol
RECOPA, da BENEFICIARIA, do FUNDO elou de empresa
contratada, direta ou indiretamente, para a execução das obras
destinadas a implementação do PROJETO, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado da data da aludida habilitação elou co-habilitação, se
aplicável ou ainda não comunicado;

-

XXXIV -

apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo de 3 (três) meses,
contado da data da habilitação elou co-habilitação no RECOPA,
mencionada acima, se aplicável: (a) documento que ateste a revisão
das planilhas de custos unitários das obras/se~ips, confomle
benefício tributário auferido, nas hipóteses aplicáveis, com as
respectivas justificativas da não aplicabilidade; e (b) aditivo(s) ao(s)
contrato(s) firmado(s) para a execução das obraslserviços objeto da
presente operação, do qual conste o reequilíbrio econômico-financeiro
do@) rnesmo(s) em decorrência de beneficio tributário ainda não
considerado no contrato; ou, quando este inexistir, a respectiva
justificativa para sua inexistência;

XXXV -

apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, na hipótese de concessão de
beneficios tributários nos âmbitos estadual elou municipal destinados
à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de
futebol com utilização prevista nas partidas oficiais da Copa do Mundo
FIFA 2014, no prazo de 3 (três) meses, contado da data em que for
considerada válida e eficaz citada(s) rnedida(s), se aplicável: (a
documento que ateste a revisão das planilhas de custos unitários d

obraslsetviços, conforme benefício tributário auferido, nas hipóteses
aplicáveis, com as respectivas justificativas da não aplicabilidade; e
(b) aditivqs) ao(s) contrato(s) firmado(s) para a execução das
obras/serviços objeto da presente operação, do qual conste o
reequilíbrio econômico-financeiro do(s) mesmo(s) em decorrência de
benefício tributário ainda não considerado no contrato; ou, quando
este inexistir, a respectiva justificativa para sua inexistência;
XXXVI-

XXXVII

-

encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO toda e qualquer
documentação emitida pela FIFA, relacionada às obras da ARENA,
no prazo de até 15 (quinze) dias contado do recebimento da mesma;
encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo de até 3 (três)
meses, contado do término das obras/serviços, Relatório Final da
Execuçáo Físico-Financeira do PROJETO, elaborado por empresa
independente;

XXXVIII - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, até 31 de maio de 2014, o
Certificado de Conclusão da edificação da ARENA, emitido pelo
Município de São Paulo, nos termos da lei 11.228192;
XXXIX -

XL

-

não firmar contratos de mútuo, na condição de mutuante, com seus
acionistas, diretos ou indiretos, elou com pessoas físicas ou jurídicas
componentes do grupo econômico a que pertença a BENEFICIARIA
elou seus acionistas, excetuando-se o que de outra forma autorizado
por este CONTRATO ou pelos CONTRATOS DE GARANTIA, bem
como não efetuar redução de seu capital social até a final liquidação
de todas as obrigações assumidas neste CONTRATO, sem prévia e
expressa anu&ncia do AGENTE FINANCEIRO;
informar ao AGENTE FINANCEIRO em não mais que 5 (cinco) Dias
Úteis (ou em prazo inferior na medida necessária para evitar
perecimento do direito envolvido) após sua ciência:
(i)

a existência de qualquer ação ou decisão judicial, processo,
procedimento ou decis
istrativa relacionada aos
aspectos ambientais elo
do PROJETO que possa
prejudicar a sua exequibilidade

r".
!
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(ii)

a existência de notificações de órgãos públicos referentes ao
PROJETO e das respectivas respostas apresentadas;

(iii)

a ocorrência de qualquer decisão interlocutoria ou sentenp
relacionada ao PROJETO, quer em primeira instância, quer em
outros graus de jurisdição, inclusive, mas náo se limitando,
quanto ao deferimento de liminar ou tutela antecipada e ao
julgamento de recursos já interpostos, bem como sobre a
interposição de recursos e o ajuizamento de outras ações, e
sendo tal comunicação efetuada mediante envio de
comunicação da própria BENEFICIÁRIA, podendo, ainda, o
AGENTE FINANCEIRO exigir a apresentação de Certidões
Cartorárias dos respectivos juízos; e

(iv)

a ocorrência de (a) qualquer descumpnmento de obrigações
deste CONTRATO ou dos CONTRATOS DE GARANTIA; (b)
qualquer descumprimento material, inclusive de ordem
financeira, das obrigações dos contratos vinculados ao
PROJETO; bem como as medidas (se houver) que estejam
sendo tomadas para remediar tais situações.

XLI -

apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, sempre que solicitado, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, todo e qualquer comprovante do
cumprimento das obrigações relativas às apólices dos seguros
mencionados neste CONTRATO;

XLII -

não constituir garantias de qualquer espécie sobre seus bens em
operações com outros credores ou assumir empréstimos,
financiamentos, mútuos ou qualquer outro tipo de endividamento,
inclusive mediante emissão de títulos ou valores mobiliários, salvo
com autorização prévia e expressa do AGENTE FINANCEIRO, ou
conforme previsto no CONTRATO DE SUPORTE;

XLIII -

adotar, durante o período de vigência deste CONTRATO, medidas e
ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente,
segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser

pelo PROJETO, observado o disposto na legislação aplicável e nas
licenças ambientais específicas;
XLIV-

submeter ao AGENTE FINANCEIRO, para consulta e avaliação, a
análise de crédito realizada pelo FUNDO ou pela BENEFICIÁRIA
sobre o adquirente dos Naming Rights, no que tange a sua
capacidade financeira de honrar os compromissos assumidos no
âmbito do contrato de aquisição dos Naming Rights, bem assim em
relação a aprovação do prazo de vigência do contrato respectivo,
caso seja inferior ao prazo de vigência do FINANCIAMENTO, análise
esta que deverá ser concluída em até 15 (quinze) dias contados da
data de sua submissão ao AGENTE FINANCEIRO, sob pena de
aceitação tácita;

XLV-

submeter ao AGENTE FINANCEIRO proposta de aquisição dos
Namings Rights, caso esta tenha como proponentes instituiçóes
financeiras. O AGENTE FINANCEIRO terá, a partir da data de
submissão supracitada, 15 (quinze) dias corridos para manifestar
interesse na aquisição dos Naming Rights, tendo preferência na
aquisição dos Naming Rights caso apresente proposta em condições
iguais ou superiores a proposta anteriormente submetida. Para fins de
exercício do direito de preferência previsto nesta Cláusula, o AGENTE
FINANCEIRO deverá ofertar a compra exatamente do mesmo
conjunto de direitos e propriedades que tenha sido objeto da proposta
apresentada. Caso não haja manifestação de interesse do AGENTE
FINANCEIRO pela aquisição dos Naming Rights no prazo aprazado,
os Naming Rights poderão ser normalmente comercializados ao
primeiro proponente;

XLVI -

vetar a venda dos Naming Rights ao interessado, nas hipóteses
previstas nos incisos XLIV e XLV acima, caso o AGENTE
FINANCEIRO não aprove a análise de crédito realizada pelo FUNDO
ou pela BENEFICIARIA sobre o adquirente dos Naming Rights;

XLVII -

autorizar, em caso de
bloqueio e utilização
referidas na Cláusula Sétima,
liquidação do

de vencimento antecipado, o
saldos existentes nas contas
III, IV e V para a integral

XLVIII-

Obter e manter em vigor, durante todo o período do
FINANCIAMENTO, todas as autorizações necessárias para o
funcionamento do PROJETO:

XLIX -

Caso seja verificado que o ICSD, por dois anos consecutivos, tenha
sido inferior a 1,3 (i) solicitar ao agente comercializador, desde que o
AGENTE FINANCEIRO assim o requeira, a substituição dos
profissionais ocupantes de cargos deliberativos ou estratégicos, tais
como diretores ou gerentes, envolvidos na atividade de
comercialização das PROPRIEDADES COMERCIAIS ("PESSOAS
CHAVE"), ou, na hipótese de negativa de atendimento por parte do
agente comercializador não sanado em até 90 (noventa) dias da data
da solicitação, providenciar a substituição do próprio agente
comercializador; e (ii) providenciar a contratação ou substituição,
conforme aplicável, de Consultor de Operação de Arenas. O nome e
currículo das novas PESSOAS CHAVE, do novo agente
comercializador e do Consultor de Operação de Arenas deverão ser
submetidas ao AGENTE FINANCEIRO para aprovação previamente
as respectivas contratações. O AGENTE FINANCEIRO terá o prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos para a análise dos indicados, sob
pena de aceitação tácita. Sem prejuízo do disposto acima, a
BENEFICIÁRIA desde já se compromete a outorgar ao AGENTE
FINANCEIRO procuração conferindo a este plenos poderes para
escolher em seu nome, em Assernbleia de Quotistas, as novas
PESSOAS CHAVE ou o novo agente comercializador, conforme o
caso, e o novo Consultor de Operação de Arenas; e
Obter aprovação prévia do AGENTE FINANCEIRO antes de celebrar
quaisquer aditamentos aos instrumentos relacionados aos DIREITOS
REMANESCENTES.

PARAGRAFO PRIMEIRO

R

O prazo para cum rimento das obrigações não pecuniárias será de 30
(trinta) dias, salvo se outr
tiver expressamente estipulado neste CONTRATO
ou na legislação aplicáve

PARÁGRAFO SEGUNDO
Na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações previstas
neste CONTRATO, com exceção da obrigação de pagamento do principal,
acessórios e demais encargos financeiros, a BENEFICIÁRIA terá um prazo de
cura de 90 (noventa) dias para sanar e comprovar a regularização do
inadimplemento, contado a partir do recebimento da notificação emitida pelo
AGENTE FINANCEIRO, salvo se prazo diverso de saneamento for previsto para
hipótese especificada neste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Para os fins deste CONTRATO, o ICSD deverá ser apurado anualmente
(de janeiro a dezembro de cada ano calendário), com base nas demonstrações
financeiras auditadas, elaboradas pelo administrador do FUNDO, de acordo com
a fórmula abaixo:

A
ICSD = B
Onde:
A= Receita Operacional Bruta Anual (-) Custos e Despesas Operacionais
B= Serviço da dívida CAIXA (Amortização de Principal + Pagamento de Juros)

Sendo que: o numerador "A" da fórmula acima (Receita Operacional Bruta Anual
(-) Custos e Despesas Operacionais) quando do seu cálculo, com base na
Demonstração do Resultado do Exercício do FUNDO, refere-se 9: (Resultado
Ajuste ao Valor Justo (-) Receitas Não Recorrentes).
Líquido do Exercício (+I-)
A Receita Operacional Bruta Anual não devera considerar recursos oriundos de
dívidas, aportes e receitas não recorrentes, exceto se de outra forma
estabelecido neste CONTRATO e seus instrumentos assessórios, incluindo, mas
não se limitando, ao CONTRATO DE SUPORTE.
O Ajuste ao Valor Justo deverá, para fins de calculo do ICSD, ser sempre
correspondente ao seu inverso da Demonstração do Resultado do Exercício d

FUNDO, de forma que, quando positivo no demonstrativo, será negativo para o
cálculo do ICSD e vice-e-versa.
Para todos os efeitos, Receitas Não Recorrentes, no âmbito deste Contrato, são
interpretadas como receitas não decorrentes, direta ou indiretamente: (i) da
operação e exploração da Arena (incluindo por meio de partidas de futebol,
eventos esportivos, shows, tours ou eventos de outra natureza,
independentemente de sua periodicidade); (ii) de contratos firmados para
comercialização ou cobertura securitária de propriedades comerciais da Arena,
nem tampouco; e (iii) de aplicações financeiras.
CLÁUSULA DÉCIMA
OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES ANUENTES E DA BENEFICIÁRIA
São, ainda, obrigações da BENEFICIARIA e dos INTERVENIENTES
ANUENTES quotistas do FUNDO:
a.

posicionarem-se favoravelmente, nas Assembleias de Quotistas do
FUNDO e em qualquer outro instrumento decisório, ao cumprimento das
obrigações previstas neste CONTRATO;

b.

posicionarem-se contrariamente, nas Assembleias de Quotistas do
FUNDO e em qualquer outro instrumento decisório, a qualquer decisão ou
medida que possa importar nas hipóteses de vencimento antecipado
previstas neste CONTRATO;

c.

posicionarem-se contrariamente, nas Assembleias de Quotistas do
FUNDO e em qualquer outro instrumento decisório, a alteração do limite
de aplicação de recursos do FUNDO, previsto no artigo 13 do Instrumento
Particular de Constituição do FUNDO, firmado em 16 de agosto de 2011,
que consiste em investir a totalidade de seus recursos exclusivamente no
empreendimento imobiliário que tem por objeto a ARMA, ressalvados os
investimentos permitidos em relação ao caixa disponível;

d.

obterem, junto a ADMINISTRADORA do FUNDO, conforme solicitado
pelo AGENTE FINANCEIR
uaisquer documentos relativos ao
rios ao cumprimento das obrigações
PROJETO, que se façam ne
previstas neste CONTRATO;

e.

submeter previamente ao AGENTE FINANCEIRO, para autorização
prévia e por escrito sob pena de nulidade e ineficácia, qualquer alteração
no ACORDO DE QUOTISTAS DO FUNDO que possa implicar supressão
ou restrição aos direitos do AGENTE FINANCEIRO previsto neste
CONTRATO e nos CONTRATOS DE GARANTIA ou de qualquer forma
obstar, dificultar, comprometer ou retardar o cumprimento das obrigações,
financeiras ou não, previstas em tais documentos;

f.

submeter previamente ao AGENTE FINANCEIRO, para autorização
prévia e por escrito sob pena de nulidade e ineficácia dos votos
eventualmente proferidos, quaisquer deliberações no âmbito do FUNDO,
na ocorréncia do inadimplemento financeiro das OBRIGAÇÕES
GARANTIDAS que tenha sido notificado pelo AGENTE FINANCEIRO à
BENEFICIÁRIA, com copia à ADMINISTRADORA do FUNDO, desde que
transcorrido o eventual período de cura previsto no CONTRATO DE
FINANCIAMENTO, e enquanto o inadimplemento perdurar; e

g.

submeter previamente ao AGENTE FINANCEIRO, para autorização
prévia e por escrito sob pena de nulidade e ineficácia dos votos
eventualmente proferidos, quaisquer deliberações no âmbito do FUNDO,
sobre as seguintes matérias:
(i)

extinção, liquidação ou dissolução do FUNDO;

(ii)

quaisquer matérias a que seja conferido direito de veto à
BENEFICIARIA no âmbito do ACORDO DE QUOTISTAS DO
FUNDO;

(iii)

qualquer alteração nas características de quaisquer quotas,
inclusive no que diz respeito a remuneração respectiva, exceto
no caso de majoração da remuneração das quotas seniores;

(iv)

criação de nova espécie ou classe de quotas;

(v)

majoração do valor ou dos crit
ADMINISTRADORA DO FUNDO;

de remuneração da

;
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(vi)

alteração no projeto da arena que acarrete aumento do preço
global superior a 10% (dez por cento) do preço do contrato
EPC original.

A manifestação favorável ou contrária, apontada nesta Cláusula, também
pode ser exercida através do exercício do direito de veto, conforme regulado no
ACORDO DE QUOTISTAS DO FUNDO.

Para os fins das alíneas 'Ye ''g" do caput da presente Cláusula Décima:
(i)

a BENEFICIÁRIA elou os INTERVENIENTES ANUENTES, conforme o
caso, obrigam-se a enviar comunicação escrita ao AGENTE
FINANCEIRO, solicitando, quando exigível, o seu consentimento formal
para exercer o direito de voto em "Evento Societário" (o que, para os fins
deste CONTRATO, significa: reuniões prévias, assembléias gerais elou
reuniões de conselho de administração, entre outros, conforme aplicável,
do FUNDO) a que a comunicação se referir, com prazo de, no mínimo, o
que vencer primeiro entre: (a) 5 (cinco) Dias Úteis antes da data do
respectivo "Evento Societário" do FUNDO ou (b) 5 (cinco) dias contados
da data em que a BENEFICIARIA ou o INTERVENIENTE ANUENTE,
conforme o caso, receber a convocação de tal Evento Societário, e

(ii)

o AGENTE FINANCEIRO deverá responder, por escrito, à
BENEFICIÁRIA e aos INTERVENIENTES ANUENTES, até o Dia Útil
imediatamente anterior a data do respectivo Evento Societário,
observado, entretanto, que a falta de manifestação, por escrito, do
AGENTE FINANCEIRO, dentro do prazo indicado acima, implicará a
permissão tácita quanto ao livre exercício do direito de voto pelos
quotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A comunicação escrita prevista no Parágrafo Segundo da
Clásula Décima deve ser instruída com informações detalhadas sobre
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dependente de autorização do AGENTE FINANCEIRO, bem assim de todos os
documentos e informações justificadamente necessários à análise respectiva,
incluindo relatórios, pareceres, estudos, laudos, entre outros subsidios, cuja
ausência, quando alertada pelo AGENTE FINANCEIRO a BENEFICIARIA e aos
INTERVENIENTES ANUENTES com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da data programada para o Evento Societário, implicará a
invalidade da comunicação para os fins da presente Cláusula.
PARÁGRAFO QUARTO
Em caso de inobse~ânciapela BENEFICIARIA ou por qualquer dos
INTERVENIENTES ANUENTES das obrigaçees previstas no Parágrafo
Segundo ou Parágrafo Terceiro da presente Cláusula Décima, o assunto
pendente de autorização deverá ser retirado de Pauta.
PARÁGRAFO QUINTO
Em decorrência do disposto nesta Cláusula Décima, exclusivamente (i) na
ocorrência do inadimplemento financeiro das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS,
desde que transcorrido o eventual período de cura previsto neste CONTRATO, e
enquanto o inadimplemento perdurar, e (ii) nas hipóteses elencadas na alínea
"g" do caput desta Cláusula Décima, a BENEFICIARIA e os INTERVENIENTES
ANUENTES (por representante legal constituído e aceito nos termos da
legislação aplicável e do regulamento do FUNDO) obrigam-se a comparecer aos
Eventos Societários do FUNDO e , se assim permitido de acordo com o disposto
nesta Cláusula Décima e de seus Parágrafos, exercerem seus direitos de voto.
PARÁGRAFO SEXTO
Para fins do disposto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima o FUNDO
deverá apresentar a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a contar da celebração deste CONTRATO, cons
bre as
cessóes fiduciárias constituídas nos termos da Cláusula Sétima,
IV, do
presente CONTRATO, na forma da minuta constante do Anexo VI/.
PARÁGRAFO SÉTIMO

O CLUBE e o FUNDO se comprometem também a observar que, ao final
de dezembro de 2018, caso a OPI ou qualquer outro acionista da
BENEFICIÁRIA elou quotista do FUNDO aportem recursos na BENEFICIÁRIA
elou no FUNDO com a finalidade de fazer com que o ICSD seja igual ou
superior a 1,3 e a OPI e a ODB sejam liberadas do CONTRATO DE SUPORTE,
as distribuições a serem realizadas em favor do CLUBE sejam limitadas
conforme disposto na Cláusula Nona, inciso XXII acima.
PARÁGRAFO OITAVO
Exclusivamente na hipótese do bem concedido em garantia nos termos da
Cláusula Sétima, inciso IX, ser excutido por força de gravames sobre ele
previamente instituídos, conforme especificados no Anexo V, o AGENTE
FINANCEIRO fará jus a reter em garantia real (cessão fiduciária) a totalidade ou
parte dos recursos líquidos auferidos com a excussão do referido bem, após a
quitação dos débitos relativos aos gravames pré-existentes, conforme
necessários para que, em conjunto com o valor do imóvel alienado
fiduciariamente em garantia nos termos da Cláusula Sétima, inciso VIII, o valor
das garantias constituídas pelo CLUBE seja equivalente a 100% (cem por cento)
do valor total contratado da operação ("VALOR DA OPERAÇÃO"). Caso a
totalidade dos recursos liquidos auferidos com a excussão do bem hipotecado,
em conjunto com o valor do imóvel alienado fiduciariamente em garantia, seja
superior ao VALOR DA OPERAÇAO, o AGENTE FINANCEIRO obriga-se a
liberar ao CLUBE os valores excedentes. Da mesma forma, caso os valores
mencionados acima sejam inferiores ao Valor da Operaçáo, o CLUBE deverá
complementar as garantias existentes, com quaisquer outras aceitáveis a critério
do AGENTE FINANCEIRO. Referidos recursos serão mantidos, juntamente com
seus rendimentos, em aplicação financeira de baixo risco e boa liquidez junto ao
AGENTE FINANCEIRO, obrigando-se o CLUBE a firmar todos os documentos e
praticar todos os demais atos necessários a tanto.

O valor das garantias constituídas pelo CLUBE será equivalente ao VALOR DA
observado sempre o disposto no Parágrafo Décimo Segundo
desta Cláusula. Fica assegurado ao CLUBE o direito de, a qualquer momento,
substituir (i) o bem originalmente dado em hipoteca, ou (ii) os montantes retidos
na forma do Parágrafo Oitavo acima (hipótese em que, consumada

OPERAÇAO,

substituição, os recursos oriundos da excussão do bem originalmente
hipotecado serão prontamente liberados pelo AGENTE FINANCEIRO em favor
do CLUBE), por quaisquer outras garantias aceitáveis a critbrio do AGENTE
FINANCEIRO. Fica desde já acordado que, caso a nova garantia ofertada pelo
CLUBE, com a finalidade de substituir os montantes financeiros referidos no item
(ii) acima, (a) seja um dos dois imóveis constantes nas matrículas de no24.168 e
24.207 do 9O Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP; e
(b) apresente um valor de mercado, devidamente apurado por empresa
independente aprovada pelo AGENTE FINANCEIRO, que seja, depois de
descontados os valores de eventuais gravames ou ônus reais, em conjunto com
o bem imóvel que permanecer alienado fiduciariamente, igual ou superior ao
VALOR DA OPERAÇÃO, o AGENTE FINANCEIRO estará obrigado a aceitar a
referida nova garantia, substituindo os recursos financeiros dados em garantia.
O descumprimento das obrigações dipostas neste parágrafo não estará
garantido pelo CONTRATO DE SUPORTE, de modo que as obrigações
pecuniárias dai originadas, inclusive na hipótese de decretação de vencimento
antecipado, não ensejarão, em qualquer caso, o acionamento do CONTRATO
DE SUPORTE.

São obrigações exclusivas do FUNDO, enquanto INTERVENIENTE
ANUENTE, e da BENEFICIARIA, conforme aplicável:

-

contratar (direta ou indiretamente) e manter vigentes durante o período de
construção da ARENA os seguros nas modalidades "Responsabilidade
Civil Geral" e "Risco de Engenharia", conforme disponibilizados na forma
do Anexo /V;

II -

encaminhar, sempre que solicitado pelo AGENTE FINANCEIRO e seus
consultores, cbpia de todos os documentos que vierem a ser solicitados
por esses com relação ao progresso das obras e aquisição de
equipamentos do PROJETO, inclusive relatórios de progresso,
certificados e medições relativas aos contratos de implantação do
PROJETO;

III -

termos da Cláusula 3.11 do CONTRATO
ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DO FUNDO, 100% (cem por

I

destinar,

nos

DE
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receitas auferidas pelo regime de competência com a comercialização
dos Naming Rights para aceleração do pagamento do FINANCIAMENTQ
(i) durante 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de
comercialização dos Naming Rights ou (ii) durante o tempo que for
necessário para que o FINANCIAMENTO apresente saldo devedor igual
ou inferior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), o que
ocorrer por ultimo. Somente poderá haver antecipação de recebiveis dos
Naming Rights para antecipar o pagamento do FINANCIAMENTO,
mediante prévia anuência por escrito da CAIXA.
IV -

assegurar, em caso de declaração de vencimento antecipado, o bloqueio
e utilização dos recursos até o limite do saldo devedor do
FINANCIAMENTO existentes nas contas referidas na Cláusula Sétima,
incisos III, IV e V para a integral liquidação do FINANCIAMENTO,
devendo ser prioritariamente acessados os recursos depositados nas
demais CONTAS DO PROJETO em relação A CONTA PAGAMENTO
ENCARGOS E DESPESAS;

-

encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, trimestralmente, Relatório de
Acompanhamento da Execução Fisico-Financeira do PROJETO,
elaborado por por empresa independente contratada, abrangendo o
período que não tenha sido objeto de relatório anterior, contemplando o
seguinte escopo mínimo:

V

(i)

(ii)

(iii)

seleqão e teste, em base de amostragem, da documentação

financeira dos gastos da obra (notas fiscais, empenhos,
comprovantes de pagamento, etc.);
seleção e teste, em base de amostragem, dos boletins de
medição dos serviços realizados, visando verificar as devidas
aprovações; e
verificação e análise da execução orçamentária da obra (com
identificação de desvios em relação ao orçamento original).

VI -

manter todos os seus ativos em boas condições e aptos para o uso a que
se destinam;

VI1 -

encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, trimestralmente, Relatório de
Progresso Fisico-Financeiro do PROJETO, com análise qualitativa

desvios e de aspectos relevantes e críticos em seu andamento, conforme
modelo a ser fornecido pelo AGENTE FINANCEIRO, que deverá conter,
no mínimo, as informações ali exigidas;
VIII - apresentar relatório de acompanhamento dos investimentos, em
periodicidade mínima trimestral;
IX -

X

-

submeter ao AGENTE FINANCEIRO contrato de prestação de serviços a
ser celebrado com o agente responsável pela comercialização das
PROPRIEDADES COMERCIAIS (conforme definidas nos termos da
Cláusula Décima Sétima, alínea "o", deste CONTRATO) e operação e
manutenção da ARENA relativas ao PROJETO elou à ARENA, bem
como, para prévia aprovação, eventuais aditivos ou novos contratos que
venham a substituí-10. A análise do AGENTE FINANCEIRO deverá ser
concluída em até 10 dias contados da data de submissão do contrato, sob
pena de aceitação tácita;
submeter a aprovação do AGENTE FINANCEIRO contrato de prestação
de serviços de consultoria independente a ser celebrado, tendo como
objeto: (i) a prestação de serviços de consultoria ao agente responsável
pela comercialização das PROPRIEDADES COMERCIAIS, no âmbito do
contrato referido no inciso IX acima; bem como (ii) elaboração de relatório
semestral acerca das despesas do FUNDO, que deverá ser contratado
até 1 de janeiro de 2015. A análise do AGENTE FINANCEIRO deverá ser
concluída em até 10 dlas contados da data de submissão da proposta,
sob pena de aceitação tácita;

XI -

informar os dados das contas relacionadas no CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO em todos os contratos que
vier a celebrar relativos à exploração de todas as atividades da ARENA e
do PROJETO pelo FUNDO, para que os recursos deles provenientes
sejam nelas depositados, com exclusão de quaisquer outras, bem como
não assinar qualquer aditivo alterando esses dados;

XII -

fazer com que o agente comercializador, inclua nos contratos negociados
wrn quaisquer contrapartes e clientes do FUNDO, no âmbito da
exploração da ARENA, a obrigação de tais contrapartes e cliente
efetuarem quaisquer pagamentos exclusivamente por meio de depó
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na competente CONTA DO PROJETO, de titularidade do FUNDO,
conforme indicado pelo CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS
DO FUNDO, bem como dê ciência da cessão fiduciária instituída em favor
do AGENTE FINANCEIRO sobre tais recebíveis; e
XIII - cumprir, ou fazer cumprir, com o disposto no inciso XLIX, da Cláusula
Nona, inclusive, mas sem limitação, solicitando (i) a substituição,
conforme aplicável, das PESSOAS CHAVE envolvidas na atividade de
comercialização das PROPRIEDADES COMERCIAIS ou do próprio
agente comercializador, conforme aplicável, elou (ii) a contratação do
Consultor de Operação de Arenas.
PARÁGRAFODÉCIMO PRIMEIRO

É, ainda, obrigação EXCLUSIVA do CLUBE, enquanto INTERVENIENTE
ANUENTE:
(i)

sediar na ARENA no mínimo 90% (noventa por cento) dos jogos com
mando de campo do CLUBE em competições oficiais até a liquidação
total do FINANCIAMENTO, observado que em relação aos 10% (dez por
cento) dos jogos de mando de campo do CLUBE restantes, a realização
em outras arenas ou estádios deverá ser previamente comunicada ao
FUNDO, assegurando o depósito e/ou repasse das receitas decorrentes
nas CONTAS DO PROJETO, em conformidade com o CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO. Não serão computadas
para fins de aferição do cumprimento desta obrigação partidas que o
CLUBE não possa sediãr na ARENA em virtude de punições que lhe
venham a ser impostas pelas entidades de administração do desporto,
tais como a CBF, a Federação Paulista de Futebol, a Conmebol e a FIFA,
ou pelas autoridades públicas competentes; e

(ii)

renovar anualmente a procuração outorgada nos termos do inciso XII da
Cláusula Sétima.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO
Na medida em que o valor total dos bens imóveis concedidos em garanti
nos termos da Cláusula Sétima, incisos VI11 e IX, seja suficiente para asseg
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um valor superior ao saldo devedor do FINANCIAMENTO, o CLUBE poderá
solicitar a liberação parcial de tais garantias, sendo certo que tal liberação ficara
condicionada à prévia e expressa aprovação do BNDES e do AGENTE
FINANCEIRO.
~LÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA
OBRIGAÇÕES ESPEC~FICAS DOS INTERVENIENTES ANUENTES
Obrigam-se
BENEFICIARIA, a:
I

-

II

os

INTERVENIENTES

ANUENTES,

acionistas

da

submeter a aprovação do AGENTE FINANCEIRO e do BNDES quaisquer
propostas de matérias relativas à BENEFICIARIA concernentes A: (i)
oneração a qualquer titulo, de ação de sua propriedade, de emissão da
BENEFICIARIA; (ii)venda, aquisição, incorporação, fusão, cisão de ativos
ou qualquer outro ato que importe ou possa vir a importar em
modificações na atual configuração da BENEFICIARIA ou em
transferência do controle acionário da BENEFICIARIA, nos termos do art.
116 da Lei no 6.404, de 15.12.76, observado, em ambas as hipóteses, o
disposto no Parágrafo Único desta Cláusula Décima Primeira;

-

não promover a inclusão em acordo societáno, estatuto ou contrato social
da BENEFICIARIA, de dispositivo que importe em restrições ou prejuízo a
capacidade de pagamento das obrigações financeiras das operações da
BENEFICIÁRIA com O BNDES;

111

-

IV -

não promover atos ou medidas que prejudiquem ou alterem o equilíbrio
econômico-financeiro da BENEFICIARIA; e
tomar todas as providências necessárias para garantir o atendimento da
finalidade da presente operação, nos termos da Cláusula Primeira do
presente CONTRATO.

A OPI e a JEQUITIBÁ não poderão transferir quaisquer de suas ações ou
direitos de subscrição na BENEFICIARIA, nem tampouco a ODB deixará

controlar direta ou indiretamente a OPI, sem a prévia autorização do AGENTE
FINANCEIRO e do BNDES.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
RESPONSABILIDADE NA SUCESSÃO EMPRESARIAL
Na hipótese de sucessão empresarial, os eventuais sucessores a
qualquer titulo da BENEFICIÁRIA responderão integral e solidariamente pelas
obrigações decorrentes deste CONTRATO.

Não se aplica o disposto no Caput desta Cláusula se houver a prévia
anuência do AGENTE FINANCEIRO ao afastamento da solidariedade na cisão
parcial.

A utilização do crédito, além do cumprimento, quando aplicável e no que
couber, das condições previstas nos artigos 5
' e 6 O das "DISPOSIÇÕES
APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES" mencionadas e das estabelecidas
nas "NORMAS E INSTRUÇÕES DE ACOMPANHAMENTO", a que se refere o
artigo 2" das mesmas "DISPOSIÇÕES", fica sujeita ao atendimento das
seguintes condiçóes:

-

I Para utilização da primeira parcela do crédito:
si)

comprovação, em relação a este CONTRATO e aos
CONTRATOS DE GARANTIAS (exceto os instrumentos
contratuais relativos as GARANTIAS mencionadas nos incisos
VIII e IX da Cláusula Sétima), conforme aplicável, (i) das suas
efetivas celebrações, por todas as partes e respectivos
terceiros; (ii) dos seus registros perante os cartórios
competentes (quando for o caso) e da realização das demais
formalidades específicas previstas nas referidas GA
(exceto nas GARANTIAS mencionadas nos incisos V
Cláusula Sétima); e (iii) de suas plenas validades e efic

b)

comprovação da regular averbação da Concessão de Direito
Real de Uso do imóvel onde será construída a ARENA,
conforme preconiza o artigo 1.369 do Código Civil Brasileiro,
pelo Município de São Paulo em favor do CLUBE, e da
subsequente cessão da titularidade da Concessão do CLUBE
para o FUNDO, com a autorização do Município de São Paulo,
na matricula do referido imóvel, perante o oficio competente do
Registro Geral de Imóveis;

c)

inexistência de qualquer fato que, a critério do AGENTE
FINANCEIRO elou do BNDES, venha alterar substancialmente
a situação econ6mico-financeira da BENEFICIÁRIA ou que
possa comprometer a execução do empreendimento ora
financiado, de fom-ta a alterh-10 ou impossibilitar sua realização,
nos termos previstos no projeto aprovado pelo AGENTE
FINANCEIRO e pelo BNDES;

d)

abertura, pela BENEFICIARIA e pelo FUNDO, da CONTA
DESEMBOLSO e demais CONTAS DO PROJETO junto ao
AGENTE FINANCEIRO;

e)

inexistência de inscrição da BENEFICIARIA no Cadastro de
Empregadores que tenham mantido trabalhadores em
condições análogas a de escravo, instituído pela Portaria
Interministerial no 2, de 12.5.2011, do Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE e da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, a ser verificada mediante consulta
na intemet, no endereço www.mte.gov.br;

)

comprovação da contratação dos seguros mencionados na
Cláusula Nona, inciso XLI acima;

g)

comprovação da celebração de instrumento de divida
subordinada, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões
de Reais), entre a OPI (ou outra empresa pertencente ao
mesmo grupo econômico) e a BENEFICIÁRIA ou da
integralização de Quotas Mezanino no FUNDO pela ODB
)

I

OPI no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
Reais);
n)

comprovação de inexistência de inadimplemento com a União,
seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta,
mediante a apresentação de declaração da BENEFICIÁRIA,
firmada por seus representantes legais, sem prejuízo das
obrigações cuja comprovação de adimplemento deva ser feita
por intermédio de certidão, em razão da legislação vigente,
quais sejam:
(i)
Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão
Positiva de DBbito com Efeitos de Negativa de Débitos (CPDEM) da BENEFICIARIA, expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio da internet, a serem extraídas pela
BENEFICIÁRIA no endereço www.receita.fazenda.gov.br e
verificadas pelo AGENTE FINANCEIRO no mesmo (art. 195, §
3O, da Constituição Federal; art. 47 da Lei no 8.212, de 24.7.91;
art. 71, g 2O, da Lei no 8.666, de 21.6.93; art. 10 da Lei no
8.870, de 15.4.94; art. 23 da Lei no 9.711, de 20.11.98;
Instrução Normativa no 97112009. De 1311112009, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, publicada no Diário Oficial da
União em 17.11.2009; art. 257 do Decreto no 3.048, de 6.5.99);
Comprovante de que a BENEFICIARIA está em dia
com a entrega da Relação Anual de Informações Sociais RAIS (artigo 362, parágrafo 1°, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT; Decreto n? 76.900, de 23.12.1975);
(ii)

Comprovaçáo de que a BENEFICIÁRIA está em dia
(iii)
w m as obrigações relativas ao FGTS, mediante apresentação
de Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela
CAIXA, cuja autenticidade deverá ser verificada pelo AGENTE
FINANCEIRO, n
ereço www.caixa.gov.br (Lei n.O 9.012, de
30.03.95; Lei n.
6, de 11.05.90; Circular Caixa no 392, de

Comprovação de quitação de tributos e contribuições
(iv)
federais, mediante apresentaçáo de Certidão Conjunta
Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Secretaria da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Receita Federal, por meio da internet, cuja autenticidade
deverá ser verificada pelo AGENTE FINANCEIRO nos
www.receita.fazenda.gov.br
OU
endereços
www.pgfn.fazenda.gov.br (Lei no 12.309, de 9.8.2010, Decreto
no 99.476, de 24.8.90, Decreto no 5.586, de 19.11.2005,
Portaria Conjunta PGFNISRF no 3, de 2.5.2007, e Instrução
Normativa RFB no 734, de 2.5.2007).

-

h) apresentaçáo dos seguintes documentos relacionados ao
PROJETO: Alvará de construção do projeto modificativo;
Declaração da Eletropaulo sobre às adequações no sistema e
prazo previsto para atendimento; Planilha orçamentária e relatório
de evolução assinados; Eventograma pós-copa assinado; Projeto
Modificativo aprovado assinado.

-

II Para utilização de parcela superior a 20% (vinte por cento) do crédito:
a)

apresentação do projeto executivo da ARENA aprovado pela
FIFA, acompanhado de:

declaração expressa do autor do projeto executivo, sob
(i)
pena de responsabilização pessoal, de que todos os trabalhos
gráficos, especificações, orçamentos e demais documentos
técnicos relacionados com a obra, cont6m assinatura e número
do registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA) dos seus responsáveis técnicos, nos termos do artigo
14, da Lei no. 5.194166;
anotaçáo de Responsabilidade Técnica (ART) dos
(ii)
autores de todos os documentos técnicos relacionados com a
obra, incluindo os projetos de engenharia e arquitetura, os
orçamentos, especificações técnicas, cadernos de

memoriais descritivos, conforme estabelece o artigo l0
da Lei
no. 649611977;
declaração expressa de profissional de engenharia de
(iii)
que os projetos da arenas atendem, no que couber, aos
requisitos previstos na Portaria do Ministro de Estado do
Esporte no. 12412009, relativa ao Decreto no. 6.79512009, que
regulamenta o artigo 23 da Lei no. 10.671/2003 (Estatuto do
Torcedor); e
declaração expressa de profissional de engenharia de
(iv)
que os projetos atendem as condições impostas pelas
concessionárias de serviços públicos de saneamento, energia
elétrica e telefonia.

III

b)

apresentação do pronunciamento do TCU acerca do projeto
executivo da ARENA, de acordo com o disposto no Acórdão no
084512011, de 06 de abril de 2011, do Tribunal de Contas da
União - TCU; e

c)

apresentação do contrato firmado com empresa independente
para auditar a execução físico-financeira dos investimentos.

- Para utiliziiçiio de parcela superior a 65% (sessenta e cinco por cento)

do crédito:

a)

aprovação dos projetos básico e executivo da ARENA pelo
Corpo de Bombeiros;

b)

apresentação do contrato firmado com entidade certificadora
de Qualidade Ambienta1 reconhecida internacionalmente elou
acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial INMETRO, com vistas a obtenção de
certificação para o PROJETO; e

-

c)

comprovação, em relação aos CONTRATOS DE GARANTIAS
mencionados nos incisos VIII e IX da Cláusula Sétim
conforme aplicável, (I) das suas efetivas celebrações, por tod

as partes e respectivos terceiros; (ii) dos seus registros perante
os cartbrios competentes (quando for o caso) e da realização
das demais formalidades específicas previstas nas referidas
GARANTIAS; e (iii) de suas plenas validades e eficácias.

-

IV Para utilização de cada parcela do crédito posterior a primeira:
a)

comprovação, em valor correspondente à liberação
anteriormente efetuada, da integralização de Quotas Seniores
do FUNDO ou na quitação de empréstimos-ponte ou mútuos
contraídos pela BENEFICIARIA com a finalidade de integralizar
Quotas Seniores do FUNDO. A integralizaçáo ou quitação
acima mencionadas devem ser efetivadas em prazo de até 30
(trinta) dias da liberação de cada parcela do crédito.

-

V Para utilização de cada parcela do crédito:
a)

inexistência de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha
alterar substancialmente a situação econ6mico-financeira da
BENEFICIARIA ou que possa comprometer a execução do
empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou
impossibilitar sua realização. nos termos previstos no projeto
aprovado pelo AGENTE FINANCEIRO e pelo BNDES;

b)

comprovação

c)

BENEFICIARIA,
ao
AGENTE
apresentação,
pela
FINANCEIRO, de Certidão Negativa de Débito
CND ou
Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa CPD-EN,
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
meio da INTERNET, a serem extraíd
Ia BENEFICIÁRIA no
endereço www.receita.fazen
verificadas pelo
AGENTE FINANCEIRO no mesmo;

de a BENEFICIÁRIA haver aplicado no
PROJETO a parcela do crédito anteriormente utilizada, de
acordo com o estabelecido no Quadro de Usos e Fontes
aprovado pelo BNDES;

-

d)

comprovação de regularidade de situação do PROJETO
perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já
tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração da
BENEFICIARIA sobre a validade de tal documento;

e)

comprovação da validade do Termo de Compromisso
Ambienta1 no 14312011, expedido pela Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente em 24 de maio de 2011 e aditado em
29 de novembro de 201 1;

f)

cumprimento pela BENEFICIARIA, quando cabível, ao disposto
em quaisquer manifestações proferidas pelo Tribunal de
Contas da União TCU, que repercutam no PROJETO (para
efeitos deste item, o AGENTE FINANCEIRO encaminhará a
BENEFICIARIA para ciência os documentos recebidos do TCU
que repercutam no PROJETO, que deverá declarar
expressamente o seu conhecimento do teor dos referidos
documentos); e

-

g)

inexistência de comunicação formal emitida pelo Grupo
Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 - GECOPA
informando o descumprimento dos compromissos relativos ao
entorno do empreendimento apoiado, conforme pactuados na
Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo FIFA 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
LIQU~DAÇÁOANTECIPADA DA D~VIDAE DAS AMORTIZAÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS
Em qualquer hipótese de amortização extraordinária da divida, inclusive
nos casos previstos na Cláusula Nona, incisos XVII e XVIII, o pagamento parcial
antecipado será imputado proporcionalmente às pres
principal (e, consequentemente, em relação aos juros aplicávei
ordem natural das prestações e mantidas as respectivas datas
sem aplicação de quaisquer multas, correções elou penalidade
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Na liquidação antecipada da divida, serão mantidas, ate a data final
prevista contratualmente para a liquidação normal do débito, as obrigaçóes
contratuais de fazer ou não fazer assumidas pela BENEFICIARIA,
especificamente as seguintes: (a) realizar o PROJETO objeto da colaboração
financeira concedida; e (b) facultar ao AGENTE FINANCEIRO a acompanhar a
execução do PROJETO, nos termos da IegislaçSio aplicável.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Na hipótese de liquidação antecipada total da dívida do
FINANCIAMENTO, as GARANTIAS serão liberadas pela AGENTE
FINANCEIRO.
PARÁGRAFo TERCEIRO
Também poderá ensejar a liquidação antecipada da dívida a ocorrência
de desapropriação, confisco ou prática, por qualquer autoridade, de qualquer ato
com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de
qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a Concessão do Direito Real de Uso
do imóvel elou a ARENA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
INADIMPLEMENTO
Na ocorrência de inadimplemento das obrigaçBes assumidas pela

BENEFICIÁRIA será observado, sempre quando aplicável e no que couber, o
disposto nos artigos 41 a 47-A das 'DISPOSIÇÕES APLICAVEIS AOS
CONTRATOS DO BNDES".
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
MULTA DE AJUIZAMENTO

a

Na hipótese de cobrança judicial da dívida decorrente deste CONTRATO,
pagará multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e
ivida, além de despesas extrajudiciais, judiciais e honorários
evidos a partir da data de propositura da medida judicial de

BENEFICIARIA

CLAUSULA

DÉCIMA SÉTIMA
VENCIMENTO ANTECIPADO

Observado eventual período de cura previsto neste CONTRATO, o
AGENTE FINANCEIRO poderá declarar antecipadamente vencido este
CONTRATO, com a sustação de qualquer desembolso e imediata exigibilidade
da dívida, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, se
for comprovada a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:
a)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, em
qualquer aspecto relevante, quaisquer das declarações prestadas pela
BENEFICIARIA no âmbito do presente CONTRATO;

b)

extinção, liquidação, dissolução, insolvência, recuperação judicial ou
extrajudicial, pedido de autofalência, pedido de falência não elidido no
prazo legal ou decretação de falência da BENEFICIARIA, do FUNDO ou
de garantidores, que não o CLUBE, nos termos das GARANTIAS,
observada, nesta hipótese, a possibilidade de substituição das
GARANTIAS, a critério exclusivo do AGENTE FINANCEIRO;

c)

a ocorrência de qualquer fato relevante que, a critério do BNDES elou do
AGENTE FINACEIRO, possa comprometer a execução do PROJETO, de
forma a impossibilitar a sua realização nos termos previstos no projeto
aprovado pela FIFA e, consequentemente, sua participação nos jogos da
Copa do Mundo 2014;

d)

a existência de sentença condenatória transitada em julgado em razão da
prática de atos, pela BENEFICIARIA, que importem em trabalho infantil,
trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente;

e)

a alteração do controle acionário da BENEFICIARIA ou a transferência,
parcial ou total, das obrigações decorrentes deste CONTRATO, sem a
prévia autorização do AGENTE FINANCEIRO, ressalvado o disposto na
Cláusula Décima Primeira, Parágrafo Único;

f)

a inclusão, em acordo societário, estatuto ou contrato social da
BENEFICIARIA, ou das empresas que a controlam, após a aprovação da
operação pela CAIXA, de dispositivo pelo qual seja exigido quóru

especial para deliberação ou aprovação de matérias que limitem ou
cerceiem o controle da BENEFICIARIA pelos respectivos controladores,
ou, ainda, a inclusão naqueles documentos, de dispositivo que importe
em: (i) restrições à capacidade de crescimento da BENEFICIÁRIA ou ao
seu desenvolvimento tecnológico; e (ii) restrições ou prejuízo a
capacidade de pagamento das obrigações financeiras decorrentes desta
operação;
g)

a constituição voluntária pelos respectivos garantidores, sem a prévia
autorização do AGENTE FINANCEIRO, de ônus ou gravame sobre o(s)
bem(ns) e direito(s) dado(s) em garantia ao AGENTE FINANCEIRO e
enumerados na Cláusula Sétima, exceção feita: (i) àqueles autorizados
neste CONTRATO ou de outro modo pelo AGENTE FINANCEIRO de
forma previa expressa e por escrito; e (ii) as hipotecas de grau superior
constituídas sobre o imóvel referido na Cláusula Sétima, inciso IX, do
presente CONTRATO e dado em garantia ao AGENTE FINANCEIRO;

h)

a decretação de vencimento antecipado de qualquer dívida da
BENEFICIARIA com instituições financeiras em montante igual ou
superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de Reais) ou seu
equivalente em outras moedas, ou (b) protesto legítimo de títulos contra a
BENEFICIARIA, cujo valor global ultrapasse R$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de Reais) ou seu equivalente em outras moedas, salvo se, em
ambas as hipóteses, realizado por erro ou má-fé de terceiro, desde que
validamente comprovado pela BENEFICIÁRIA, bem como se suspenso,
cancelado ou ainda se prestadas garantias em juízo;

i)

se este CONTRATO, quaisquer das GARANTIAS elou o CONTRATO DE
SUPORTE, ou ainda qualquer documento a eles relacionados ou
qualquer uma de suas disposições substanciais forem revogados,
rescindidos, se tornarem nulos ou inexequíveis, de forma a subtrair a
validade ou eficácia do FINANCIAMENTO, e tal efeito não for sanado no
prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento pela B
notificação do AGENTE FINANCEIRO, em cada cas
afetem de maneira adversa a capacidade da BENEFI
com as respectivas obrigações ligadas ao FINANCIAM

j)

inadimplemento, da OPI, da ODB ou da JEQUITIBÁ, das obrigações
mencionadas no CONTRATO DE SUPORTE, nas condições e no prazo
ali estipulados, não sanado dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis
contados da data do recebimento pela BENEFICIÁRIA da notificação de
inadimplemento a ser enviada pelo AGENTE FINANCEIRO;

k)

caso o AGENTE FINANCEIRO solicite ao FUNDO a substituição do
CLUBE, na qualidade de operador e comercializador da ARENA, nas
hipóteses previstas no contrato de comercialização, e tal substituição não
ocorra no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da solicitação do
AGENTE FINANCEIRO após a data em que a destituição do CLUBE seja
contratualmente admissível nos termos de tal instrumento, prorrogáveis, a
critério do AGENTE FINANCEIRO, por igual período por motivo
justificado;

I)

caso a BENEFICIÁRIA e/ou o FUNDO deixem de destinar 50% (cinquenta
por cento) do resultado operacional líquido do PROJETO, durante o
período de carência do FINANCIAMENTO, para a aceleração do
pagamento do FINANCIAMENTO;

m)

caso a BENEFICIARIA elou o FUNDO deixem de destinar 50% (cinquenta
por cento) dos recursos que seriam distribuídos ao CLUBE, na posição de
quotista júnior do FUNDO, para aceleração do pagamento do
FINANCIAMENTO, até que o saldo do FINANCIAMENTO seja de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de Reais);

n)

o descumprimento pela BENEFICIARIA de qualquer obrigação legal ou
convencional prevista neste CONTRATO, nos CONTRATOS DE
GARANTIA ou em quaisquer dos aditivos do CONTRATO ou dos
CONTRATOS DE GARANTIA;

o)

alienação ou oneração de ativos relevantes do PROJETO que não em
decorrência (i) da comercialização dos Certificados de Incentivo ao
Desenvolvimento - CIDs, ou ainda (ii) da exploração comercial da
ARENA, incluindo-se nessa exploração comercial, sem limitação, a
comercialização de ativos da ARENA, tais como venda de namin
espaços publicitários, espaços para lojas e restaurantes, ca
cadeiras e assentos em geral, dentre outros bens e direitos passíveis
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comercialização em estádio de futebol ou arena multiuso
("PROPRIEDADES COMERCIAIS"), ou ainda a locação, usufruto, cessão,
concessão ou subconcessão de uso de tais PROPRIEDADES
COMERCIAIS ou de suas respectivas hreas, observadas as demais
obrigações ou disposições previstas no presente CONTRATO ou nos
CONTRATOS DE GARANTIA;
p)

o descumprimento pelas INTERVENIENTES ANUENTES elou pela
BENEFICIARIA de obrigação prevista no inciso XI, Parágrafo Décimo, da
Cláusula Décima deste CONTRATO;

q)

a não constituição do SALDO LIMITE - CONTA RESERVA (conforme
definido no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO
FUNDO) até o DIA ELEITO (conforme definido no CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO) referente ao mês de
dezembro de 2018;

r)

vencimento antecipado das debêntures referentes a Iaemissão de
debênturês da BENEFICIÁRIA, datada de 28 de novembro de 2013 e das
DEBÊNTURES, , nas condições e prazos estipulados, respectivamente,
(i) no Instrumento Particular de Escritura da IaEmissão de Debêntures
Simples, Não Conversiveis em Ações, em Série Única, da Espécie
Subordinada, para Distribuição Privada, da Arena Itaquera S.A.; e (ii) no
Instrumento Particular de Escritura da 2a Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
Quirografária, para Distribuição Privada da Arena Itaquera S.A., conforme
aditados de tempos em tempos;

s)

o descumprimento pelo FUNDO de qualquer obrigação convencional
prevista neste CONTRATO, nos CONTRATOS DE GARANTIA ou em
quaisquer dos aditivos do CONTRATO ou dos CONTRATOS DE
GARANTIA; e

i)

O descumprirnento por parte do CLU
Parágrafo Oitavo e Nono da Cláusula Décima.

PARAGRAFO ÚNICO

O AGENTE FINANCEIRO declarará antecipadamente vencido este
CONTRATO, com a sustação de qualquer desembolso e imediata exigibilidade
da divida, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, se
for comprovada a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:
a)

a aplicação dos recursos do FINANCIAMENTO em finalidade diversa da
prevista no PROJETO, sem prejuízo de o AGENTE FINANCEIRO
comunicar esse fato ao Ministbrio Público Federal, para os fins e efeitos
da Lei no 7.492, de 16.06.86;e

b)

em caso de diplomaçáo como Deputado(a) Federal ou Senador(a), de
pessoa que exerça função remunerada na BENEFICIÁRIA, ou esteja
entre os seus proprietários. controladores ou diretores, pessoas incursas
nas vedações previstas pela Constituição Federal, artigo 54, incisos I e II.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
VENCIMENTO EM DIAS NÁO ÚTEIS

Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos
que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou
municipais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos deste
CONTRATO, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos
calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período
seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos deste CONTRATO.

Para efeito do disposto no "caput" desta Cláusula, salvo disposição
expressa em contrário, serão considerados os feriados do lugar onde estiver a
sede da BENEFICIÁRIA, cujo endereço estiver indicado neste CONTRATO.

A BENEFICIÁRIA autoriza o AGENTE FINANCEIRO e o BNDES, por
seus representantes ou prepostos, elou os Órgãos de Controle e Fiscalização
Federais, a realizar ampla fiscalização da aplicação dos recursos previstos par
a execução do PROJETO, franqueando o livre acesso aos documentos relativ
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a esses, bem como aos locais onde estejam sendo desenvolvidas as atividades
relacionadas aos empreendimentos.
A BENEFICIARIA expressamente autoriza o AGENTE FINANCEIRO,
durante a vigência deste Contrato, a solicitar e receber informações acerca da
existência ou não de registros no CADIN a seu respeito.
A BENEFICIARIA declara ter ciência de que o AGENTE FINANCEIRO,
bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do
Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei n O 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar
informações ao BACEN sobre a situação contábil deste e de todos os créditos
de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema
Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n O 3.658, de 17 de
dezembro de 2008, cujo propósito é permitir ao BACEN a supervisão indireta da
solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
A BENEFICIÁRIA e os INTERVENIENTES ANUENTES desde já
autorizam o AGENTE FINANCEIRO, de forma irrevogável e irretratável, a
prestar quaisquer dados, informações e apresentar quaisquer documentos
relacionados ao presente CONTRATO e ao PROJETO aos órgãos de
fiscalização elou de controle externo elou judicante, requeridas pelos órgãos
fiscalizadores, tais como, mas não se limitando ao Ministério Público, BNDES,
CGU e TCU.
A BENEFICIÁRIA expressamente autoriza o AGENTE FINANCEIRO e o
BNDES, de forma irrevogável e irretratável, a consultar as informações sobre a
CONTA DESEMBOLSO e demais CONTAS DO PROJETO.
As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a
ade que, no curso deste CONTRATO, venha a substituir, em
e função, os órgãos regulatórioslfiscalizadores acima

Sem prejuízo das demais declarações e garantias aqui prestadas, a
BENEFICIARIA, e cada uma das INTERVENIENTES ANUENTES,
individualmente, declara e garante que:
O AGENTE FINANCEIRO não detém competência ou atribuição para
fiscalizar a atuação da BENEFICIARIA nos procedimentos para
contratação de terceiros, estando isenta de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais
procedimentos;
Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada ao
AGENTE FINANCEIRO caso ocorra alteração de PROJETO e que
esta seja implementada sem aprovação expressa deste AGENTE
FINANCEIRO;
A BENEFICIARIA
tem pleno conhecimento de que o
acompanhamento da execução do objeto do CONTRATO é efetuado
por engenheiros e arquitetos do AGENTE FINANCEIRO ou
prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da
aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar;
A BENEFICIÁRIA tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita
técnica ao empreendimento pelo AGENTE FINANCEIRO é feita
exclusivamente para efeito de inspeção visual para verificação da
aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou em
qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou
serviços acompanhados pelo AGENTE FINANCEIRO ou prepostos;
Esta autorizada, nos termos da lei e de seus documentos
organizacionais a celebra
CONTRATO, assumindo as
obrigações financeiras e não fi
ras decorrentes, bem como a
cumprir todas as disposições de
NTRATO e dos CONTRATOS
DE GARANTIA de que é parte;

VI1 -

VI11

-

É pessoa capaz e a celebração e a execução deste CONTRATO e
dos CONTRATOS DE GARANTIA de que e parte não infringem nem
violam nenhuma disposição de seus documentos organizacionais ou
das leis e dos regulamentos a que se submete;
Os signatários do presente CONTRATO têm poderes e foram
devidamente autorizados a celebrá-lo, vinculando a BENEFICIARIA e
as INTERVENIENTES ANUENTES, de acordo com os seus
respectivos termos;
Todas as aprovações, consentimentos, registros ou demais medidas
de qualquer natureza que porventura sejam necessários para a
celebração deste CONTRATO e dos CONTRATOS DE GARANTIA
foram tomados e obtidos, e estão em pleno vigor e efichcia, pela
BENEFICIÁRIA e INTERVENIENTES ANUENTES, especialmente em
relação a validade e exequibilidade do presente CONTRATO e dos
CONTRATOS DE GARANTIA;
A celebração deste CONTRATO e dos CONTRATOS DE GARANTIA
não infringe nem viola qualquer disposição ou cláusula contida em
qualquer acordo, contrato ou avença de que a BENEFICIARIA ou as
INTERVENIENTES ANUENTES sejam parte, nem causará, salvo
conforme aqui previsto, a rescisão ou vencimento antecipado de
qualquer um desses instrumentos;
Não existe qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer
acordo, contrato ou avença de que a BENEFICIARIA ou as
INTERVENIENTES ANUENTES sejam parte que contenha
impedimento de qualquer natureza que vede a constituição das
garantias previstas neste CONTRATO pela BENEFICIÁRIA e as
INTERVENIENTES, em favor do AGENTE FINANCEIRO:

XII -

Os bens mencionados na Cláusula Sétima se encontram na posse
mansa e pacifica da BENEFICIARIA elou INTERVENIENTES
ANUENTES, conforme o caso, livres e
de quaisquer
ônus, inclusive fiscais, ressalvados
conhecimento do AGENTE
deste contrato, elencados no

XIII -

A BENEFICIARIA e os INTEVERNIENTES declaram cumprir todas as
condicionantes para a contratação dispostas na Decisão de Diretoria
BNDES, ou seja, a Decisão no 69212013, de 18 de junho de 2013 e na
Decisão no 1.18912012, de 19 de novembro de 2013.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
c ~ s s Ã DE
o DIREITOS E OBRIGAÇ~ES

Poderá o AGENTE FINANCEIRO ceder ou de outra forma transferir, seus
direitos e obrigações como Banco Repassador, ou qualquer parte deles, para
qualquer outra parte, que o sucederá em todos os seus direitos e obrigações,
desde que com a prbvia e expressa concordância do BNDES, sendo certo que
não poderá ocorrer a cessão das GARANTIAS desacompanhadas da cessão do
respectivo crédito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
FORO E LEI APLICÁVEL
Fica eleito, para dirimir todas as questões decorrentes deste CONTRATO,
o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com exclusão de todos os outros, por mais privilegiados que
sejam.
Este CONTRATO será regido pelas Leis brasileiras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
SUSPENSÃODALIBERAÇÃODOSRECURSOS
Poderá o AGENTE FINANCEIRO, em caso de comunicação
encaminhada por qualquer de seus órgãos de controle apontando irregularidade
no PROJETO, suspender a liberação de recursos ou glosar os valores que
correspondam as
ate o esclarecimento definitivo da pendência
que, em se
a redução do valor do financiamento,
na mesma proporção.

Todas e quaisquer notificações ou quaisquer outras comunicações
exigidas ou permitidas nos termos deste CONTRATO serão realizadas por
escrito, mediante entrega pessoal, por fac-símile, mensagem eletrônica (e-mail),
serviço de entrega especial ou carta registrada, sempre com comprovante de
recebimento, endereçados a parte pertinente em seu respectivo endereço,
conforme indicado abaixo, ou em um outro endereço que tal parte possa
informar às outras partes através de notificação.

Se a BENEFICIÁRIA:
End.: Rua Iguatemi, no 151, 19" andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP
01451-011
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio César Campanhã de Almeida
Tel.: (11) 3133-0370
Fax: (11) 3133-0360
mribeiro@brltrust.com.br;
rgomes@brltrust.com.br;
E-mail:
jcampanha@brltrust.com.br

-

Se ao AGENTE FINANCEIRO:
End.: GESAN - GN Financiamento para Saneamento e Infraestrutura,
SBS Quadra 04, Lotes 314 Ed. SedeIMZ, 12O andar,
CEP 70092-900, Brasília - DF
At.: Gerente Nacional
Tel.: (61) 3206 - 9202
Fax: (61) 3206 - 9391
E-mail: gesan@caixa.gov.br

-

Se a OPI:
End.: Praia de Botafogo, 300, 1l0
andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ,
CEP: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ
At.: Otávio França
Tel.: 11 3096-8183
Fax: 11 3096-8894
E-rnail: otaviof@odebrecht.com

Se a JEQUITIBÁ:
End.: Rua Iguatemi, no 151, 19" andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CEP
01451-011
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio César Campanhã de Almeida
Tel.: (11) 3133-0370
Fax: (11) 3133-0360
E-mail:
mribeiro@brltrust.com.br;
rgomes@brltrust.com.br;
jcampanha@brltnist.com.br
Se ao CLUBE:
End.: Rua São Jorge, no 777, Tatuapé, São Paulo - SP, CEP 03087-000
At.: Mário Gobbi Filho
Tel.: (11) 2095-3000
Fax: (11) 2095-3001
E-mail: presidencia@sccorinthians.com.br
Se ao FUNDO:
End.: Rua Iguatemi, no 151, 19" andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP
01451-011
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes
Tel.: (11) 3133-0370
Fax: (11) 3133-0360
E-mail: mribeiro@brltrust.com.br; rgomes@brltrust.com.br
As comunicações realizadas por mensagem eletrbnica (e-mail), no

endereço eletrônico indicado acima, serão válidas e consideradas entregues na
data do recebimento das mesmas, desde que o remetente receba resposta do
destinatário.
Todas e quaisquer notificações, instruções e comunicações nos termos
deste CONTRATO serão válidas e consideradas entregues na data do
recebimento das mesmas, conforme comprovados através de recibo assinado
pelo destinatário, da entrega da notific
cial ou extrajudicial ou, no caso
de envio por fac-símile ou entrega de
ndência, através do relatório de
transmissão ou comprovante de entrega.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA
LIBERALIDADE

P

As partes desde já reconhecem que o eventual não exercíci de direitos
pelo AGENTE FINANCEIRO constituirá mera liberalidade e discri o riedade,
não ensejando qualquer direito ou garantia a qualquer das partes.

CAIXA
ANEXO I
MATR~CULADO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO AGENTE
FINANCEIRO
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Uwr TERRWK) de forma irregular. situado na Rua São
Jorge. sem número, esquina com a Rua particular. e margem
esquerda do Rio 'Piete, no 27. W B D I ~ m,que
assim se descreve?: começa na esquina da Rua São Yozge, junto
ao Rio Tiete, daí segue pelo alinhamento da Rua S&O Jorge
n u m oxtemSo de 101.90m até a esquina desta rua com uma Rua
Particular íhrajetada), dai segue &o longo desta última rua
nimia esctens80 de 160.00m; dai deflete a esquerda e segue nume
extensão de 309.0Qs até encontrar o Rio Tiete; dai segue a
esquerda gelo Rio TietB até o ponto de partia, encerrando
uma brea superficial de 40.000.00ni2; confrontando à esquerda,
tie quqlu da Rua Rua0 Jorge olha para o imóvel, com o Rio Tiete,
a direita confina c o m a Rua Particular (Projetada) e nos
fundos com o propriet&rio,
lS&r&:

-

WORT C W D PPiWLrSra,
sociedade
nalida& esportiva. CNPLTfMF n* 61.902.722/0001nesta Capital, na Rua Si0 Jorge. n* 777, no
I

: Transcrição na 13.042 de 27 de abril de

:

062.200.0004-8

( d o r brea).
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Francisco Raymundo Oficial

um pavimnto, de construção aolida e simples, ocupado em
parte por depexui@nciasda administração do Clube cmpra8oz e
em gartte ocupado com 8ioradia de empregados; no alinhameuto da

ocotinua no

Rua São Jorge existe uma construçZo de 12.80~1de comprimento
por 2,601~de largura, de pé direito reduzido, sem forro,
tinados a bilheter
coberta de telhas e com guic
DE REClSTRO DE

Em 20 de agosto de 2012
A ~resenté matricula foi aberta instruída
pelo requerimento datado de 8 de agosto de 2012. P R O M C O M
425.016 DE 10/08/2012.
Av.2/241.016

POFICW M RKIISTRO oe

iW 28 de agosto de 2012
Procede-se ao Wa
O DO aÓviaG desta
estabelecida no 8 5 s do artigo 64 da Lei
matrícula, na £o=
9.532/97, em atendimento ao Ofício n* 1022/2012 (hcocesso na
10803.720006/2012-57). oxgedido em 10 de aaosto de 2022,
pela Çscrataria da Receita Federal do Brasil, relativo --•
aos bens e direitos do sujeito passivo BWPLF CUIB
V RAuLIEm, CPIPJIHi! n* 61.902.722/0001-26, já
qualificado. PROMCOM NO 426.034 de 23/08/2012.
R.3/241.016

FWCML M RMISTRO DE I

R.4/241.016

Bm 05 de marco de 2014

Pelo htrumento particular, com força de
escritura gíiblica, datado de 7 de fevereiro de 2014. si?Oim
Q;TW
P m , CbTPJIMi n* 61.902.722/0001-26, já
a

o

n

nr~ ti*
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CISdigo

São Paulo,

os

(CNSlU'll. 377-9

á. irrgo de 2014

nos t e m s do artigo 23
FSOZüA&, com sede em
~rasilia - DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4,
CEJPJ nu 00.360.305/0001-04, 9 h
.
para garantia de uma
obrigaçkio limitada ao valor de R$177.600,00, decorrente do
Contrato de Pinanci-to
-ante
Repasse contratado com o
BtUlBS,
Banco Nacional de Desenvolvimento EcOnBenico e Social
datado de 29 de novembro de 2013, não registrado. Consta do
Anexo I do instrumento particular como prazo e data de
vencimento as seguintes inforrmç6es: 161 parcelas m~lisais,
sendo a primeira davida em 15 de julho de 2015 e a última em
15 de novembro de 2028.

qualificado,
da L e i 9.51

-

~guatemi, n* 151. 9* andar, parte,
14.278.551/0001-26. PROTOMM 468.336

1

I
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ANEXO II
MATR~CULADO IMÓVEL HIPOTECADO AO AGENTE FINANCEIRO
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(3EWU.

S b Paulo,

12 do julho & 2000

a:TERRENO srtuado
Rua SBo Jorge e Rua SBo Felipe, no
- ZST*naPS, medindo
100,OOm de frente para a Rua
27'

&

üM
SU8DiSFSUlW

SBo Jorge; 37,30111de frente para a Rua SBo Felipe; de um lado,
confronta Com a Margem do Rio Tietê; de outro. (i deterarnado
sobre unia deflexao aos 170,lOm da Rua Sao Felipe e 260.50m da
Rua Sao Jorge, confrontando cara propriedade d e Assad Ábdalla,
encerrando a Prea de 45.000,00mz.
P R O P ~ I D : - SPORT CLOB CORINTFiIANS PAULXSTA, com sede nesta

Capital.

I

-.

WZ~XSTRDMITBIIOR:- ~ranscriçBonúwro 14.929, do 7* Registro de
Irnóireis desta Capital, feita em 18/01/1.938.
G. C-:-

062.200.0004-8

(area maior)
S'oFiaAL

R.1/162.200

I

Em 12 de julho de 2000

Pelo Auto de Penhora e Depósito Particular
lavrado aos 31/05/2.000, em cumprimento ao MANDADO n* 610/00,
expedido em 21/02/2.D00,
pela Dr'
Rnbrea BaSSO, WW Juiza
Federal da 4' Vara de Execuçdes Fiscais
Justiça Federal de
Primeira. Insthçia, desta Capital, extraido dos urtor na
91.585201-4 da aÇ40 de'EXECUÇh0
FISCAL, movida pela FAZENDA
NACIONAL, uontra o SPORT C L W CORINTtiIANS PAULISTA, CGC/MF no
61.902.722/0001-26, com se
773, Parque Silo Jorge, foi
M#kTRfCma, para garantia
tendo sido nomeado coma fiel depositário, ASBERTO DOAIiIB, RG
número 1.029.082, CPF/HF número 027.896.208-49, residente s
dotnicilia60 nesta Capital, d Rua Sao Jozge, no 777, Tatuapb. Faz
, o irn6vel objeto da matricula niiaiero

-

contfnaa no verso

I

Fm 02 de maio de 2007
cede-se o ARROLBBiEmO
, na forma estabelecida no
artigo 64 da ~ e i9.532 de 10.12.1997, e no artigo 4* da
Instrução Normativa n* 26, de 06.03.2001. da Secretaria da
em
conformidade com Oficio
DkR1TReceita
Pederal,
BPO/DIC&T/QAü HS 1217/2007 (Processo ne 19515.001398/200623),
subscrito em 30.03.2007, por Nilton Antônio Rossi
Ricci, da DERAT-SW/DICAT, que encaminhou a esta Serventia o
Extrato de bens e Direitos para Arrolamento, lavrado junto
PA
ao s u j e i t 7 8POXT CLDB -5
qualificado.

R.2/162.200

Em 29 de junho de 2007
Pelo MANDADO expedido em 15 de Junho de
2.007, pela Dra. Luciane Aparecida Fernandes Ramos, MM.
Juiza Pederal Substituta da 4 1 Vara Especializada em
Execuções Fiscais, desta Capital, extraído dos autos da afao
de xlQXX@b TXSCàC (
1,
foi
da penhora registrada sob número
detem-

Av.3/162.200

Av.4/162.200

Em 20 de Junho de 2012
Pelo )lanáaab no 0022.2012.00961. expedido em
4 de junho de 2012, pelo Juizo da 22' Vara Cfvel Federal de
980 Paulo, extraíao do5 autos do h-ocesso nu 000703505.2012.403.6100,
da &ao de CauçBo - Processo Cautelar movida galo
C&W
P ~ L I ~ F .contra
.
a VILXO
IrPIPIG, Eoi deterainada, de forma antecipa&,
a
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S!Eh!%. para a garantia âe futuras execucha fiacais ao valor
de at8 B$27.001.151.24, nos termos da deciao proferida em O
de j d o de 2012. Paz parte da garantia o 1
da matr
24.207 deste R e g i s t r o de Wveis.

nratricula, na £o
9.532/97, em

012.61.00.00703S-2/S~, foi contunícada a daci
5 de fevereiro &e 2014, que determinou o
6 07/03/1011.

Em 11 de Março de 2014
Pela escritura datada de 7 de fevereiro de
2014, do 159 Tabeliao de Notas de São Paulo - SP, Livro 2391,
fls. 053, SWRT CLUB
PAULISFÍ, CNPJ/UP n*
61.902.722/0001-26, j h qualificado, deu em HIFO!FMX B CAiXA
m,
com sede em Brasilia - DF, no Setor
Bancário Sul. Quadra 4, Lote 3/4, CNPJ ng 00.360.305/0001-04,
O IH&E&,
em garantia do integral e pontual cumprimento das
obriga~6es financeiras presentes e futuras decorrentes do
Contrato de Financiamento Mediante Repasse contratado com o
BNDES,
Banco Nacional de Desenvolviwento Econ8mico e Social
datado de 29 de novembro de 2013, aditado em 26 de dezembro
de 2013. no valor total principal de R$400.000.000.00
(não
registrado), que será amortizado em 161 parcelas mensais e
sucessivas, após o periodo de carencia (que inicia em
29/11/2013 e termina em 15/06/2015), a partir de 15 de julho
de 2015, incidindo sobre o encargo M s i c o do financiamento a
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. e sobre o encargo
remuneratório a taxa de juros de 3.4% ao ano, tudo na forna e
como
demais
condições
constantes do
título.
Figura
beneficiária ou interveniente anuente
S/A, com
sede nesta Capital, na Rita Iguatemi, n* 151, 9% andar, parte,
Itaim Bibi, CMPJfMP n* 14.278.551/0001-26. BRültMXi.0 468.334
DE 11/02/2014.

R.7/162.200

-

WOFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO
PROTOCOLO 1045878

I

- SP.

Certilrso ekiralda nos t e m s do ailigo 19. O 1". da Lei 6 0 1 W 3 .EvcnDisl exisldncii de
6ws reais alenaçbes ou pnnotaçbas 6 relatada. AvaGdade desta aitidão, p a n fins de
lawalura de sic"1ura W c a . ser* d. 30 dias. contabs da data da sua sxpediqao.
canforrne o disposto no amgo ia.
inciso )V. do Detnto 83,240186.
0 27O Suhdistnlo do T A N A % e o 4W Su94stnto da VILA FORMOSA pertencem a
W Cirwmciitao Imabilidria desde 2111111942, tendo ambos pertencido anledormente a
7*Cim~nScnçao.O hsllito de ITAQUERA pertcrse a 9.Circ-nçao
imobiii=na desde
lendo pertencido &n(en-n(a
;L P Clrcwsco'cao.
15m5i1~38.
Emolum~os:
RS25.37
São Paulo. 02iüUM15.
Estado
R$ 07.21

I

I

IPESP:

RS 05 34

Redsfro Civil:
TOTAL:

R I 40,60

f

,

Cristiano
danoGaúndo. EscrsveRte.
Leda Mari?3eAmo"m, ~acreveryd

I

ANEXO III
QUADRO DE USOS E FONTES

Quadro de Usos e Fontes (em R$ Mil)

Capex
Despesas Pré-Operacionais e
Financiamentos de Curto Prazo

1.085.000
128.773

CEF (BNDES)

400.000

CIDs

413.773

I a Emissão de Debêntures

50.000

2a Emissão de Debêntures

350.000

ANEXO IV
SEGUROS DE CONSTRUCAO DA ARENA

C H A R T I Sw

Contrato
de Seguro

CHARTI 5 5r
CharUs Seguros Brasif S.A

- -

Rua Gomes de Carvalho, 1.306 no V. Ollmpia
04547.sOg .%o Pauto SP- Brasil
ww~.chartlsimurance.com.br

-

SAC o800 72 66 136

-

I

. -...-

..-

---

--

CMARTíS SEGUROS BRASIL $.A
Rua Gomes de Carvathu. 1306 1 2 O andar
- .Vila.Olfnipia Sgr, Paulo SP CEP 04547-005

-

-

--

CHARTIS

---

PEDIDO DE EMISSAO

DATA DO PEDIDO
30/09/2011

420644

WEDA
REAL

I CÓD~GOSUSEP

CORRETOR
OCS ODEBRECHT ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

/

RAMO
035,

I

~~scrslçÃo
RESPONSABILIDADE CWIL GERAL

TIPO DE MOVIMEN'FA~AO
101

PROCESSO SUSEP
15414.001459/2009-82

DESCRIÇÃO
EMISSAO DE AP~LICE

I

NOAPÓLICE

1

NoENDOSSO
WOOOO

08737110203510000155

VIGENCIA
Inicio Bs 24hO0 do dia

) 009505.1.02201 1-6

30109/2011

At6 as 24h00 do dia

DATA DE EMISSÃO
0311012011

31/12/2013

FILIAL EMISSORA
02 - SAO PAULO
ESTIPULANTEITOIWADOR
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
ENDEREÇO
oTR PRAIA DE BaTAçoGo
CWPLEMENTO
BAIRRO
1Ia ANDAR
BOTAFOGO
CIDADE
RIO DE JANEIRO

1~o!,:&o,o:!,
1%

SEGURADO
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

1

!F

ENDEREÇO
OTR P W DE BOTAFOGO
COMPLEMENTO
?ANDAR
I0

CIDADE
RIO DE JANEIRO

- -

~,"~~2.288~0001-82
:::&.722/0003

BAIRRO
BOTAF000

-

L
1
I Jo

SEGURADO
SPORT CLUB CORINTNHIANS PAULISTA

-82

-26

LIMITE

COBERTURA

-

RC Obras Civis elou Serviços de
Instalação e Montagem
RC Erro de Projeto
RC Fundaçaes
RC Crutada
RC Circulaç6o de Equipamentos
RC Poluição Súbita
RC Danos a Instalações e Redes de
Serviços Públicos
RC Subsididria por Transportes de
Mercadorias Realizadas por
Terceiros
RC Empregador
RC Danos Morais
Adicional de RCF-V

FRANQUIA

10% dos prejuízos, com
mínimo de R$30.000.00
RC Empregador

-

üemaís Coberturas
R$5O.OW,OO

I

500.000,OO

I

2.500,OO

CLAUSULAS CONTRATADAS
Condições Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil Geral
Condigo Especial Seguro de Responsabilidade Civil, Obras Civis elou Servíps de Montagem e
instalaçfio de Maquinas e/ou Equipamentos
Clausula Particular da Cobertura Adicional para Danos de Erro de Projeto (OCIM)
Clausula Particular de Fundaçbes (OCIM)
Clausula Parücular Redes Pitblicas
Condiçáo Particutar Seguro de Responsabilidade Ciiil Subsidiaria do Seaurado
oor Mercadorias
"
de sua Propriedade quando ~ransportadaspor Terceiros
Condi~BoParticular Cobertura de Circulaçao de Equipamentos
CondiçSio Particular Responsabilidade ~ &cruzada.
il
CondiçL4o Parlícuiar Risco de Responsabitidade Civil Poluição Súbita
Condição Especial Seguro de Responsabilidade Civil do ~ m ~ r e ~ a d o r
Clausula Particular
para
Cobertura de Danos Morais
- --

I
I

i PREMIOL~QUIDO
IADICIONAL DE FRACIONAMENTO

I CUSTO DE ENIISSAO

1IOF

1 PR~MIOTOTAL

1 R$391.728,54

MEIO DE PAGAMENTO

NoDE PARCELAS
10+4

1 CARNE

VENCIMENTOS

O

l'RzOf.14

VENCIMENTOS

1

%;120<3

.

L

DADOS DE COBRANCA
ENDEREÇO
OTR PRAIA DE BOTAFOGO
COMPLEMENTO
-1 1 ANDAR
CIDADE
R10 DE JANEIRO

-

-

BAIRRO
BOTAFOGO

"i

1

&
:&O40

A CHARTIS SEGUROS BRASL SIA, TENDO EM VISTA AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NA
PROPOSTA QUE LHE FOI APRESENTADA PELO SEGURADO E QUE FICA FAZENDO P A R E
INTEGRANTE DESTE CONTFIATO, OBRIGA-SE A INDENIW, NOS TERMOS E SOB AS
C0NDIÇbES GERAIS, ESPECWS UOU PARflCULARES COMVENCIONADOS, AS
CONSEQOÊNCIAS DOS EVENTOS DISCRIMINADOS NESTE CONTRATO DE SEGUROS.

Guillermo teon
DIRETOR CHARTIS SEGUROS BRASILSIA

CHARTIS w
CONDIÇÃO GERAL SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

-

i 9RJETO DO SEGURO
I.O presente seguro tem por objetivo garantir, ate o limite mâximo da importância segurada, o
AO SEGURADO das quantias pelas qwis o mesmo vier a ser
pagamento de IPIDENRAÇ~ES
respons&velcivilmente, em sentença judicial transitada em iulaado ou em acordo autorirado de
modo expresso pela Seguradora, kl&vas a reparaç6es p& DÁNOS CORPORAIS, DANOS
MATERIAIS E PREJU~OS,causados a terceiros, desde que verificadas as seguintes condips :

a) que os danos ocorram nos P&ES ESPECiFICADOS nesta apólice, e
b) que os danos ocorram na víg&ncía do presente contrato.

1.1 O presente seguro abrange tambkm condenar@es impostas ao Segurada por Tribunal dos
países estrangeiros especificados nesta apólice, desde que observados os íimites de indenização e
as condiç6es de cobertura deste contrato.
1.1.1 FtCA ENTENDIDO E ACORDADO QUE AS EVENTUAIS CONDENAÇÕES IMPOSTAS AO
SEGURADO, POR TRIBUNAL DE P ~ S E SESTRANGEIROS, FICAMO LIMITADAS AS
CONDIÇÕES DE COBER~URADESTE CONTRATO E QUE NAOESTARAO ABRANGIDAS,
EM QUALQUER HIPOTESE, INDENIZAÇAO PUMITNA
FüNITfVE DAMAGE
OU
QUALQUER TIPODE INDENIZAÇÃO ~ P L A RD~EMPLARY
DAMAGE

-

-

-

"Danos punitivos e exemplares referem-se a uma indenização em escala elevada, concedida ao
Autor em patamar superior ao valor necaaário para compens&lo pela perda patrirnonlal. Destinamse a punir o RBu por sua conduta perniciosa ou para servri de exemplo, r&o pela qual siia também
denommados danos "punitivos" ou "exemplares" .Trata-se de fator de desestlrnulo por meio da
imposiçao de um miar suficiente a servir corno uma efetiva puniçao ao agente Iesante, a ponto de
demova-10 de novas prgtlcas lesivas da mesma especie ou diversa

.

Paraotefi

deste seguro.
entende-se poc
-

-

(

874610

1

ato de aorovacão. aelo Seaumdor. de
caberluri de seguro dedete&inado(s) rigcofs) e que k e ~ i r 6de base p& a em&s& dá apblioe.
ACIDENTE 6 todo caso fortuito, especialmente aquele do qual deriva um dano.
ACIDENTE PESSOAL +3o evento, com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, sobito,
involunt&rioe viviento. causador de W o física a uma pessoa, lesiio esta que, por si só, e
independente de toda e quaiquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte, ou invyéz-7
permanente total ou parcial daquela pessoa,ou lhe torne necesshrio tratamento médico.
AD1TNO cond'io suplementar inclutda no contrato de seguro. O termo aditivo
emowado no mesmo sentido de endosso.
AGRAVA~$~O
DE RISCO (~azard) sáo cirwnsiânciaa que aumentam a intensidadfi (4iínenao$
ou a urobabilidack Ifreari8ncia) de um sinistro. indewendentes ou n%oda vontade do Senurado e
que, dessa forma, indicam umaumento de ta& ou alteração das condiç8es normais deseguro.
ACEITACÃO

-

-

-

.

.

-
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-

AORA'./AÇ~E~
F~sIcAS !Phisiual H~Ãards) rodis as caracteristicas tangiveis de uma exposi@o
ao risco que aumentem a probabi;iarfleo-io tar;i&n:ic d.?u n sinistro.
APÓLICE é o contrato de seguro, que estabelece os direitos e obrigaçoes da Empresa
Seguradora e do Segurado.
AP~LICEDE OCORR~NCIASé o tipo de apólice em que fica determinado que somente estaco
cobertos os sinistros owrrídos durante sua vig&ncia, embora possam ser reclamados,
posteriormente, pelos terceiros prejudicados, de acordo com os prazos prescrícionais da lei.
APÓLICE A BASE DE RECLAMAÇÕES: aquela que define como objeto do seguro o pagamento,
a titulo de perdas e danos, devido a terceiros pelo segurado, em decorrência de ato ou fato, pelo
qual seja responsabilizado, ocorrido durante o período de vigência da ap6lice ou, quando expressa e
contratualmente previsto, em data anterior compreendida no período de retroaíividadede cobertura,
desde que o terckiro tenha a ele apresentado sua reciamação, durante a vigbncia da apáiice ou
durante o período complementar ou suplementar se adquirido pelo segurado;
AVISO DE SINISTRO - ver "comunicação de sinistro".
BOA-FÉ B a intenMo pura, isenta de dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou
executa o ato, certa de que está agindo na conformidade do direito e, conseqüentemente, protegida
pelos preceitos legais.
SGNUS termo que define o desconto a s e r concedido ao Segurado, na renovação de certos e
determinados seguros, por não ter reclamado indenizaçáo ao Segurador, durante o período de
vigência do seguro. É um direito intransferfvei, sendo o desconto progressivamente maior quando
ocorrem sucessivas renovaçóes sem reclamaçi3o de sinistro.
CADUCIDADE & o perecimento de um direito pelo seu náo exercicio em um certo intervalo de
tempo marcado pela lei ou pela vontadedas partes. Sinánimo: decadência.
COMUNICAÇAO DO SINISTRO OU AVISO DE SINISTRO e uma das obrigaçaes do Segurado,
prevista em todos os contratos de seguro. O Segurado deve comunicar a ocorrência do sinistro ao
Segurador, de imediato, afim de que este possa tomar as providências necessárias no seu interesse
e no interesse do Segurado.
DANO -prejuízo sofrido pelo Segurado e indenizdvel de acordo com as condiçaes da apdlice.
DANO CORPORAL é o tipo de dano caracterizado por lesões fisicas causado ao corpo da pessoa.
excluindo-se dessa defíni@o os danos est6ticos.
DANO EST&T:TICOtl o tipo de dano flsicolwrporal, causado a pessoa física, que, embora na0
acarretando seqüelas que interfiram no funcionamento do organrsmo, implicam redução ou
eiiminaç40 dos padde beleza.
DANO MATERIAL 6 o tipo de dano causado exclusivamente à propríedade material.
DANO MORAL - danos pessoa ffsica, mas náo flsicos, consequentes de acidentes ou sinistros,
que ofendam a honra, a moral, as crenças, o afeto, a etnia, a nacionalidade. a naturalidade, a
liberdade, a profissáo, o bem estar, a psique, o crbdito ou o bom nome daquela pessoa.

-

-

-

-

-

-

-

DATA FINAL DE OCORR&NCfAS e a data firnal estipulada para a owrr&ncía de danos que podem
gerar uma reclameção, numa apólice B base de reclamaçites.
DATA RETROATiVA DE COBERTURA: mediante acordo entre as partes ser&,no rnlnimo, a data
de inicio de vig8ncia da primeira apolice de uma s6rie sucessiva e ininterrupta de apólices, á base de
reclamaç&s, a partir da qual s at6 o término da última apiriioe encontram-se cobertos os riscós
expressamente definidos no contrato de seguro.
DOLO mh-f6. Qualquer ato consciente por meio do qual algu8ni induz, m a n t h ou confirma outrem
em erro; vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado criminosa.
ENDQSSO - modo pelo qual o Segurador formaliza qualquer alteração.numa ap&ice de segum.

-
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EVENTO termo que define qualquer acontecimento em que foram produzidos. ou d e r i a m ser
alegados, danos elou prejulzos, e a partir do qual podena .&r invocada, just'rficadamente ou não,
por terceiros interessados, a ResponsabiridadeCivil do Seaurado. No caso de comocovada e
existência de danos, trata-se de úm evento danoso e, wsõeste seja atribuivel à ~es~onsabiiídade
Civil do Segurado, trata-se de um sinistro. Na hipótese de ter sído previsto e coberto por um
contrato de seguro, passa a ser denominado sinistro coberto.
EXTtNÇÃ0 DO CONTRATO o contrato de seguro extingue-se normalmente na data do seu
vencimento, fixada na apólice, ou quando 6 paga, pelo Segurador, indenização equivalente ao limite
máximo de indenização,
FATO GERADOR 8 causa próxima do dana ocorrido. É a causa que predomina e efetivamente
produz o evento danoso.
FORÇA MAIOR acontecimento inevitável e irresistivel.
FORO o lugar onde se administra a Justiça.
FORMULARIO DE AVISO DE SINISTRO fAccident report fom) 6 o formulário utilizado para
registrar as principais informaç6es sobre o acidente.
FRANQUIA termo utilizado pefo Segurador para definir valor calculado matematicamente e
estabelecído no contraio de seguro, até o qual ele n b se responsabiliia a indenizar o Segurado em
casa de sinistro.
FRANQUIA DEDUTLVEL
- B a parte do sinistro apurado que não (o paga pelo seguro. A franquia 6
deduzida do montante que a Seguradora estaria, de outro modo, obrigada a indenizar.
FRANQUIA FACULTA W A 6 aquela solicitada pelo Segurado.
FRANQUIA OBRIGAT~RIA B aquela imposta pefoSegurador.
FRANQUkh SIMPLES -L. aquela que o Segurador nào paga, quando o prejulzo for inferior a um
determinado valor estabelecido na apólice, e n%odeduz, quando os prejuízos forem superiores ao
citado valor.
FURTO QUALIFICADO subtração, para si ou outrem, de coisa móvel alheia, cometida com
destrui* ou rompimento de obstáculos ou mediante escalada ou utiliza@o de outras vias que náo
as destinadas a servir de entrada ao local onde se encontram os bens cobertos. ou mediante
emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utiiizaçiio de qualquer
destes meios tenha deiiado vestígios materiais Inequivoms, ou tenha sido constatada por inqu6riio
policial.
GARANTIA ÚNICA: É aquela cujo capital segurado Único, por acidente, abrange as indenizações
por danos carporais dou materiais causados a terceiros.
IMPORTÂNCIA SEGURADA(1s) 6 o valor monetarto atribufdo ao patrimbnio ou &s conseqeq\5&ncias
econômicas do fisco sob a rrxpectativa de ~reíuízos.@arao aual o Seaurado deseia a cobertura de
da ~eguradora,que,nos seguros de coisas, na0
seguro, ou seja, 8 o Limita de'~esponsabiÍidad8
dever6 ser superior ao valor do bem. Sin6nimú: Limite Nláximo de Inden'wção
INDENIZAÇAO reparação do dano sofrido pelo Segurado.
UMITE AGREGADO: 6 o limite fixado em valor igual ou superior ao do limite máximo de
indenização e que representa o total máximo indeniAvel @o contrato de seguro, considerada a
soma de todas indenuatpese demais gastos elou despesas relacionadas aos sinistros ocorridos
durante a vig&nciada apótice ou a paMr do período de retroatividadede garantia, se for o caso.,,+-""]
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não obstante a possibilidadedo litxite agregado ser superior ao limite máxímo de
estabekcido que o limite máximo de garantia por sinistro continua sendo o limite
. . . da seguradora,
..
por reolamagao ou s
responsabilidade
..
evento.
pela
seguradora
LIMtTE M~GCINK)
DE GARANIIA
..
. . . com
,*.
. . . . .DA
. APÓLCE
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VALOR ATUAL 6 o valor aa misa sinistraaa, jB ?edi~ridaaa depreciação pelo usa, idade, estado
de conservaç50 e as avarias quo iiv-r s8lfridn.
.
VALOR DE NOVO e o valor da coisa no seu estado de novo.
VALOR EM RISCO B o valor total que está exposto A perda por qualquer risco segurado e em
qualquer lugar.
V~CIUINTRINSECOI V/CIO PR~PFZIOé a condi~áonatural de certas coisas, que as torna
suscetíveis de se destruir , deteriorar ou avariar, espontaneamente e sem intervençáo de qualquer
causa extrínseca.
VIGÊNCIANIGÊNCIA DO CONTRATO -intervalo continuo de tempo durante o qual estao em vigor
as garantias contratadas. No caso de uma apálice A base de reclamaçdes, o seu inicio B a data de
retroatividade e o seu final 6 o término da viaçincia.

-

,

-

-

tri ACEITACAO
A Seguradora terá o prazo máximo de 15 dias corridos para aceitar ou recusar o risco, contados da
data do recebimento da proposta pela Seguradora, seja para seguros novos ou renovações, bem
como alteraçães que impliquem modificação do risco. A emissão desta apólice, ou do endosso será
feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data da aceitação da proposta.
No caso de o proponente ser pessoa física, o prazo esfabelecido acima ficara suspenso, caso a
Seguradora solicite documentos cornptementares para analise do risco, o que poderá ser feito
apenas uma vez, voltando a correr a partir do primeiro dia útil apbs a data em que se der a entrega
destes documentos.
No caso de o proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabelecido acima ficará suspenso, caso a
Seguradora, justificando o@) novo(s) pedido(s), solicitar documentos complementares para uma
melhor análise do risco(s) proposto(s), vottando a correr a partir do primeiro dia útil após a data em
que se der a entrega da documentaçào.
A aceitaçáo ser& autom&tica, caso não haja manifestaçtío em contrário no prazo estabelecido.

EM CASO DE NÃO-ACEITAÇAO A SEGURADORA FICA OBRIGADA A COMUNCAR O
SEGURADO FORMALMENTE JUSTIFICANDO A RECUSA.
Caso o seguro venha a ser recusado. dentro do prazo estipulado, a Seguradora enviará uma
correspondência comunicando a recusa, e na hipbtese da proposta ter sido recepcionada com
adiantamento do prêmio, a cobertura do seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis apbs a
forrnalização da recusa pela seguradora,, e no prazo rnkximo de 10 (dez) dias corridos, os valores
pagos serão devolvidos ao proponente descontado a parcela "pro rata temporis" relativa ao período
em que prevaleceu a cobertura, atualizados pelo índice IPCMBGE a partir da formaliza@o da recusa
até a data efetiva da restituição pela Seguradora.

A contrataçao do seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu
representante ou por corretor de seguros habiiitado, exceto quando a contrataeo se der por meio de
bilhete. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitaqáo do risco.

a) da circulaçilo de VeiculOS motorizados, utilizados ocasionalmente a seu serviço E DESDE QUE,
TAIS VEICULOS. NA0 SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU QUE ESTEJAM

CONTRATUALMENTE VINCULADOS AO MESMO, DE FORMA QUE PERM~ISSEA
CONTRATAÇAO DO SEGURO ESPECIFICO RCFV Responsabilidade Civil Facultativa de
Veículos. Tendo sido pago o correspondente pr6mio adicionar estarão abrangidos pela presente
cobertura, os danos elou prejulzos causados por veículos alugados de terceiros, pefo Segurado,
para o transporte de seus empregados, no percurso residtsnciallocaisde trabalho e viceuersa.

-

-

a 1. ) FICA, TODAVIA, ENTENDIDO E ACORDADO, QUE A COBERTURA EXPRESSA NESTA
AL~NEA"a ", SOMENTE SE APLICARA EM PROTEÇAO DOS INTERESSES DO SEGURADO,
MAS EM NENHUMA HIP6TESE EM BENEFICIO DOS PROPRIETARIOS DOS CITADOS
VEíCULOS, NÃo ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRiDOS PELOS PRC)PRIOS
VEICULOS;

1.3, Considera-se, ainda, coberta por esta apólice a responsabilidade civil do Segurado relacionada
com:
1.3.$. MORTE e INVAUDEZ PERMANENTE TOTAL sofridas por seus empregados prepostos,
bolsistas etou estagibrim enquanto a seu serviça, inclusive durante o trajeto de ida e volta de suas
residências aos locais de trabalho, sempre que a viagem for realizada em velculo contratado pelo
Segurado.
1.3.2. Em extensão a garantia 1.3.2 o presente contrato abrangera os danos sofridos decorrentes de
visitas temporgrias, a negbcio, de diretores e empregados do mesmo, em paises estrangeiros,
inclusive pela circulago de veículos alugados para a realizaçSo de tal fim.
COM RELAÇAOA EXTENSÃO DE COBERTURA PREVISTA NESTE SUBITEM "1.3.2",FICA
ENTENDIDO E ACORDADO QUE AS EVENTUAIS CONOENAÇ6ES IMPOSTAS AO
SEGURADO, POR TRIBUNAL DE PAISES
ESTRANGEIROS, FICAMO LIMITADAS AS
GONDIÇ6ES DE COBERTURA DESTE CONTRATO E QUE NA0 ESTARAO ABRANGIDAS, EM
QUALQUER HIP~TESE,INDENIZAÇAO PUNlflVA PUNITIVE DAMACE OU QUALQUER TIPO
DE ~NDENIZAÇAO EXEMPLAR EXEMPtARY DAMAGE.

-

-

-

-

-

2 PREJUIZOS
LUCROS CESSANTES E/OU PERDAS FINANCEIRAS
Fica, entendido e acordado, que o presente contrato de seguro garantirá, tambhm, as Indenizaçües
pertinentes a lucros cessantes elou perdas financeiras incorridas pelo Terceiro reclamante,

auando diretamente decorrentes de danos materiais elou corporais cobertos por este mesmo
to o f i ,-i&6rasiiiaQF
contrato, nos termos da Cláusula VI - Risco Coberio.

rhP protomto
no

c RW"~O

demais desoesas relacionadas com o '~roceçsoe a defesa do Segurado. devidamente comorovadas.
.
.
Ainda dentro do limite maximo previsto na ap6lice, a Seguradora poderá, MAS NAO ESTARÁ
OBRIGADA POR ESTE CONTRATO, responder pelas despesas w m a defesa do Segurado na

èSf&3 crhi.xz1, sempn qlrt a BÇ&O estiv~rreiacionúda a um risco coberto por este mesmo
contrato.

Quando for o caso, eventuais encaraos de tradução, referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora

-

5 DESPESA DE SALVAMENTO E C O ~ N C Ã O
DE SINISTROS

A Seguradora pagará as quaníias despendidas com as Despesas de Salvamento e com as
Despesas de Cone
tn@o
i
de Sinistro, reiativas a interesses garantidos pela presente apblíce, nos
temos expressos nesta cláusula, até o limite fixado neste contrato, o qual será aplicado por
ocorrência, não superando o limite agregado, também expresso neste contrato.
2. As medidas ou despesas cobertas afrav8s da presente cláusula, de acordo com as
circunsfâncias de cada ocorrência, podem ser efetivadas por outrem, que não o próprio Segurado,
inclusive por Autoridade Competente, cabendo o reembolso ela Seguradora.
nos exatos termos das
presentes disprrsiçães desta cláusula.
3. O segurado suportar& as despesas efetuadas para o salvamento e a contenção de sinistros
relativos a interesses não garantidos pela presente apblice de seguro. Adotando medidas para o
salvamento e a contenflo de sinistros de interesses garantidos e nilo garantidos, as despesas serão
rateadas proporcionalmente entre Seguradora e Segurado.
4. A presente ctausda não abrange as despesas incorridas pelo segurado com a preveneo
ordinLia de sinistros, em relago aos bens, instalaçóes e interesses segurados, assim consideradas
também quaisquer despesas de manuteneo, seguranga, conserto, renovaçgo, reforma, substituiç80
preventiva. ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada segurado.
6. Em caso de dr'vidas a respeito da adequação das medidas tornadas para, numa
emergência, evitar o sinistro ou minorar os danos e, havendo o desacordo relativo à
adequaSão das medidas de salvamento, tal situação deve ser levada h M t r a g e m , nos
termos da Lei No9307196, DE 23 DE SETEMBRO DE $996
2.

1. Fica expressamente convencionado que, caso surja qualquer controvérsia ou
divergência quanto à intsrprefaçiio dos termos e condiç6es da preeente apólice, assim
como na evolução, ajuste elou Iiquidaçao de qualquer sinistro, estas deverao ser
11. submetidas à decisão de um " h i t r o Comum" que o Segurado e a Seguradora
nomearão conjuntamente, e facultativamente aderida peto Ssgurado.
Ilt. Não havendo consenso quanto à escolha do "Arbitro Comum", dentro de um prazo de
30 (trínfaf dia* apds a decisão tomada nesse sentido, tanto o Segurado como a
Seguradoranomear&o por escrito, e dentro de 10 (dez) d i s , os seus "Árbitros
.
representantes",
.os quais deverão pronunciar-se, em decisão conjunta, 15 (quinze) dias
.:
. . ap9s suas convocaqões.
,:
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IV. No caso dos "Arbitras representantes'' não estabetecerem voto comum, será por eles
comunicado por escrito as partes contratantes a nomeação que fizerem de um "Arbitro
de Desempate", o qual será aceito antes de ser proposta qualquer a(ião judicial.
V. Compete ao "Arbitro de desempate":
Presidir as reuniôes que considerar necess8rio efetuar com os dois "Árbitros
Representantes" em desacordo.
-Entregar simultaneamente ao Segurado e à Seguradora as atas dessas reunibes, que
constituirão semore documentos orévios indisvensáveis a aualauer direito de acão
judicial por quaisquer das partes em deçacordò.

-

>

VI. O Segurado ou Co-Segurado e a Seguradora suportarão separadamente as despesas
de seus "Árbitros representantes" e participarão com a metade das despesas do
"Arbitro Comum" e do "Arbitro de Desempate", citados nesta Ctáusula.
6. As disposições contidas nesta cláusula não alteram e não ampliam as coberturas objeto
do presente contrato de seguro, aplicando-se apenas às despesas de salvamento e de
contenção de sinistros incorridas durante o período de vigência do contrato de seguro.

7. NOS termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar imediatamente a

Seguradora, ao constatar qualquer incidente ou perturbação no Focal do risco, ou ao receber uma
ordem de Autoridade Competente, que possa gerar pagamento de indenização por conta das
coberturas previstas nesta cláusula. Além disso, o Segurado se obriga a executar tudo o que for
exigido para limitar as despesas ao que seja necessario e objetivamente adequado para conter a
ocorrência de fato do sinistro coberto ou para minorar o seu volume e, ainda, para salvar a coisa, ou
o interesse coberto.

Se, apesar da execução das medidas de contenção, ocorrer o sinistro coberto pela
presente apblice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pefa Seguradora não serão
descontadas do limite segurado pertinente Aquela cobertura afetada, uma vez que esta
CI~U
eS
as U
coberturas
I~
que ela subscreve, possuem um limite isolado. De igual alcance, as
medidas de salvamento correrão isoladamente em relação 5 cobertura principal da apólice,
ate o limite máximo indicado no presente contrato de seguro, observadas as restrições e
demais disposições contidas nesta cláusula.
8.

5. Realizado qualquer pagamento de indenização ou reembolso atrav4s da presente cl4usula, a

Seguradora ficará sub-rogada de todos os direitos pertinentes, sem exceção, não prevalecendo
sobre esta cl8usula qualquer tipo de desistencia ou rentlncia do direito de sub-rogaçáo.
10. Não haverá reintegração do limite de cobertura indicado
?I. Para a aplicaçSio desta cláusula, ficam estabelecidas
complementares:
11.1- Despesas de Salvamento: $60 aquelas despesas inc
medidas imediatas ou ações emergenciais, ap6s a ocorre%
contrato de seguro, de modo a minorar-lhe as conseqtlrt5
cobertos, salxando e protegendo os bens ou interesses descritos inesta apólice.
21.2- Despesas de Contenção de Sinistro: são aquelas
tomada de medidas imediatas ou açües emergenciais para evitarem a sinistro iminente e que seria
coberto pelo presente contrato de seguro, a partir de uni incidente no local do risco, sem as quaís os
eventos coh~?rtnc
e ri~?sr.ritns
na nresente anhlirs serinm ineuit6ueis nii ncnrreriarn de fntn.
I

-

Condicionada qualquer si:uaç$o aos ex3toz rerrnos das coberturas básicas constantes deste
,
contrato de seguro.
11.4- Incidente ou perturbação no local do risco: evento súbito, acidental, incerto - quanto a sua
realização ou efetivaçáo dentro da vig&ncia do contrato de seguro, desconhecido do Segurado e
externo â coisa, ou ao bem ou ao interesse segurado pelo presente contrato de seguro, e que pode
constituir a causa dos danos cobertos pelo presente conbato de seguro.
11.s. Autoridade Competente: autoridade pitblica legalmente constituida, em qualquer esfera
de poder Federei, Estadual ou Distrital e Municipal - e competente para tomar ou determinar
medidas ou provid$nõas objeto da presente cláusula.
1i.6- Por ocorrencia: representa o iimite mbximo de responsabilidade da Seguradora por evento ou
ocorr&ncia coberta por esta cláusula. O referido limite é Único e náo se aplica, portanto,
isoladamente por tipo de despesa coberta - Safvamento e Contenw de Sinistros.
Límite Agregado: representa o limite total máximo indenizávet atrav4s da presente cláusula
particular, durante o período de vigência do contrato de seguro mencionado na apdfice, referente ao
somatório das despesas definidas nos subitens 11.1. e 11.2. anteriores. Ocorrerá o automático
cancelamento da presente cláusula, sempre que a soma das indeniza*$ e reembolsos pagos
atingirem o Limite Agregado estabelecido. NSo obstante a indicação do Limite Agregado, o limite
máximo de responsabilidade da Seguradora por ocorr6ncia - prevalecerá sempre. No caso da
apolice de seguro estipular prazo superior a um ano ou plurianual, o Limite Agregado ser&
considerado para todo o prazo longo, uma hnica vez
11.3

-

-

12. Salvo mençáo em contrário prevalece o sub-!imite de í O % (DEZ POR CENTO) da cobertura
principal no que se refere ao imite Maximo a ser pago em decorrência das ~espesasde
Salvamento e com as Despesas de Contenção de Sinistro

-

VI1 RISCOS EXCLU~DOS
O PRESENTE CONTRATO NAO COBRE RECLAMAÇÔES POR:
1) DANOS DECORRENTES DE ATOS DE HOS'itLlDADE O U DE GUERRA. TUMULTOS.

GREVES, "LOCKOUT", REBELIÃO,
INSURREIÇÃO, REVOLUÇAO, CONFISCO,
NACIONALIZAÇÁO, DESTRUICAO OU REQUISICÃO DECORRENTES DE QUALQUER ATO
DE AUTORIDADE DE FATO OU DE DIREITO, QVIL OU MILITAR, E EM GERAL, TODO E
QUALQUER ATO OU CONSEQUÊNCIA DESSAS OCORRENCIAS, BEM COMO ATOS
PRATICADOS POR QUALQUER PESSOA AGINDO POR PARTE DE, OU EM LIGAÇÃO COM
QUALQUER ORGANIZACÃO CUJAS ATIVIDADES VISEM A DERRUBAR PELA FORCA O
E
GOVERNO OU INSTIGAR A SUA QUEDA, PELA PERTURBAÇÃO DA ORDEM POLÍTICA
SOCIAL DO PAIS,
POR ME10 DE ATOS DE TERRORISMO. GUERRA REVOLUCIONARIA.
SUBVERsffo E GUERRILHAS, SAQUE OU PILHAGEM DECÓRRENTE DOS FATOS ACIMA;
SALVO PRESTACÃO DE SERVICO MILITAR, OU ATOS DE HUMANIDADE EM AUX~LIODE
OUTREM

2) DANOS A BENS MÓVEIS E IM~VEIS EM PODER DO SEGURADO, PARA GUARDA OU
CUST~DIA. TRANSPORTE, USO, MANIPULAÇÁO OU EXECUÇAO DE QUAiSQUER
TRABALHOS, EXCETO OBJETOS PESSOAIS DE EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS,
BOLSISTAS E VISITANTES, ENQUANTO GUARDADOS PELO SEGURADO, MANTIDA A
~.

I'OllcR, Oe BrasiiiaaF
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3) EXCLUSÁO CONSTANTE DA AQNEA 10 A SEGUIR, NO QUE SE REFERE A VALORES EM
GERAL,
4) RESPONSABtLIDADES

ASSUMIDAS PELO SEGURADO POR CONTRATOS
CONVENÇ6ES QUE NÃO SEJAM DECORRENTES DE oBRIGAÇÕES CIVIS LEGAIS;

OU

5) DANOS CONSEQUENTES DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÓES POR FORÇA
EXCLUSIVA DE CONTRATOS EIOU CONVENÇÕES;

FRAUDE, SIMULAMO, ATOS ILICITOS
DOLOSOS OU CULPA GRAVE EQUIPAR&EL AO DOLO PRATICADOS PELO SEGURADO.
EM SE TRATANDO DE SEGURADO PESSOA JU~~DICA, ESTA EXCLUSÁO APLICA-SE
APENAS AOS ATOS PRATICADOS PELOS ~6~103,
CONTROLADURES, DIRIGENTES E
ADMINISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFJCI~OS E AOS SEUS RESPECTIVOS
REPRESENTANTES LEGAIS;

6) DIWOS RESULTANTES DE DOLO,

MA&,

7) MULTAS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTAS AO SEGURADO;
8) RAD~AÇÕES IONIZANES, OU QUAISQUER OUTRAS EMANADAS, HAVIDAS NA
PRODUÇAO, TRANSPORTE, UTIUZAÇÃO OU NEUTRALIZA~ÃO DE MATERIAIS F~SSEIS
E
SEUS RESÍDUOS E QUAiSWER EVENTOS DECORRENTES DE ENERGIA NUCLEAR, COM
FINS PAC~FICOSOU B~LICOS;

9) DANOS RELACDNADOS COM A USTÊNCIA, USO E CONSERVAÇÁO
EMBARCAÇ~ES,AERONAVES, PORTOS, AEROPORTOS E SIMILARES;
I0)DANOS CAUSADOS PELA

INFIL~CAO E

DE

AW PAULATINA

VIBRAÇÃQ,

BEM

COMO

DE TEMPERATURA, UMIDADE,
POR ALAGANIENTC3, POLUIÇÃO,

CONTAMlNA$AO E VAZAMENTO;

Il]EXTRAVK), FURTO OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE
VALORES, PARA EFEtTO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS,PEDRAS PRECIOSAS E
SEMI-PREQOSAS, PEROLAS, JÓIAS, CHEQUES, T~TULOSDE CRÉD~TODE QUALQUER
ESPECZ SELOS, AP~LICES E QUAfSQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS,
NEGOCIAVEIS OU NÁD, QUE REPRESENTEM DINHEIRO. A PRESENTE EXCLUSÁO NÃO
SE APLICA EM RELAÇAO A VE~CULOSTERRESTRES DE TERCEIRQS, EMPREQADOS,
ESTAGIÁRIOS
E BULStSTAB, QUANfO AOS RISCOS DE ROUBO E FURTO QUALIFICADO
INTEGRAL DOS MESMOS. NOS TERMOS DO ~NO O'OIWJ3 O e
~
'?I" DA C ~ U S U L PVI1
RISCO COBERTO;
..
@

-

DO SEGURADO,
12)AINDA COM RELAÇÃO VE/CULOS
s, BICICLETAS E
FICAM EXCLUIDOS
ROUBOIFURTO
SIMILARES,
BEM COMO ACESS~RIOS OU SOBRESSALENTES,
FERRAMÉNTAS, PEÇAS,
OU QUALQUER OUTRO BEM DEIXADO NO INTERIOR DO VEICULO DE PASSEI&, DANOS
DECORRENTES DE INUNDAÇAO, ALAGAMENTO E COLISÃO ENTRE VEICULOS;
I3)DANOS
. . . . CAUSADOS
..-li.
. " POR
- - . ASBESTOS, TALCO ASBESTIFORME,

L H A K 1 IS '

---

.*

UTERINO ("DIU'), CONTRACEPTfVO ORAL, FUMO OU DERIVADOS, DANOS
RESULTANTES DE JiEP&T:T5 B GU SJN~RGME DA DEFICIÊNCIA
IMUNOL~CICA
ADQUIRIDA ("AiDs");
14)DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES (PROFISSIONAIS OU AMADORES) DE
COMPETIÇ~ESE JOGOS ESPORTIVOS, DURANTE A REALIZAÇAO DOS MESMOS,
QUANDO INERENTES A TAIS ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DE TAIS
DANOS;
1S)DANOS OU OPERAÇ~ES DE QUALQUER NATUREZA EM
PROSPECCAO DE PETRÓLEo ( "ON SHORE OU OFF SHORE " );

PLATAFORMA DE

16)AS R E C L A M A ~ E SPOR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
SEJAM CONTRATUAIS OU LEGAIS REFERENTES A SEOURIDADE SOCIAL,SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE ACIDENTES DO TRABALHO, PAGAMENTO DE SAL&RIOS E
SIMILARES, BEM COMO EM RELAÇAO A QUALQUER TIPO DE ACÃO DE REGRESSO
CONTRA O SEGURADO PROMOVTDA PELO INSTlTUTO NACIONAL DE PREVIDÉNCIA
SOCIAL E OUTROS;
17)AS INDENIZAÇ~ES E GASTOS DE ASSISTÊNCIA ORIGINADOS POR DOENÇAS
PROFISSIONAIS;

-

-

18)COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICO E ODONTOL~GEO FICAM
EXCLUÍDOS OS DANOS DECORRENTES DE DANOS ESTÉTICOS.
ATOS OU
~NTERVENÇÕES
PROIBIDOS POR LEI, TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RAD1OTERÁPlC0,
ELETROTERÁPICO, MEDICINA NUCLEAR, DANOS RELACIONADOS A ADNIINISTRAÇÃ0
DE ANESTESIA GERAL, USO DE TECNICAS EXPERIMENTAIS OU USO DE TESTES COM
MEDICAMENTOS AINDA NAO APROVADOS PELOS ÓRGMS COMPETENTES, DANOS
CAUSADOS POR PESSOAL NÁO LEGALMENTE HABIUTADO A PRÁTICA DE SERVIÇO
M~DICOE ODONTOLÓGICO E QUEBRA DE SIGfLO PROFISSIONAL;
19) DANOS DECORRENTES DA PRESTAC~O
DE SERVICOS PROFISSIONAIS A TERCEIROS.
ENTENDE-SE POR SERVICOS PROFISSIONAIS. AQUELES PRESTADOS POR PESSOAS
COM CONHECIMENTO OU TREINAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO HABILITADAS POR
~ R G A O SCOMPETENTES, DE &UB
l ITO
NACIONAL. E GERALMENTE DENOMINADOS
"PROFISSIONAIS UBERAIS": POR EXEMPLO: ADVOGADOS. ARQUITETOS. AUDITORES,
CORRETORES DE SEGUROS,
CONTADORES. DENTISTAS.
DIRETORES E
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS. ENFERMEIROS. ENGENHEIROS. FARMACEUTICOS,
FISIOTERAPEUTAS. MEDICOS. NOTARIOS E PROFISSIONAIS DE CARTORIOS,
VETERINARIOS E OUTROS PROFISSIONAIS SIMILARES;
2O)DANOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE OU POSSE DE VE~CULOSMOTORIZADOS
SUJEITOS A LICEMCMIWENTO;
DE PRODUTOS
21)OANOS CAUSADOS FOR MANUSEIO, USO OU IMPERFEIÇÃO
FABRICADOS, VENDJDOS, NEGOQADOS OU DISTRIBUIDOS PELO SEGURADO NO
TERRIT~RIO BRASILEIRO OU N O EXTERIOR, MP01S DE ENTREGUES A TERCEIROS,
DEFINlTIVA OU PROVISORIAMENTE, E FORA DOS LOCAIS OCUPADOS OU
CONTROLADOS PELO SEGURADO:

C-
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22) INSTALAÇÕES, MONTAGENS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E
ASSIS'&NCIA
fECNIGA, DESEWOLVtDAS PELO SEGURADO OU POR OUTRAS
PESSOAS AGINDO EM SEU NOME, EM LOCAIS DE TERCEIROS, E RELACIONADAS COM
SUAS OPERAÇ6ES E COM PRODUTOS DE SUA FABRICAÇAO EIOU DíStRIBUIÇAO;

23) RESPONSABILIDADE CNIL SUBSIDIARIA
DO SEGURADO POR MERCADORIAS DE SUA
PROPRIEDADE QUANDO TRANSPORTADAS EM VEhXJLOS DE PROPRIEDADE DE

TERCEIROS;
24) DANOS MORAIS ;

24) NA0 OBÇTANTE O QUE EM CONf RÁRIO POSSAM DISPOR AS CONDIÇÕES GERAIS,
ESPECIAIS UOU PARTICULARES DO PRESENTE SEGURO. FICA ENTENDIDO
- - - - -E
CONCORDAM) QUE, PARA EFEITO INDENITARIO, NA0 E S T A COBERTOS
~ ~
DANOS E
PERDAS CAUSAROS WRETA OU 1NDIRETAMENTE POR ATO TERRORtSTA, CABENDO A
SEGURADORA COMPROVAR COM DOCUWENTACAO HABIL. ACOMPANHADA DE
. LAUDO
-. .- - CIRCUNSTANCIADO QUE CARACTERIZE A NATUREZA DO ATENTADO,
INDEPENDENTEMENTEDE SEU PROP~SITO,E DESDE QUE ESTE TENHA SIDO
DEVIDAMENTE RECONHECIDO COMO ATENTATÓRIO A ORDEM PÚBLICA PELA
AUTORIDADE PÚBLICA COMPETENTE;

-

Vlii PERDA DE DIREITO
O SEGURADO PERDERA O DIREITO A QUALQUER INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO
PRESENTE CONTRATO WANDO:
oEíxaR DE CUMPRIR AS oBRIGAÇÕES CONVENCfONADAS NESTE CONTRATO;

POR QUALQUER MEIO l&tTO, O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE LEGAL E
BENEFICIARIO PROCURAR OBTER BENEFÍCIOS
DO PRESENTE CONTRATO.
FIZER DECLARAÇÕES INEXATAS, POR SI OU POR SEU REPRESENTANTE, OU SEU
CORRETOR DE SEGUROS. OU OMITIR CIRCUNSTANCIAS QUE POSSAM INFLUIR NA

SE A IMEXATIDAQ OU A OMISSAO NAS DECLARAÇÕES N
SEGURADO,A SEGURADORA PODERA:

-

I NA WIPÓTESE DE NÃO OCORRfNClA DO SINISTRO:
CANCELAR O SEGURO, RETENDO, DO PRÉMIO ORIGINAL
PROPORCIONAL AO TEWIFO DECORRIDO. OU PERMITIR A
COBWNDfI A DIFERENÇA DE PRÉIWIO C A B ~ E L

-

.

..

,

A PARCELA
SEGURO,

. .

INTEGRA^.‘,

I1 NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO, SEM INDENIZAÇAO
CANCELAR
O SEGURO, APÓS O PAGAMENTO DA INDENRAÇA?, RETENDO, DO PRÊR~IO
-,-.-.-.

-

-- -

--

~;AL&LA~~-PROPCHIY~~P&LMOP~~E
A 3 R f i P O DEi:ORRIDO, OU PERMíTíR A
CONTINUIDADE DO SEGURC*, 20R5ANDC) A 3lXRENÇA DE PRÊMIO CAB~VELOU
DEDUZINDO-A DO VALOR A SER INDENIZADO

-

111 NA HIP~TESE DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM INDEN~ÇAO
IMTEGRAL:
CANCELAR O SEGURO, AP& O PAGAMENTO DA WDWILAG~, DEDUZlNDO, DO VALOR A
SER INDENIZADO, A DIFERENCA DE PREMIO CABÍVEL.

VIER A AGRAVAR INTENCIONALMENTE O RISCO ORIEfO DO CONTRATO
DEIXAR DE COMUNICAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, LOGO QUE SAIBA, QUALQUER
FATO SUSCET~ELDE AGRAVAR O RISCO COBERTO. SOB PENA DE PERDER O DIREITO A
INDENUA~AO,SE FICAR COMPROVADO QUE SILENCIOU DE MA-FÉ.

A SEGURADORA, DESDE QUE O FAÇA NOS QUINZE DIAS SEGUINTES AO RECEBIMENTO
DO AVISO DE AGRAVAÇAO DO RISCO, PODERA DAR-LHE CIÉNCIA, POR ESCRITO, DE SUA
DECISÃO DE CANCELAR O CONTRATO OU. MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES,
O CANCELAMENTO DO CONTRATO S& SERÁ EFICAZ TRINTA DIAS APÓS A NOTIFICAÇAO,
DEVENDO SER RESTITUÍDA A MFERENÇA DE P&M10, CALCULARA
PROPORCIONALMENTEAO PERIQDOA DECORRER.
NA HIP~TESEDE CONTINU~DADEDO CONTRATO, A SOCIEDADE SEGURADORA PODERA
COBRAR A DIFERENÇA DE PRÊMIO CAB~VEF,

DEIXAR DE PARTICIPAR O SINISTRO A SEGURADORA, TA0 LOGO TOME CONHECIMENTO,
E NAO ADOTAR AS PROVIDÉNCIAS IMEDIATAS PARA MINORAR SUAS CONSEQUÊNCIAS.
FIZER DECLARAÇÓES FALSAS OU INCMMPL€TAS, OU AINDA OMITIR CIRCUNSTÂNCIAS
SEU CONHECIMENTO QUE PODERIAM TER INFLU~DO NA REGULAÇAO DO SINISTRO;
O SINISTRO DECORRER DE DOLO DO SEGURADO,

MA FÉ,FRAUDEO U SIMULAGAO;

AGRAVAR INTENCIONALMENE O RISCO OBJETO DO CONTRATO.

-

1X FRANQUIA OBRIGAT~RIA
Aplica-se a este seguro uma franquia mínima obrigaibria, fixada na especRcaç80 da apblice,
dedutfvel por sinistro e apric&vel sobre o montante apurado referente aos danos, pre]ulzos elou
despesas indenizhveis ao Segurado.

-

X LIMITE DE RESWNSABfUDADE POR SINISTRO

FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE:
a) todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serao considerados como um único
sinisiro, qualquer que seja o níimero de reclamantes;
bb

OE

O segurado se obríga a:

. .

.

.,...

a) dar imediato aviso Seguradora, por carta registrada ou protocolada, da
ocorrência de qualquer fato de que possa advir responsabilidade civil, nos termos
deste contrato;

b) comunicar iiSeguradora o mais rápido possível o recebimento de quahuer
cíta<;Eío, carta ou documento que se relacione com sinistro coberto por este
contrato;
c) para efeito deste contrato, aviso significa dar conhecimento ao Segurador da
ocorrência de um evento, especificando o seguinte:
I)
Se ~ossível,dados pessoais do possível reclamante: nome, endereço, data de
nascimento,
RG,CPF, filiação;

2) dados pessoais de qualquer testemunha ou perito do evento;
3) breve descrição do evento; procedimento, processo, complicar;ões

ocorridas, possiveis consequências;

d) zelar e manter em bom estado de consewa$áo, segurança e funcionamento os
bens de sua propriedade e posse. que seiam capazes de causar danos cuia
responsabilidadelhe possaser atribuida; cornuhicando 2 Seguradora, poi
escrito, qualquer atteração ou mudança que venham a sofrer os wferldos bens; e

XVI

-

e) dar cíencia á Seguradora da contratagto ou da rescisáo de qualquer outro
seguro, referente aos mesmos riscos previstos neste contrato.
OBRtOAC6ES DO SEGURADO E MEDIDAS
DE SEGURANGA
-

O Segurado se obriga a:
a) dar imediato aviso d Seguradora, por carta registrada ou protocolada, da ocorrclncia de qualquer
fato de que possa advir responsabilidade civil, nos termos deste conirato;
b) comunicar à Seguradora, imediatamente,sobre qualquer ciiaçào, carta ou documenta que se
relacione com sínistro coberto por este contrato;
c) zelar e manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de sua
propriedadee posa, que sejam capazes de causar danos cuja responsabilidade lhe possa ser
atribuida, comunicando & Seguradora, por escrito, aqueias alterações ou mudanças que possam
agravar os riscos cobertos;
d) adotar todas as medidas de segurança e recursos t4micos necessários pievença0 de
acidentes.
I Correráo por conta exclusiva do:Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas
medidas.
2 - A inobservância voluntária de tais medidas, invalidar6 a cobertura concedida pelo presente
contrafo.

-
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XVIi PAGAMENTO DO PR&R~IO
1.0 Prato limite para o pagamento do prêmio 6 a data de vencimento estipulada no
documento de cobrança. Se esta data Emite cair em dia em que n2ia haja expediente bancário,
o pagamento do pdmio poderi ser efehrado no primeiro dia Itíl em que houver expediente. O
respectivo documenta de cobrança ser8 encaminhado ao segurado ou ao seu representante
legai, com arrteced9ncia rninima de 5 dias úteis, em relaçSo B data do respectivo vencimento.
Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que ele se ache efetuado,
o direito à indealtagão não ficará prejudicado.

2.0 náo pagamento do pr&mio com pagamento único ou da primeira parcela no caso de apólices
fracionadas, ate a data do vencimento, implicará o cancefamento automático do contrato de seguro.
3. No caso de fracionamento do prêmio e configurado a falia de ppagmento de qualquer uma das
parcelas subsequentes d primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em funFgo do
premio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na tabela a seguir; sendo o
segurado ou seu representante legal. informado por m i o de comunicaç&oes
prazo de vigência ajustado:

TABELA DE PRAZO CURTO
FraçSo a ser Relação % entre a
Waç%o% entre a
Fração a ser
aplicada sobre parcela de prêmio aplicada sobre a
parcela de premio
vQ&cia original
a vigência
paga e o pramio
paga e o prêmio totai
tatal da a p 6 ~
original
da apólice
13
20

1 W 5
301385

27

451365

30
37

80/365
75/365

40

90/365
1051365
7201365
1351365

46

50
56
60

73
76
78
80
83
85
88

90
93
95
98
100

193365
2101365
2251385

240/365
2551365
2701365
285/365
3001365
3151365

3301365
1501365
3451365
16!2365
66
365365
70
1801365
Nota: Para percentuais neo previstos na tabela acima, deverá0 ser aplicados os percentu~lis
imediatamente superiores.

& ,

.-I

4. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas da cobrança de&ros
de mora de 1%ao mas , dentro do novo prazo de vig&ncia, ficará automaficamente restauradob
prazo de vig%nciaoriginal da apblice (vide tabela de curto prazo).
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b) a Seguradora indenizatá o montante dos prejuízos ragutamente apurados, obsewando a limite
de responsabilidade deste contrato;
C ) ~ u a l ~ uacordo
er
judicial ou extrajudicial. com o termim ontiu-o,
seus beneficiãrios
. . ~
.-. e
.
herdei&, 96 será riconhecldo pela seguradora se tiver sua anuencia tacita ou expressa. NA
HIPÓTESE DE RECUSA DO SEGURADO EM ACEITAR O ACORDO RECOMENDADO PELA
SEGURADOM E ACEITO PELO TERCEIRO PREJUDICADO, FICA DESDE JA ACURD&
QUE A SEGURADORA a
0 RESPONDERA POR QUAISQUER QUANTIAS A C I W DAQUELA
PELA QUAL SERIA Q SINISTRO LIQUIDADO W R AQUELE ACORDO, INCLUSIVE DESPESAS
INCIDENTES:
dl Pmuosta aúalauer acão clvel. o Seaurado dará imediato aviso à Seauradora. nomeando os
advmedos de defesa;
e) fixada a índen'mç&o devida, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo na fona da
alínea "c" anterior, a Seguradora efetuará a Indenizacãonos Imites a que se obrigou wr este
contrato, no prezo de quinze dias, a contar da apresentaçao dos documentos perinentes pelo
Segurado; e
ft se a reparaçaopecuníttfla devida pelo Segurado compreender pagamto em dinheiro a
prestaçao de wmla ou pensáo, a Seguradora, dentro do limite de responsabilidade previsto na
CIBusula X pagará preferencialmentea parte em dinheiro. Quando a Seguradora, ainda dentro
daquete limite, tiver que contríbuir também para o capital assegurador da renda ou pemao, poderá
fazê-lomediante o fornecimento ou a aquisição de titulos em seu pr6prio nome, cujas rendas semo
inscritas em nome da&) pessoa{s) com direto a recebblas, com cl8usula estabelecendo que,
cessada a obrigação, tais tttufosreverterão ao pstrimtinio da Seguradora.
g)Rewmendamos obsewar as seguintes documentos a serem entregues B Seguradora em caso de
sinistro:
Caita de comunica(;i40 do sinistro do segurado prejudicado
Carta do temiro oficializando a reclamação

. -

--

O prazo para O pagamento de indenii@o é de 30 dias após protocolo de entre* do último
documento exigld~na reguleçko. Caso sejam necessários documentos elou infornagles

complementares para a iiquida@o do sinistro, mediante dfivida fundada e justific&el, o p m será
suspenso, vottando a comr a partir do dia Sitil subsequente Aquele em que forem compietamente
atendida as exigências.
ra

Se este prazo %
I % for cumprido, o valor da indenkW30 estará sujeito a apl
de t%ao mês, a partir do primeiro dia posterior ao temino do prazo fmdo
indenizagio, sem prejuízo de sua atualizaçiio.

Mediante acordo entre as partes, Q contrato de seguro poder&ser rescindido, total ou parcialmente,
a qualquer tempo, seja por iniciativa do segurado ou da seguradora, retendo esta, do pcêmio, em
ambas as hii6teses, atbm dos emokmentas, a parte proporcional ao tempo daearrido,
rata-temporis".
+

4a

No caso de ~ l ~ ç ta pedido
i o do segurado, o prêmio a ser devolvido, será corrigido pelo indlce j
IPCAIIBGE. a partir da data de recebimento da s o l i u ~ de
o cancelamento; ou da data do efetivo
I
cancelamento se o mesmo ocorrer por íniciatwada seguradora

1. O segurado que, na vigència do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos
bens e contra os mesmos riscos devera comunicar sua intenção, previamente, por
escrito, a todas as sociedade* seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.
1.1. O prejuiro total refativ~a qualquer sinistro por cobertun. de responsabilidadecivil, cuja
indenizaçiio esteja sujeita ãs disposiçóes deste contrato, será constituído peia soma das
seguintes parcelas:
a) despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante elou ap6s a
ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;
b) valores das reparaçóes estabelecidas em sentenqa judícial transitada em julgado
elou acordo entre as partes, nesta iittima hipótese com a anuência expressa das
sociedades seguradoras envolvldas.
1.2 De maneira análogo, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais
coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante
dou após a ocorr8ncia do sinistro;
b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo segurado
pelo segurado e;ou por terceiros na tentaíiva de minorar o dano ou salvar a coisa;
c) danos sofridos pelo bem segurado.
2.3 A indenização relativa a qualquer sinístm niio poderá exceder, em hípbtese alguma, o
valor do prejuízo
vinculado a cobertura considerada.
. 1.4. Na ocorrência de sinistnr contemplado por coberturas concorrentes, au seja, que
garantam os rneqmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a
diskibuiçáo de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvldas deverá
obedecer Bs seguintes disposições:
1 será calculada a indenizacão individual de cada cobertura como se o restíectivo
contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, fmnq;ias,
participações obrigatórias do segurado,
limite máximo de responsabilidade da
cobertura a cfáusdas de rateio;
II -será caieuhdn a ''índenjzapiio individual ajustada" de cada oobertura, na forma
abaixo indicada:
a) se, para uma determinada apdlice, for verificado que a soma das indbnkapões
correspondentes às diversas coberturas abtangidas pelo sinlstm 8 maior que seu
respectivo limite máximo de responsabilidade, a Indenizaçtlo individual de cada
cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenizaçád
individual ajustada.
Para efeito deste recálculo, as indeniztiqões ihdividuais ajustadas relativas Bs
coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores
possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de
responsabilidade. O valor restante do limite máximo de responsabilidade da rtp6ljce
será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os
limites por evento destas coberturas.
C)casa contrário, a "ÍndenireFão individual ajustada" será a iodenizaç80 individuai,
calculada de acordo com o incho 1 deste artigo.

-
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11 ser8 definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas
~reiuízos
comuns. calculadas de
concorrentes de diferentes ap6lices, relativas aos .
.
acordo com o inciso II deste arügo;
1V se a quantia a que se refere o fnciso III deste aNgo for igual ou inferior ao prejuízo
vincukdo à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida pariicipará
com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado a
responsabitidade pela diferença, se houver;
V -se a quantia estabelecida no inciso 111 for maior que o prejufzo vinculado à cobertura
concorrente, cada sociedade seguradora envofvida participará com percentual do
prejuízo correspondente a razáo entre a respectiva hdenizaç&oindividual ajustada e a
quantia estabelecida naquele inciso.
f .5 - A sub-rogaçáo relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de
participação de cada sociedade seguradora na indenizaçáo paga.
f.6 Saivo disposição em contrátfo, a sociedade seguradora que tiver participado com maior
parte da indenira~áoficará encarregada de negociar os saalados e repassar a quota-parte,
relativa ao produto desta negociaçao, ás demais participantes.
XXI SUBROGACAO DE DIREITOS

-

-

-

Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano.
Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo c8njuge do segurado, seus
descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

e ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a
sub-rogaçZio.

-

XXII ATUALIZACAO MONETARIA DA INDENIZACÃO
NOS SEGUROS DE DANOS EM QUE HAJA PEDIDO DE REEEMBOLSO DE VALORES PAGOS
PELO SEGURADO A TERCEIROS E QUE TENHA GARANTIA SECURITARIA, CUJA
1MDENIZAÇAO CORRESPONDAA REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS:
Os valores das indenizações de sinistros ficam sujeitos a atualização monetária, quando a
Seguradora n&o cumprir o prazo de 30 dias, contratado nas Condições Gerais, para pagamento da
indenizaçáo, a partir da data do efetivo dispêndio pelo segurado a terceiro, aí& a data do efetivo
reembolso hito pela seguradora, com base na variaçao positiva do Indice IPCAIfBGE.
)cXIIi

- DOCUIWENTOS DO SEGURO

i

São documentos do presente seguro a proposta e a apblice com os seus anexos.
I

Nenhuma alteração nesses documentos será valida se náo for feita por escrito, mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de sesuros habili
OI:cr, a :Bra.itla4l:
concordância de ambas as partes contratantes.
$0

COMDIÇAO ESPECIAL SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, OBRAS CIVIS UOU
SERVIÇOS DE WMTAGEM E INSTALACAO DE MAQUINAS EIOU MUIPAWiENTOS

I. Ri~cosCobertas

Considera-se fisco coberto a responsabilidade civil do segurado, caracterirada na forma de cl&usuia
Idas condições gerais. e decorrente de acidentes causados:
a) Pelas obras S i s especificadas neste contrato; e/ou
b) Pelos serviços de montagem, desrnontagem. reparo e instala@o especificados neste

contrato.

2.1. ALÉM DAS EXCLUMES CONSTANTES DAS CONDIÇOES GERAIS, ESTE CONTRATO
M O COBRE RECLAMAÇOES DECORRENTES DE:

A) A RESPONSABIL1DADE A QUE SE REFERE O ARTIGO 1245 DO C~DIGO CIVIL
BMSILEIRO;
B) DANOS CAUSADOS A IM~VEISOU SEUS CONTEÚDOS PELO DERRAMAMENTO,
tNFILTRAÇA0 OU DESCARGA DE AGUA;
C) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂMCIA
VOLUNTARIA
AS NORMAS i l A
.~
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
EIOU DISPOSlÇ6ES
ESPEC~FICAS
DE OUTROS ~ R G A O S
COMPFTENTES:
D) DANOS CAUSADOS PELO USO DE MATERIAIS AINDA MAO TESTADOS OU POR
MÉT000 DE TRABALHQS AINDA NA0 EXPERIMENTADOS OU APROVADOS;
E) O FATO DE A OBRA EXECUTADA OU A MAQUINA &OU EQUIPAMENTO OBJETO DE
INSTALAÇa OU MONTAGEM NA0 FUNCIONAR OU NAO TER O DESEMPENHO
ESPERADO;
F) DANOS OU PREJU~ZOSA PR~PRIAOBRA, A MAQU~NAffQU AOS EQUIPAMENTOS
EM PROCESSO DE MONTAGEM EIOU INSTALAÇAO;
G) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A
QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NA OBRA,
SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU SEUS EMPREITEIROS;
H) OBRAS EK)U tNSTAtAÇ6ES E MONTAGENS EM EMBARCA@3ES EIOU EM
PLATAFORMAS DE PROSPECÇAODE PETRÕLEO ("oN-SHORE" OU u ~ ~ ~ - ~ ~ ~
I) LIMPEZA FINAL. PINTURA E REPAROS DE BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS
DECORRENTES DA QUEDA CONTINUA
DE ARGAMASSA, CONCRETO, TINTAS EiOU
)
MATERIAIS DE REVESTIMENTO;
2.2.

O PRESENTE CONTRATO NA0 COBRE AINDA, SALVO CONVENÇAO EM CONTF~&~IO
MEDIANTE PAGAMENTO DE PREMIOADICIONAL CORRESPONDENTE,
DECORRENTES DE:

/--?/r

~'Of~m
de Br,ls~le.DF

4)

DANOS WUSADOS POR ERRO DE PROJETO;

4

Node Protouito e R ~ ~ , { ~

874668

E

CLAUSULA PARTICULAX DA COBEH1UFA PI)IClSNAL PARA DANOS DE ERRO DE
PRD.:ETO ;CClW\tj
Fica entendido e acurdado que, tendo o segurado pago o correspondente prêmio adicional, revogase a exclusâo constante da alínea "j'j" do subítem 2.2 das Condições Especiais, no que diz respeito ã
exewgão do projeto.
A presente extensão de cobertura. integrando a cobertura bãsica de R.C. Obras Civis, Instalação
elou Montagem de Máquinas e Equipamentos, não apresentara capital segurado isolado.
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CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDACOES
(OCIM}

Fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o correspondente prêmio adicional. revogase a exctus80 constante da allnea "F' do subitem 2.2 das Condips Especiais. Todavia em relac;áo
aos danos materiais causados pelos serviços relacionados em tal allnea, flca estabeiecido que
prevalecerá uma participago obrigatbria do segurado por sinistro, limitada esta participaç60 ao valor
mlnimo especificado Reste contrato.
A presente extensa0 de cobertura, integrando a cobertura básica de R.C. Obras Civis, Instala@o
etou Montagem de Máquinas e Equipamentos, não apresentar&capital segurado isolado.

SONDIGA~JP#.R1 lC UWR HESPON-IABIi IDADE CIVIL CRUZADA
"Ao contrário do que possa conskr das CondiçBes Gerais elou Especiais deste seguro, fica
entendido e acordado que":

A palavra "Segurado", quando usada nesta apblice, significa riso só o Promotor da Exposiçao @/ou
Feira, mas também as firmas expositoras diretamente relacionadas ou co-promotorasdo evento.

As disposiç6es da presente apólice aplicam-se separadamente para cada segurado, da mesma
forma como se tivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles.
No caso de qualquer ocorrgncia garantida por esta apólice, quer envolvendo um dos segurados ou
todos eles a responsabilidade da Seguradora não excederá o limite de indenização fixado na
apólice.
0 s segurados acima diicriminados são considerados terceiros entre si, mantidas as exciusbs
constantes do item 2 das Condições Especiais.

O desligamento de qualquer dos segurados será efetuado sem qualquer devolução de prémio,
cessando imediatamente a cobertura em relaçáo ao "excluido".

CQNDIÇAO PARTICULAR RISCOS DE RESPONSABILIDADECIVIL POLUIÇ&~SÚB~TA
I.Ao contr8rio do disposto na alfnea "i"do item 1 da Cláusula IV Riscos Excluidos das CondiçBes
Gerais, fica entendido e acordado que o presente contrato garante íamb6m os danos pessoais e
materiais decorrentes de Pofuição, ContaminaMo ou Vazamento Súbitos e acidentais, ocorridos
durante a vigência do presente contrato e desde que:
a) A emissão, descarga. dispersao, desprendimento, escape, emanagão ou vazamento da
substancia tbxica ou poluente tenha se iniciado em data claramente identificada, e que tal
emissão, descarga, dispersào, desprendimento, escape, emanaçfio ou vazamento tenha
cessado atb 72 (setenta e duas) horas após o seu início;
b) 0 s danos pessoais elou materiais sofridos por terceiros e causados pela emissão, descarga,
dispersão, desprendimento, escape. emanacão ou vazamento deverão resultar dentro das 72
(setenta e duas) horas do inicio de tais ocor;ências;
C) A emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação ou vazamento tenha
se originado de dep6sitos, dutos, tubulaçtks ou quaisquer equipamentos localizados no nível
ou acima da superflcie do sola ou da água;
d) Os danos causados a terceiros sejam decorrentes de riscos cobertos por este contrato,

2. Se o Segurado e a Seguradora divergirem com relagio a quando a emiçs60, descarga,
dispersão, desprendimento, escape, emanagão ou vazamento começaram ou se tornaram
evidentes, assim como quando cessaram, a obrigação de provar que todas as condiçães foram
atendidas caberá ao Segurado as expensas do mesmo. At15 que a prova seja aceita pela
Seguradora, a mesma não será obrigada a acolher qualquer reclamação de sinistro.

-

3. Além do disposto no item 5 obrígações do Segurado das Condições Gerais do presente
contrato, fica convencionado que o Segurado se obriga, também, a desenvolver e a manter em
perfeitas condições, programas de gerenciamento de riscos e de gerenciarnento Imonitoramento
ambienial, sob as expensas do mesmo, visando prevenir e dotar os locais indicados na apólice,
de segurança contra eventuais acidentes, sob pena de aplicaeo do disposio do artigo 1454 do
código civD.
4. Fica, ainda, entendido e acordado que a presente cláusula não garante, em hipótese alguma, as
despesas de contenç8o de sinistros, assim consideradas aquelas despesas incorridas pelo
Segurado e oriundas da execução de operaçóes destinadas a neutralizar, isolar, limitar ou
eliminar os agent&poluentes suscetíveis de causar danos cobertos pela presente c14usuiai~aq
quais se realizariam se ditas operaçóes náo fossem executadas diante de um acidente ocp;ridoj
Tais operações e despesas, entmtanto, deverá0 ser executadas e suportadas obrigstoria'mentè
pelo Segurado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 1454 do código civil, tal como em
relaçiío tis medidas de segurança, conforme item 3

4.i

As c;espesas trenycnacau neste item nào seiáo objeto de reembolso pela presente
cláusula, mesmo se tiecnrrsr.tes dda dispo;içãr> legal ou de decisão de autoridades
competentes.
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CHARTIS

CLAUSULA PARTICULAR REDES PUBLICAS

Estarão amparados os danos a instalaçõeselou redes de sewiços pBblicos, desde que, fique
inequívocamente provado, que o segurado havia solicitado e analisado, antes do ínicio das obras, as
plantas com a tocaliza@o e distribui@o das redes e instala@es dos organismos de seiviços
públicos competentes, mantida a exclusão se a solicitaç80 se mostrou infrutífera;

.

.

G@ND~$o ESPECIAL SEGURO DE XEIP3NSA8:LIDAUE CIV1L DO EMPREGADOR

I. Riscos Cobertos
1.1. Considera-se risco coberto a responsabilidade civil do segurado, caracterizada na forma
da cláusula I das Condições Gerais, por danos corporais sofridos por seus empregados ou
prepostos, quando a serviço do segurado ou durante o percurso de ida e volta do trabalho,
sempre que a viagem for realizada por veiculo contratado peto segurado.
1.2. A presente cobertura abrange apenas danos que resultem em morte ou invalide2
permanente do empregado, resultantes de acidente súbito e inesperado.
1.3. O presente contrato garantira ao segurado a indenização correspondente a sua

responsabilidade no evento, independentemente do pagamento, pela previdi5ncia social,
das prestações por acidente de trabaiho previstas na lei 8.213, de 24/07/91.
1.4. Por conseguinte, ficam revogadas as exclusóes constantes das alíneas "k"
(exclusivamente no tocante a danos corporais) e alínea "a" do item 2 da Cldusula IV
Riscos Excluidos das Condiçdes Gerais.

-

2.

RISCOS EXCLU~DOS
ALÉM DAS EXCLUSÓES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO NAO
COBRE:
A) AS RECLAMAÇÕES RESULTANTES DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇOES
TRABALHISTAS RELATIVAS A SEGURIDADE SOCIAL, SEGUROS DE ACIDENTES DO
TRABALHO, PAGAMENTO DE SALÁRIOS E SIMILARES;
8) OS DANOS RESULTANTES DE DOLO OU CULPA GRAVE DO SEGURADO EtOU
S~CIOSCONTROLADORES:
C) OS DANOS RELACIONADOS COM A CIRCULAÇÃO DE VEICULOS LICENCIADOS, DE
PROPRIEDADE DO SEGURADO, FORA DOS LOCAIS OCUPADOS PELO MESMO;
DJ RECLAMAÇÕES RELACIONADAS COM DOENÇA PROFISSIONAL. DOENÇA DO
TRABALHO OU S1MllAR;
E) OS DANOS RELACIONADOS COM RADIAÇOES IONIZANTES OU ENERGIA NUCLEAR,
SALVO CONVENÇAO EM CONTRARIO.
F) RECLAMAÇOES DECORRENTES DE AÇOES DE REGRESSO CONTRA O SEGURADO,
PROMOVIDAS PELA PREVIDZNCIA SOCIAL.

3.

Limite De Responsabilidade
Em aditamento ao disposto na cláusula 1X - Limite de Responsabilidade, das Condiçoes Gerais,
fica estabelecido que em caso de sinistro, se ficar constatado que os valores que serviram de
base ao cáiculo do prêmio foram inferiores aos contabilizados pelo segurado, a indenização
será reduzida proporcionalmente B diferença entre o prgmio pago e o devido.

Ratificam-se as condigies gemis deste contrata que n%o tenham sido alteradas por estas
condiçues especiais.
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DE DANOS M O W S

Ris~osProfissionais

Flca entendido e acordada que tendo sido pago o

prêmio adicional correspondente, o presente
seguro indenizará tambEtrn as quantias rnen~ursZvebpelas quaís o Segurado seja civilmente
responsável a pagar, em sentença judicial transitada m julgado ou em acordo expressamente
autorizado pela Seguradora, em virtude de Danos Morais, diretamente decorrentes de Danos
RilateMi aiou de Danas corporais &ou Prejulzcs Financeiros causados a terceiros e efetivamente
indenizados nos termos previstos no presente contrato.
Fica, ainda. entendido e concordado que a cobertura de Danos Morais, compreendida nesta
ci6usula. se limita a importância segurada contfatada para a referida coberhira.
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CHARTIS %+
CONDIÇÁQ PARTICULAR COBERTORA DE CIRCULAÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fica entendido e acordado que, tenúo o segumdo pago o correspondente prêmio adicional, a
cobertura "Esf,abefecimentos Comerciais dou Industriaisn abranger4 as reclamafles por danos
decorrentes da cirwiaçao de equipmentos do segurado nas vias pdbiicas adjacentes ao@)
estab&ecimentos(s) especifícadu(s) naste contrato.
A presente extensm de cobertura, inbqrando a cobertura b8sica de RC. Estabelecimentos
Comroiais efou Industriais, nao apresentarti capital segurado isolado.

... .
. MÍJDLÇ$O PARTIG~~L~F!
SEGL;R;) DE RESPO~S~BILiDADE
CIVIL SUBSIDIARIA DO
SEGURADO POR MERCADORIAS ,DSSUA PRCP!?JEUf.DEQUANDO TRAMSPORTADAS POR
TERCEIROS
I. Ao contrário do que consta das Condições Gerais elou especiais, fica entendido e acordado que
o presente contrato abrange t a m b h a Responsabilidade Civil Subsidiária do Segurado, por
danos materiais ou pessoais. inclusive decorrentes de explosão, incêndio ou vazamento,
causados a terceim~,.~elas
mercadorias de propriedade do segurado, enquanto transportadas
em veículos de .prooriedade
de empresas transportadoras de terceiros, legalmente constituídas
.
e especialuadas, contratados para essa finalidade, e em consequência ounão de acidente com
o veiculo transportador.
1.3. Para efeitos desta cláusula, consideram-se velculos aqueles meios de transportes

Bs

linhas regulares de navegaçso aquática ou aérea, vagóes ferroviarios ou velculos
rodoviários devidamente Ucenciados.

2.

Fica, entretanto, estabelecido que tal cobertura:
a) Não prevalecerá se ficar comprovado que o acidente resultou do descumprimento de leis ou
regulamentos, baixados pelas autoridades competentes, relacionados com a segurança do
veiculo, da carga transportada e do meio ambiente;
b) Não cobre os danos sofridos Dor terceiras pessoas transportadas em locais náo
especificamente destinados e apropriados a tal fim;
c1 Não abrange os danos sofridos veio vefculo transvortadoc
dj Não abrange os danos causadòs exclusivamente pelo veículo, desde que tais danos não
resultem da concorrência das mercadorias e suas respectivas embalagens na ocorrência do
evento; e
e) Não abrange reclamaç6es decorrentes de poluição e contaminação, salvo se resultantes de
um acontecimento súbito, inesperado e não intencional. ocarrido na vigencia desta clbusula.
'

3.

Participação Obrigatória do Segurado.
Fica estabelecida uma Participapo Obrigatdria do Segurado, equivalente a 20% (vinte por
cento) de todas as índenizaçóes ou despesas, por sinistro, ficando esta participação
condicionada aos limites mínimo de:
3.2. Para efeito deste contrato, todas as reclamaçóes provenientes de um s6 evento serão
consideradas como um 4nico sinistro, qualquer que seja o n w e r o de reclamantes.

4.

Fica, ainda, expressamente convencionado, que a cobertura concedida atmv6s da presente
cl&usula somente se aplicah em proteçBo dos interesses do Segurado, mas em nenhuma
hlpbtese dos proprietários elou concessionários dos wículos transportadores.

Notas:
I)
A presente cobertura, no âmbito do ramo RC Geral, aplicar-se-á exclusivamente nas hipiiteses do
Segurado náo possuir Frota pr6pria ou utilizar outros meios de transportes aibm do rodovibrio,

OCS ODEBRBCHT ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
AV.DAS NACÓES UNIDAS.8.501 26- ANDAR
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Seguros
Gnrln<xn N-.

Segt~rarlo
Nome
255707 - CONSTLIImRA NüRUERTQ OIJEHRECInS.,\CNY1:15 102285000182
&idcreqo: RIJA I l l h f A DE B0l'Al:oUO. 300, l I ANDAR UOl'AF000R10 D1I JJ\NEII<O
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V'. rlc Utns

Viirencix
"
A IIARTZlk DAS V I M í E QUATRO [{ORAS Yi! 3WOWOl l ATE AS Y M E Y QUATRO IIQIUS

L>E31/12R014

LMI

Premio Liquido
Adic de Fraclonamenlo
Custo da Apdice

Valor do IOF
Premio Total
LOCAL DE RISCO: CONFORME ANEXO
CLAUSULAS! VARIAS
VARIOS

I

Seguros

AP~LICEDE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA
OBRAS CIVIS EM CORLSTRUÇÃO
I I N S T A L A ~ OE MONTAGEM No01679186228
Segurado:

Construtora Nurberlo Odebreclit WA

Co-Segurado:

Sport Club Corinthiaris Paulista eJou demais empreiteiras c
subetnpreíteiras viricdadas contratiratmente ao preset~le risco
enquanto atuando no canteiro de obras,

Modalidade

Em conformidade com a5 Condi~õesGerais para o Seguro de
Riscos de Engenharia e Condiçóes Especiais de Obras Civk em
Coristru@o &ou Instalaçho e montayeni eiluu Coiidiq6es
Particulares, que fazem parte integrante e inseparável da Apólice.

de Seguro:

Valor do Contrato: RS 800.000.000,00
Valor am Risco:

R$ 767.229.661,OO

Objeto do Seguro: Obras Civis, i n s t a l ~ ~ti oMontagein referentes construçao do
Esthdio da Sport Club Corinthians Paulista, com capacidade para
48.000 espectadores.

tocef do Risco:

Rua Migitel Inicio Ctiri, 1 1I- Itaqiieríi, São Paulo / SP.

Prazo da Obral

30/0W011 a 31112/2013, incluindo testes (30 dias de lestes).

Testes:
Vigência do Seguro:

Cobertura Bdsica e Adicionais (Exceto Manuteryão Ampia):
Das 24:OOhs do dia 30/09i201'1 As 24:OOhs do dia 31/12/2013

Cobertura de Manii1ent;ào Ampla:
Das 24:OOhs do dia 3111242013 As 24:OOhs do dia 31/12/2014

Obs.: O inicio de Yig&&4gggc_'b~rtura

,

..

se-& na data acima eswwificada ou nuando o ot>ie&sçgti(a&
for entreaue wara uso comcrciaf e encerrar-se-á a ~ 6 s12 rneses,

-

Coberturas Contratadas Limites de Indenizaçãpo no agregado:

Obsetvaçóes:

-timlte Máximu de Garamia Total: R$829.229.661,00
-Todos os Limites mhx. de garantia Go agregados, o cpe significa serem Glidos por toda
a vig@nciada apólice.
-Exclui-se da cobertura de tumultos; atas dotosos e sabotagens provenientes do Segurado.
-A cobertura adiionaf de Erro de Projeto se aplica exclusivamente as construç6es novas.
-A coberkura adiciooal de Riscos do Fabricante se apfica exdusivarnente aos equipamentos
novos.
Franquias por evento

.
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Seyuros

Pr&inio liquido: R$ 1.I 19.181.1 7

-

Corretora: Odebrecht Administradora c? Corrctora de Seguros Ltila. CNPJ
14.588.248/0001-20.

ctAusum EsPEcÍFICAPARA COSSEGURO CEDIDO
Art. l0
Fica entendido e acordado que os riscos amparados pela presente ap6tice.
riáo obslante o fato de esta ter sido eniitída pela "Cia Minas Briisil Seguros S/A." 6
assumido ern cossegtiro pelas seguintes entidades segitradoras, cle acordo com as
proporçí>es sobre o total do risco aprcseiitadas abaixo:
Participação em Cosseguro

Art. 2 O Em cotiseqO@ncia, cada Lima das Seguradoras niencionadas r!
índivídualinente responsdvel pelo risco da presente cnbertvra correspotidenie apenas a
sua participacao assumida e, por consegi~inte,iia mesina proporfão itie corresponderão
o prernío do preser-ilc contrato e a5 eventuais perdas e sinistros.
Sern prejulzo ao acii-i-ia exposto e para siinplificar as relações entre as
Art.
Seguradoras e o Segurado, fica acordado que o Segurado tratard de qiialquer assunto
relativo a esta ap6lice somente coin a Seguradora Líder, a qiiiil dever4 inforinar
oportunamente a todos os outros Cosseguradores sobre o deserivolvimerito do rísco.
Art. 4 O Com este objetivo, os Cosseguraclores acordarn que a Seguradora Lider ....,..?
ser3 respor~s;ivelpelo recebimento do premio, por receber e tramitar os avisos, ernitirein
j
os docuineritos pertinentes, controlar os vcncimcntos, atender os sinistros, definir os :
I!
reguhdores, examinar e aprovar os relat6ríos que foren-i preparados por estes e. ein .. j
.
giral, por todos os trárnites cluc? forem riecessári<fs oir convenientes para o meilior : :
ctiinpri~nenlode seu cargo.
PROCESSO SUSEP 154 14003074)201I.I4

Art. 5' Fira entendido tambern que a total das premios poderá scu liquidada pelo
Segurado ao Segurador tider, o qual o recebera por si e por reprerntaçao dos outms
Cosseguradores na proporçao que a cada urn seja correspondente. A Cia Minas Brasil
Seguros 5/A. se obriga a reembokar os Cossegurado~escom a parte do prêmio que a
cada um seja correspnclente denho de 30 (trinta) dias Meis a partir do envio deste pelo
Segurado.
Art, 6 O Além disso, fica acordado que em caso de sinistros, a nomcaqào do
Regulador ser& feita pela Seguradora lider, a qual ter& pienos poderes para aprovar ou
definir o montante das perdas amparadas por esta cobertura e estabelecer o montante
totitl das indenizaçbes as quais o Segurada tenha direito.
0 5 Cosseguradores estarão obrigados a contril>uir com a indenwao, de acordo e
mmente com sua participa+&
no fixa, na data que a Seguradora Uder tenha
mtabelecido.
Art. 7' O Segurado e todas os CosseguracJores esBo de acordo com todos os
aontos a~resentadose estiatilados ela sresente apblice e, em especial, ao disposto pela
iresente' cldusuta, atrav&' da anikilurn de cadá uin dos docufnenros em sinal de
consentitnento e a p r o w o
Nâo obstanie o disposto no Art. 6' da Clausula Especifica para Cossegura Cedido,
land@es a serem consideradas para Sinistros devem seguir a Cíáusula de Cooperação
na Rqula~8ode Sinistros co~iformesegue:-

CLAUSULADE LOOPERA(;AO NA REGULA<&

.

DE SINISTROS A seguradora LMer
informara afs) Cosse~uradora(s), por escrito e iinediatamente, sobre quaIquer
reclan7a~ãoou circunstinúa que possa dar origem a uma reclanlaçao de sinistro, a partir
do momento em que tomar cor~hecimeniode qualquer situação pertinente;
1,
A Seguradora Líder facvliará n(s) cossegi,radora(s), a cooperação na regulafáo,
inv&iga@o, ajustes e avatiaçãa de qualquer reciamaçáo de sinistro ou de circunst5ncia
que possa originar um sinistro, sendo que a Seguradora Lfder disponibilitard toda e
qualquer documentaçao e infortna<bes necedtias, con-~o objtiw de apurar as
responsabilidades consignadas no contrato de seguro original;
2.
A cooperação iinpiica na discuss&~pgvía com n(s) Cosseguradora(s), de toda e
quaiquer circunst4neia, estratégia e, enfim, sobre qualquer tomada de decisáo acerca do
sinístro;
3.
Nenhum acordo ou conçess&o podera ser realizada e nenhuma respansabiiidade
serS admitida pela Seguradora Clder. sem a pr&ia anuenda das Cossegurador,?s, ri(%
termos desta ctdusuia.
Esla cftlusula dww6 ser aplicada aos sinistros cuja estimaliva inicial dor, prejuízos supere
o valor total de R% 200.000,00.

ZURICW
Seguros
CQNDICÕES PARTICULARES BASICAS;

?OI.CLAUSULA PARTICULAR PARA INSTAMÇÙES DE COMBATE AO FOGO E
SEGURANÇA CONTRA ~NCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS
Valor individual de armazenagem: R$ 15.000.000,00 por uníciade de

-

armazenagem

R.$ ~~.000.000,00
no agregado
102.CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS
ALAGAMENTOS E INUNDACOES
Período mínimo de recorr0ncia: 50 anos

DE

SEGURANÇA

QUANTO A

-

103. CLkJ5uL.4 PARTICULAR PARA COLOCAÇAO DE TUBULAÇOES
Comprimento máxlmo de valas: 500 metros

-

106. CIAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO PARA ATOS DE TERRORISMO
107. CLAUSULA PARTICULAR DE DEMOLIÇAO

108. CLAUSULA PARTICULAR DE SALVAMENTO E CONTENÇAO DE SINISTROS
110. CLAUSULA PARTICULAR DE TOLEf@NCIA DE VARMCÂO DO VALOR EM RISCO
DECLARADO E RATEIO EM VARIACOES INFERIORES AO INDICE ESIIPULADO
Porcentagem: 80%

-

112. CLAUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITOS

113. CLAUSULA DE EXCLUSÁO DE RISCO NUCLEAR
114. CLAUSUL~,PARTICULAR PARA ROUBO

COND$
I&$
PARTICULARES PARA OBRAS CIVIS EM CONSTRUCAO:
202. CIAUSULAPARTICULAR PARA CONSTKUÇAO
EM SECÓES / TRECEIOS
- Comprimento máximo da seção Itrecho por frente
de trabalho: 500 metros
CONR~~LCI^E$~IEFERENTES

AL-E~URAS

ADICIONAIS

01. COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

02. COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS

-

04. COBER'iUHA ADICIONAL DE MANUTENÇAO AMPI A

06.COBERTURA A DIClONAL DE DESPESAS DE

09 COBERTURA ADICIONAL DE DANOS F1SICOS EM CONÇEQU~NCIA
DE RISCOS DO
FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNOVOS
10. COBERTURA ADICIONAL DE DANOS F(S1COS EM CONSEOUÉNCIA
PROJETO PARA OBRAS CIVIS

DE ERRO DE

12. COBERTURA ADICIONAL O€ ARMAZENAGEM FORA DO CANTEBO DE OBRAS OU
LOCAL DO RISCO

13. COBERTURA ADICIONAL DE HONOHARIOSDE PERT
IOTOS
C O N D I C ~ E PARTICULARES
S
EXTRAS

ctAusut~DE EXCLUSAODE INTERPRETAÇ&O DE DADOS ELETRONICOS
Fica etikendido e concordado que este Seguro náo cobre quafquer prejuízo, dario,
destruição, perda &ir reclamação de responsabilidade, de qualquer rspeie, natiireza
ou interesse, desde que devidamente comprovado pela Seguradora, que posa ser,
direta ou indiretamente*origiiiado de, ou consistir em:
1. Falha ou mal funcionamento de quafquer equipamento elou programa de
computaclor e/ou sistema de computaqiío eletrônica de dados em reconhecer doti
corretamente interpretar e/oii processar clou distinguir dou salvar qualquer dala como a
real e correta data de calenddrio, ainda quc continue a funcionar corretamente após
aquela data.

2. Qualquer ato. lallia, rnadeqita<do, incapacidade, inabilidade ou decis3o do segurado
ou de terceiro, relacionada com a iiào utilização o ~n3o
i disporiibilidade d@quatquer
propriedade ou equipariento de qualquer tipo. espficip OU qualidade, eni virtude do

risco de reconiieciinento, interpretaQo ou processamento de ciatas de calendário.
Para todos os efeitos. entende-se como eqriipamento ou progracria de con~utadoros
circuitos eletrdtiicos, microcliips, circuHos iritegrados, rnicroprocessadores, sistemas
embutidos, hardwares (equipamentos cornputadorizados), soflwares (programas
utilizados ou a serem uiilirador em equipdmenlos computadorizados), firnlwares
(programas residentes em equipatnentos computadorizados), progranias, computadores,
equiparircntos de processamento de dados, sistemas ou eqttipamentos de
tclecomunicaçôes ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do
segurado ou não.

e abrangente e derroga inteirametite qualquer dispositivo do
contraio de seguro que com ela confliie ou que dela divirja.
A presente ciAiisula

Seguros

CONDIÇGES ESPECIAIS PARA VALAS ABERTAS DURANTE A
TUBULAÇ~ES,
DUTOS E CABOS

COLOCA~AODE

Fica entendido e concordado que. sujeito aos twrnos, exclusóes, dispositivos e condições
contidos na Apolice oti nela endossados. a seguradora indenizard o Segurado por
perdas ou danos devido a vendaval. ckuva, alagamento, inundaçáo tais coino causados
por areia, iodo, lama, erosao, dwnoronamento e flutuaçâo de tubulaqóes, dutos ou
cabos, sustentados por valas abertas total ou parcialmente escavadas e ou itens nelas
colocados ate um comprimento rndximo de 100 m de vala aberta por sinistro e indximo
de 03 trechos,
O Segurado deve garantir que estejam disponíveis tampões perto das extremidades das
tubulac;úes para fins de emerg@nciae que extremidades expostas ao alagamento sejam
vedadas antes de qualquer interrupcáo durante períodos ociosos como de noite e em
feriados.
CONDI~ÕES ESPECIAIS PARA FLINDAÇÕES DE ESTACAS E MURO5 DE
ESCORAMENTO

Fica entendrdo e concordado que, sujeito aos termos, exclusóes, dispositivos e condfçbes
contidas na apólice ou nela endossados, a Seguradora náo iiidenizará o Segurado coin
respeito a despesas incorridas:
1 - Para sitbstituiç$o ou retificaçao de estacas ou elementos de niuros de escoramento:
a -que foram mal colocados ou mai alinliados ou einperrados durante sua construção;
b que foratn perdidos ou abandonados ou danificados durante a coiocaq8o ou
extrayáo; ou
c
que ficaram obstruidos ou einperrados ou clanificados por equiparnetitos de
eslaqueamento ou revestimentos;
2 - Para retificaçáo de estacas-prancha desconectadas ou desligadas.
3 -.Para retificar qualquer vazamento ou infiltraçao de material de qiralquer tipo.
4 - Para encher vazios ou repor beiitonita perdida.
5 - Como reurítado de quaisquer estacas ou ektnentos de fundacao náo terein passado
por uin teste de carga ou náo tenham alcançado sua capacidade de carga designada.
6 - Para reinstalar perfis oit dimensões.
Estas exclusões c~aosc aplicam a perdas ou danos causados por riscos da natureza. O
õnus da prova de que tais perdas ou danos estariam cobertos ficarii a cargo do
Segurado.

-

- Testes1 Comissionamento e Rixa do Fabricante para equipamentos usados do11
recondtcionados.
- Danos conwquenfes de violaqlio das normas técnicas vigentes e de seguianca,
abandono de obra eloli n j o cumorimento do contrato.
- Riscos decorrentes da operaç~o'comertial.
Danos retalivos a Potui~áo,Danos Morais e Contarninaç20 de qualquer
. . natureza.
Perda elou danos causados por OU devido a reclama& provertientes de invasores
do canteiro de obras ou relacionados a atividades de recolocaçtio de
propriedadeslcomunídades que sofrerão interferencia com a hplementaçãr, do
empreendiinento.
- Perda. dano, redamaçao, custos, gastos ou qualquer despesas direta ou
indiretarnente originados ou relativos a: Mofos, fungos, esporoç nu orttro
inicrmrganistno de qualqoer tipo ou natureza ou descriiçSo, incluindo e na0 limitado
a qquer suhst8ncia que apresente atuai ou potencial ameaga a sairde liurnana,
Reclarnaçóes decorrentes de prejuízos financeiros, lucros cessantes, perda de receita
e quaisquer tipos & penalidades, incli~sive aqueias impostas por (5r@os
Governamenlab.
- Danos reiativos a Perda de Receila, Perda de Lunos Esperados, Potuição,
Contaminagao de qualquer natureza.
Danos causados pelo uso de equipamentos usados ou recoi~dkionados.
Riscos decorrentes de Operaç.30 Assistida,
- Equipamentos m6veislestaciondrios.
Danos causados por terremoto.
- Pagamento exgratia.
Qualquer tipo de Responsabilidade Civil.
Danos diretos e indiretos causados pelo armazenatnento. transporte e niariipulaçao
de explosivos.
Danas decorrentes de trans~artesde eouinsmenim fora do canieiro de obra.
- Perdas ou danos consequentes de inadi&lemento dc obrigaqAo por força de
contrato ou de qualquer outro tipo de convençh realizada pelo Segurado.

-

-

-

-

Seguros

ESCLARECIMENTOS_ECONDICIONARITf~~DE
COBERYURA:
No caso de divergência na apólice qitanto apiicat~ikidadeclc duas ou mais
franquias para qualquer cobertura será sPmpre considerada a de maior valor.
O Valor em risco declarado deve, obrigatoriamente, abranger todos
equipamentos. nlijquinas, mate-riais, servi<os c mão de obra, coniormc contrato
estabelecido entre o contratante e a contratada e demais empreiteiros e subempreiteiros, os objetos serviços não declarados ou excluídos conforine o rcfcrido
contrato. estar30 excluídos dacobertura.
A cobertura adicional de Despesas Extraordinhrias est6 lirnilada ao territbrio
nacional.
O contrato de execução da obra, a descri$ão do projeto, o cronograma físicofinanceiro atualizado, relação de bens com seus valores unitdrios e informa@es
sobr(~O rkco constit~temdocumentos do presente seguro.
* O Segurado devera cumprir as exigências obrigat6rias e as recwnendações dos
fabricantes.
O Segurado se obrigará a manter todo5 cs padrões tecnicos de operagtio,
segurança e impacto ambienta!.
* O Segurado se obrigara a informar sobre qualquer rnodificaçào rio projeto,
período segurado, otr nas empresas envolvidas no gercnciamertto, irnplantaea ou
construqão:
* O Segurado somente ter4 direto as indenizações reclaiiiadas quando o
enipreendiniento encontrar-se amparado pelas Coridi<õcs Especiais de Riscos de
Engenharia Obras Civis em Construção e Instalaç30 e Montagem, estando
portarito excluídos, os casos ein que a obra já encontrar-se com o aceite entregue
para uso conlercial.
* A cobertura adicional de Riscos do Fabricante aplica-se unicamente aos serviços
de lnstalaçáo I Montagerri de equipamentos cornprovadainente novos F: que o
prbtxio fabricante seja respons:ivel pela instalação I u~pefvis&.
A cobertura para lestes aplica-sc! unicamente a equipamentos cotnprovadamerite

-

-

novos.

* A cobertura para testes deverã seguir rigorosamente o croiiogrania elaborado, de
acordo com cbpia fornecida pelo Segurado:
Fica entendido e acordado que, as obras concluidas durante o periado do
vigência da apdlice e que fazem parte do escopo da obra, serão
consíderadas até o Termo de Entrega Provisbrio.
* As presentes coridições esta0 scijcitas 2 confirtiiaçdo previa por parte dos
Segurados, que todos os sistemas de combate a incêndio estarão operantes antes
da entrada rio perlodo de testes a q u e ~ ~(start-up).
te
+ No caso de eventual prorrogaqrjo no prazo da obra / vigencia não for efetivada, a
Cobertura de Manutencão estar5 autornaticametite cancelada, cabendo a
respectiva devolução do premio pago ao Segurado.
e Fica entendido e acordado que os bens objeto deste seyuro estão amparados ale
a data de final de vigericia da apúiice.

.,..da
.
i

.;.
.'
:

.

r
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SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA
CONDICÕES GERAIS E ESPECIAIS

A Seguradora, considerando a proposta de seguro que lhe foi apreseritada c! os
demais dados foriiecidos por meio da ficha de informaçóes oci outros iloccirnetitos que
derarn origem à emksiro da Apólice, contrata com o Segurado o presente seguro, de
conforinidacte coni estas Condiçóes Gerais, com as Condicrles Especiais e coin as
Condiçàes Parlici~lareseloli Adicionais constantes na Especificaq20 ífa Apófice.

Para efeito das disposições da apólice ficam convêncíonadas as seguintes
definições:

r

,

.-

."ias".-

...........

-

.....

abertas de uso exclusivo do Seaurado, e i n l
Acessos e estradas de cornpleinentação ao sistema viário básica existente au a ser
serviços
condri~kfo,que permitem, rlirrante a fase cle i~~iplantaçdo
do
empreendimento, acesso aos locais onde as servifos
.-. ..
............
contratados sao executados.
.............
...... ...
Acidente
Acontecimenio que deriva de causa súbita, imprevista e
ocasior!al. que provoca danos fisicos 3s coisas seguradas de
modo a cxiyir que rejam reparadas, reconstru1das ou
.......
repos'as.
-- .*.......
Reputam-se cocno agravantes as circuiist&ncias que, se
existirsein no tempo da contratacjo, oci no iriício da vigencia
I
do contrato. a Sesuradora não o teria celebrado ou tê-lo-ia
1
.....
co~;dkõe;distiritas.
.--.-.~~agamento
a invasão do local de risco o11 do canteiro dc obras nor
Syua de chuva, de tubulaçòes próprias ou de cuc.sos de áiua
nào navegSveis.
-.
.
-..--..-."
Apólice
Docuinenio que reclcrz a escrito o acorcio de vontades entre
Seguradora e Segurado; a ele se agrcyatiz a proposta, a
ficha de inforn~acbes e outros dacurnentos nue
,~ derarnori
em
h
contrata&,
aiem
de
eventuais
endossos.
.
9
de sinistro
Comunicaçâo da ocorréricia de sinistro, otr rie eveiito qiie
possa resultar em tal, que o Segurado é obrigado a fazer d
Seguradora,
assim que dele tiver coriliecimento.
..Conjunto de instala(des provis6rías Mau permanentes de
propriedade e l o ~ i uso do contraiatl«. conjunto %te
necessário 2 exectição ctas obras objeto do escopo do heqiiro,
O ciinteiro de obras poderá estar dentro ou fora do local da
risco. O canteiro de obras não inclui as f6bricas e instelaç6es
rios fabricantes e forriecedores.
.............
-............
............
.............
Certificada
de Docirinento emitido pela contratante, ao final da fase de
de cada
uma dar,
wa,$ã,ã- Proviso[i~ ..cornissíonaincnto
.-....
.
.
..

-

1

r

I

!

I

i

.
.
e
.

I
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...*..
(CAP)

..

I

-

--

.......

...

Seguros

empreendimento para iristala~ao e montagem d
F
equipamentos c testes de confiabilidade para obras civis, por
intermedio do qual a contralaiite recebe provisoriainente as
mencionadas parcelas do empreendimento, assumindo seu
controle e operaçao.

..... ,.- ..
.
..-........
.....
Certificado
de Docuirrertto einiticlo pela contratante, ao final do perlodo cit?
Aceítaqão Final (CAF)
garantia, referente a cada CAP, por intermédio do qual a
contratacite recebe em definitivo as parcelas do
empreendimento.
..
___)
Garantia contra danos físicos provciiientes de riscos I
aradospelo contrato
de seguro.
.....
..
...............
Coloca~ão
de inhquiiias e cquipanientos Segurados. corri
operação
emprego de materia-prirna ou outros ii~ateriais de
funcionamento
processamento, em condições de produyao; no caso de
motores el@tricos, geradores elétricos. trai~sforinadores,
coriversores ou retificadores, significará sua coriexao rede
elhtrici, ou outro .-.v-circuito de carga.
Colocaqáo em uso No caso de obras civis, a colocaçáo enr uso sc darh, mí!smo
para obras civis
que indivitlualmente, quando a estrutura for utilizada e/ou
submetida às condiçdes, ainda que parciais, para as quais ioi
rojetada.
..........
.........-.
Comissionamento
o conjunto de ativida<les. testes e ensaios, destinado i
averigtiaçáo de funcionamento das iiidqiriiias. equipamerjtos
.
.... -.e/o/oli
. sisteinas.
Cronograma
de Cf o cronogran-~ado projeto. contendo os eventos físicos da
eventos
execução das obras, serviços e fornecimentos do
empreendimento. ............ .
..
......
Cronograma
flsieo- f: a representa~ãográfica da desenvohrirnento dos seiviqos ii
, financeiro
serem executados ao longo do teinpo de duraçao da obra,
demonstrando. erri cada ~erlodo.o oerceiitual fisico a ser
executado e o...;espectivo
válor finànccGo
despeiidido.
-.. -.....
.-.
........
bã&Geletr6nicos
....
i~ara
Si~nificainfatos. conceitos c informac6es convertidas
uma fortria adaptada para comunica&es;, inteipretaçáo ou
processo por processar~iei~to
de dados eletróriicios e inclui
programas, software, e outras instruções codificadas para o
~roccssarneiitoe rnaniu\ilac3o de clados ou o controle e a
,

I

_

e
-

t

.

4

tangível (coisas).. ....
que, na conta do prêrnio,
integra o valor em risco
taxa dc acirninistraçao, I!if>
!:.
:

iritrodtiz7
.........
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--de escombros reuiltantes de panes
-----.-..
-danificada5

Erro de projeto
.. .

I

.
.
o

entulho

2 .

do objetdinteresse Segurado, ou de materiai estranhr? a
esie, decorrentes de sinistro cobcrto, como, par exemplo,
aluMões de terra, rocha, lama, anuas, Arvores. plantas e
- outros detritos.
.--Erro de concepçào, caracteriz~docoma dsobediência ~o
estado da arte ou ao nhrel de conhecimento cieiitliicu I
p!walecerite na data eni ~uc,~oprqeto
foi concebi<k,
reú6&~coi?j~iniõ
de informações sobre o
I seguro contratado, tais como: propnethrio. cmpreifeiro(s}, i
io&i de risco, descricão dos 'itens Segurados, valores
Segurados, premios, franquias, vigencia do seguro, prazo da
obra. oerfodo de manuterica.
. . enumeracjo de cl4usulas
aplic6ieis, $"$r@ outros.
1 Cada manifestação -de dano flsico c o i r s u r-.ada.
IDocutnento que acompanha a proposta de segt~rn~
do qual

I

.

Especificação

I

1-

-

1

-

esta0 anexos documentos inerentes ao empreendimento que

.v-

-.

*----.--

kurm suaiifiudo

I Ato de subtracão de coisas seciuradas. confiaura.ancIo-u!

&

qualificado,
os efeitos &te so)uro, 6xciusiwmente o
furto cometido com dcrtruic;ao oii rompimento de obstáculo
à subtraç50 da coisa e que deixe siiais inequlvocos de sua
-ocqdncía.
-Ato furtiva de subtraqtto de coisas
ou ameiya de violéncia à
mmpiinento
-de obstdculo.
Cornburtao com chamas,
vizinhos e dc por em risco a vida e o patrhdnio de uma
pessoa, ocorrida em local não desejado ou que liaja
escapado do tocal o t ~ receptdcuta crn que foi
inte~c~ooalint?ne
iniciada e no qual se pretendia licase
1 confinada.
.--.
1 Valor a que a ~ecyumdokesta contratualiní?rrtt! obngada
pagar 2 quem possuir interesse legftirno, ein caso de sinistros
a m p ~ [ ~ d ~ gApblice.
ela
----a invasâo do local do risco ou do carttcriro de
I dqua de cursos d'aqua navegáveis.
.
1 Local no qual o Segurado executa o
contrataçáo do seguro, incluindo o wnteko de obras
Somente se cotislar na Especificayão da Apblue. O local do
risco abrange as vias internas de crrculaqãc, quando tais vias
forem dê uso exdusiva do Segura& e desde itue facam

!

.

.+

Furto simples

Incendio

-*e

+

beniraçso

--

- ----

---v-

Lowl do risco

- --.- --

\ que o excederem.
-.----

---

-

b

A

........

n.- .cienorniiiada
..............................
"greve-.patronal".
...
bruto passivel de ser perdido a 5 0 o einpreendimento
Segurado, por atrasos atribiifveis u eventos garantidos pela
j seguro, deixe de eritrar enl opera~àona data fixada e111
cronograma
-. .............................
aceito pela
*
Seguradora.
-.-...............
Meihorias
as alteraqoes que nao ronsiaraiii do projeto oriqinal
c10 empi.eencliniento
.
............
..................................
.......................................................
Overhead
Despesas indiretas de rabricaçáo, iiistaici<;3o, mí)ritaqein c
construCão de obras civis, confo;.nit+ defiiiido rio coi:trato tle
ronitru(do civil, inrfnla(80 e montagem e dctalliado no Valor
...,.. .....
........................
..ein Risca Declarado.
.......................................
....
Perda total
Estado tia c o z segurada, cairsado por risco gdrantido, clue a
/ torna, de forma definitiva, itnprúpria para o uso a que se
j tlestinava.
.....
.....
.......
Período de rocorrdncia Período de tenipo rnc!dia, esta ti si ir:^, que seliara dois eventos
de cheia, com
i'~idrol6glcas
scrnelliantes.
...
.........
--- caracterfsticas
IriiportAncia piicjii pelo Segurado a
Prêmío
contrapartitia 3 aceitação do risco a que ele esta exposto,
Liicros Esperados

1

I
1
i

I

-

P

ela11orac;áo iri(electus1,
produto ou serviço iinirci, ~itilizat~do
iilaleriais e tecnologia
consagrados, rnaterializiitlo em incrnoriais descritivos,
cálculos, plaritas, deseril?os,especifica<õesii.criicas ci ni6lotlo
construtivo.
.....................................................
....... .....-...-.-v
......................
Proponente
Pessoa cltie pretende fazer seguro e que. para esse fim, firma
...........................
.. ,. .
................... . ..
Proposta de seguro
Doçunierito que precetle a ernissão da Ap6lice, contendo
declaraçao cios efeirierttos csscncrais do interesse a ser
garaiitido e da risco, corn t>iis$! rios quais a Seguradora
, ,

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

.

Protótipo

Rateio

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

Regulação de sinistro

--

niinça aiites construída oii que utilize rialeriai e teriioiogia
inovadoras e, no caso de turbinas, que airitlii riai) passiiani o
rriiriiirio de 8.000 Iioras de iitilização, por ~inidaciee mocielo,
sem ocorrricicia cfe acidentes,
............................qircbras ou falhas.
.
s~giiiicfoE ~ U B
o I e g u n d o participa-/
,
de urna parcela dor prejuii.os indenizhveis, naqucles casos 1
cin qiie o Valor ern Risco Decla~,adopelo Segurado qiiai~cio
da contratacão do seguro foi irileriar ao valor c111 risco das
coisas
sequradas
al~urádona data c10 --sinistro.
..............
~.$.
=."
o exame, ria ocorcêr~ciade urn sinistro.
circiriistSncias para caracterirac;áo do risco ocorrido e, erii :
lace dessas veriiicações.
concluiren~sobre a siia
................ se..............................

I
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---Segurado, relativo & coist segutacia, cnritra risros

a verifica<&

k~
-_-d"&&a* ------.
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dos componentes de

com mracter

ZURIGH
Seguros
pertiirbe a ordein ptiblica por rneio da prática dc atos
predatbrios e para cuja repressão não haja necessidade da
atuaçào
das Forças Armadas.
.....
.Valor
em
Risco Valor apurado por ocasião do sinistro,
da definig~opara "Valor em Risco Declarado". corno se a
Apurado
obra civil e a ii~staI~ç~o/n~ocitageiii
já
na
data
do
evento.
-- .
--.." ..
.-...
Valor
em
Risco 1) com relacrío a Cobertura de Obras Civis cri? Consiruçãu: P
o valor integral das coisas seguradas ap65 completada a
Declarado
construçao, inclufdas as parcelas de ii?aq-de-obra. frete,
despesas aduaneiras, impostos e emoli~mentr>s(taxa de
administração e iucro), assirn como os rnateriais ou ikns
fornecidos pelo proprietário; 2) com relaçao A Cobertura de
lnstalaçL50 e Montagein: !c o valor integral das coisas
seguradas apds completada a iristalação ciou rnontagern,
incluídas as parcclas de frete. despesas aduaneiras, impostos
e ernoluinentos (taxa de adrninistra~àoe fucro), custo de
rnontaycrn e valor dos materiais fornecidos e da mao-deobra eventiiatmentc não incluidos no cuslo do contrato de
. -...... -... ....
......
......
Vi ência ..............

--

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

....

~

r

2

CLAUSVLA Za: OBJETO C10 SEGURO.
O presente seguro tem por fírialidade garantir interesse legiticno do Segurado, ate o

Lirnile Máxitno de Garaiilia da Apólice ou o Liiiiike MRildxiino de Garantia por Cobertura
Adicional, constante na Especificaç2o da Apblice, contra darlos ffsicos a propriedade
tangível [coisas seguradas) que o Segurado venha a sofrer, somente durante a vigencia
da Apólice, ctn rc>nseqüência cle riscos cobertos, enquanto permanecerem inalierados os

dados constantes da proposta de seguro, da fictia de inforinaçbes. do coritrato cfc
construção civil, insta1ai;ão e inontagcm e o.utros docnmentos jurilados, dados esses que
serviram de base 21 emissão da Apdlice, da qual os docuinentos antes citados passarn a
fazer parte integrante.

CLAUSULA 3': RISCOS COBERTOS
Para os fins deste seguro, considerairi-se riscos r:obectos aqueles expressamente náo
excluldos nestas Conclicões Gerais, nas Coiicliçbes Especiais c tias Condições Parliciiiares.

Esta Apolice tião garante perdas e danos e quaisquer custos ou despesas
relaciotiadas coiii:

..
i

.

.,

i

;:.

. ..

:

.i
:

Atos da autoridade pirblica, salvo os destinados a evitar a propayac;ão
de danos físicos cobertos;
li. Ato terrorista, conforme definido etn Cláusula Particular;
ili. Ato de guerra, indusive civil, declarada ou não, invasão, insurreiqâo,
revoluyão, atos de poder militar ou usurpado, requisi~ãoou destruição
de ou danos a coisas sob o poder do governo ou qualquer autoridade
públlca local, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute e riscas
inerentes eiou ronsequentes destes eventos, incluiive incêndio,
quebra de máquinas. dentre outros.
fV. Radiaçao íonirante, qualquer contamineqáo pela radioatividade e
combustão de quaisquer materiais nucleares;
V. Ato dotoso ou de ato que configure culpa grave equiparável ao dolo
praticado pelo Segurado, peio beneficiârio ou pelo representante legal,
de um ou de outro, sendo certo que, em se tratando de Segurado
pessoa jurídica. a exclusão aqui estabelecida aplica-s aos s6cios
controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e respectivos
administradores e representantes legais:
VI. Transporte, armazenamento e prémontagem de tnaquinas,
equipamentos e estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de
obras:
VII. Lucras cessantes, lucros esperados, responsabítidade civil, penalidades,
danos punitivos au exemplareí, danos morais, indc?nlzaç6estriplas ou
compensatórias, inutilizar;ão ou deterioras30 de materia-prima e
materiais de insutno, muttas, juros e outros encargos financeiros
decorrentes de atraso ou interrupção da obra ou da instalacão e
montagem, ainda que decorrentes de risco coberto. demoras de
qualquer espècie, pekla de mercado e de contrato: enfim, a quaisquer
eventos não representados pela reparação ou reposição das coisas
seguradas, nos terinos das coberturas concedidas por este contrato de
seguro;
Vlll.lnadimplemento da obrigação por f o r ~ ade contrato ou de qtialquer
outro tipo de conven~ão que tenha força de obrigação para o
Segurado;
IX. Má performance, mau desempenho ou vicio inttinseco;
X. Extravio, furto simples ou desaparecimento:
XI. Reparos, substitui@es e reposi~õesnormais;
X11. Paraiisação total ou parcial da obra civif c/ou da instalagão e
montagem;
Xllf.Pesquisa de vazamento na coloca~áode tubula(6es.
XlV.Uso, desgaste. corrosão, oxidaçiio, incrustaçãa, deteriorasao gradativa
XV. Uso ou manip~ilafãode explosnios.
XW.0s danos ffsicos acidentais As coisas seguradas, ocorridos e avisados
dentro do período de manutenção.
XVII. Horas extras como também as despesas extraordinárias resultantes de
frete expresso ou afretamento para transportes nacionais, bem como
as despesas de afretamento de aeronaves.

1.
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Seguros
XVII1,Danos físicos acidentais ès coisas seguradas, ocorridos dentro d o
período de manutenqão simples, ampla ou no perlodo de garantia das
máquinas e equipamentos novos.

-

CLAUSULA5a ~ M B t T GEOGRAFICO
0
DA COBERTURA
O âiribito yeogrilfico da cobertura será o te:ritório brasileiro, respeitado. em cada caso.
o qiie constar na Especificação da Apólice, sob o titulo cie local do RBco.

CLAUSULA5": LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG) DA APÓLICE,
6.1 O Limite hi)Sximo (ir Gararitia tia Apblicc 6 o valor in6ximo de rt>sponsabitidadeda

Seguradora, por sinistro ou serie de siiiistros, levalido-se em conta a totaiiclatie dos
sinistros ocorridos clurante a vigencia da Apólice. Tal limite 6 represeritado pela soma
dos valores declarados para a Cobertura Básica rri;iis as coberturas de [>esperas com
Desentullm, Despesas Extrziordit~Jrias,Afretamento de Aeroilaves, t-ioriordrios de Peritos,
Propriedades Circunvizinhas, Eqiiiparneritas Ivibveis e EstacionSrios, Despesas de
Salvarrienlo e Coniei:çáo de Sinistros, Recomposir;ào de Docurnct~tose PesqiiB~de
Vazamento na C:olncaç2o de Tuhulaçóes.
6.2 Para as Coberturas Adicionais contratadas, os I.imites M3xitnos de 1ndenizac;ão serão
aqueles constantes 113 Especificaqáo da Apólice.

6.3. O Limite Máximo de Garantia da Apólice deverá ser ajustado durante sua
vigência, visando a compatibilização com o valor de reposição das coisas
seguradas, ajustamento esse que deverá ser expressainente solicitado pelo
Segurado e que dependerá de aprova550 da Seguradora.
6.4. O ajoslamenlo dos Limites Máximos do Irideni~açAopara as Cobertt~iasAdicionais e
Despesas de Conlcn~ãoe 5alvari;ento de sinislros será facultativo.

CLAUSULA

7'- LIMITE MAXIMO DE INUENIZAÇÃO (LMI)

7.1. i3essalvaclo o disposto na CI:iusiila Limite MStimo de Garantia clestris Condi<ões
Gerais, o Limite fvláxiino de Indeniza<ão para cada Cldusula rlc! Cobertura contratada, 6
fixado pelo Segurado e representa o valor cnáxiino assuinido pela Seguradora,
resultante de determinado evento ou série de cveritos ocorridos c1tirarrl.e a vigencia desta
ap<iIic:e. Esse iiinite não representa, em qiialquer 1iil)Ótese. 1x6-avaliarãodo(s) objetu(s)
ou interessels) Seguradois).

7.2. Fica eritriidido c acordado que o valor da intletiizaçáo a que o Segurado terri
direito, com base r;as condi~óesdesta apólice, não poder6 i~ltríipassaio vaior do iirnite
aciina bem corno O valor do(s) c',>jeto(s)ou do(s) iriteresse(s) Segurado(s) no rnornento
do sinistro, inclependeritemente cle qitalquer dispnsiqáo
da F7rn!ocot(le Regi;lrq
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7.3. O Limite Màxímo de Indenizião cias diversas Ci6\nuias de Cohmtilra E3
independente, um nao contpensando a eventual insufici&nciade outra.
7.4. A cada scnistro, o tin~iteM6xímo de Indefliza~âoda Cldusula de Cobertura
sinistrada ficara automaticamente reduzido do valor da indenizaeo devida ou paga.
7.5. Quaisquer reintegraçcjcsde Limite Ivldximo de IndenizaGo dever30 ser solicitirdas A

Seguradora atra@s de formuldrio "proporta de seguro" devidamente assinada gelo
Segurado, seu representante legal ou por Corretor de seguros habilitado, se aceitos
peta Seguradora, ser% ratificados por meio de endosso apbke e cobrança do
prêmio respectivo, correspondente ao período a dec~rrerentre a data da solicitar;$oate
o fina! de vigência da apbtíce.
7.6. O Segurado a qualquer tempo, poder3 solicitar a emissão de endosso, para
afteracào do tirnite MBximo de Indeniza@o, ficatido a crithrio da Seguxadora sua
aceitaçao e alterarão do premio, quando couber. A solicita<% deverá ser feita A
Seguradora aita* de formul&rio "proposta de seguro" devidainenit! assinada pelo
Segurado, seu representante legal ou por Corretor de seguros habilitado.

CLAUSULA 8% MODIFICA~ÃOE PRORROGAÇAO
DO SEGURO
8.1. A prorrogayão ou a modifica$ão do seguro sed feita mediante proposta de
seguro assinada pelo proponente, por seu represanmnte legal ou por corretor
habilitado e entregue sob protocolo fornecido pda ~eguradura,indicando a
data e a hora do receblmanto,

8.2. A aeeítação da prorrogeSo, bem como da modificaq%o,estarão sujeitas A
analse prbvia do risco pela Seguradora, a qual poderá solicitar informaçbes e
documentos eompfementares aqueles inicialmente Indicados na proposta.
8.3. Ria hlpdtese de não aceitação da proposta de seguro, pertinente 6
prorragagão ou
modiiicação, a Seguradora fará comunlca@o formal ao
proponente, apresentando a justificativa da recusa.
8.4. Sempre que o prazo de uÍg&ncia da Apólice não tiver sido suficiente para a
conclusáo da obra civil ou da insfala(~olmont~gem.
o Segurado poder8 solidear
sua prorroga$íio. com antecedência minima de 30 {trinta) dias antes do termino
da vig&ncia, a qual poderá ou não srr concedida.
8.5. A concessão da prorrogação depeiider8 do exame das justificativas para siia
solicitagão, da atualiragão dos dados constantes da ficha de informaçbes o
outros docirmentos que deram origem ao seguro contratado e demais
dacurnentos neccsshrior A análise do @ido. se concedida a prorrogação,
- . ser6
estipulado o pagamento de um pPêmio adicional a
cordo

Seguros

com o estado do risco Segurado na época do pedido. Termos e condic;ões
originais da apólice poderão ser revisados pela Seguradora, em função do
exame que ela realizara, Se a necessidade de prorroga(á0 ocorrer por motivo de
sinistro, o prêmio adicional a ser cobrado não poder& em nenhuma
circunstancla. ser recuperado pelo Segurado comcl prejuizo indenizdvel.

CLAUSULAgJ: DOCUMENTOS
Sao docutiientos deste seguro a Apólice, seus endossos, a proposta de seguro assinada
pelo Segurado, seu representante o11 corretor de seguros, a ficha de inforrnaqóes e
todos os documentos a ela anexados e outros documentos, inclusive o contrato de
construçào civil @/oude instalação e montagem, que deram origem 8 coiitrataçao do
seguro, além da planilha detalhando o preço do contrato, arstos unitdrios e descrição
dos serviços contratados, dentre olrtros que ienl~msido necess6rius.
9.1. Qualquer alteraçiio no contelido dos documentos referidos rresta cl8usula
36 será válida se houver concordância prévia sobre ela entre Segurado e
Seguradora.
9.2. Os documentos e demais instrumentos mencionados no primeiro parhgrafo
da presente cl6usula, não alteram o Srnbito de cobertura deste contrato de
seguro, especificado n a cláusula 2" Objeto do Seguro.

-

9.3. Não e válida a presunção de que a Seguradora tenha cotihecitnento de fato
ou circunstilncia que não conste dos dacumentos fornecidos, tiem daqueles que
não tenham sido comunicados posteriormente, na forma estabefectda nestas
condiqões.

A Seguradora se reserva o direito de. a qualquer tempo durante a vig&ilciado segur-o,
realizar inspeçóes, vhtorias e verificações no local do risco e ou canteiro de obras, por
conta própria ou por terceiros nomeados por ela, obrigarido-se o Segurado a:

10.1. Fornecer os esctarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidoi,
devendo facilitar o desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora:

$0.2. Acompanhar pessoalmente, ou atravbs de preposto devidamente
credenciado, as inspecões realizadas pela 5eguradora, que poder6 remeter
possíveis recotnendac;ões ao Segurado, estipulando prazos para que sejam
cumpridas;
10.3. Implementar as recomendaç6es apresentadas, nos prazos que forem
estiliulados.

Carrerão por conta do Segurado os prejulzos iiidenizáwis relativas a cada
sinistro
'
coberto. at&o vabr ífas franquias estipuladas na Especificacão da Ap6íice.
11.1. No caso de existência de franquias diferentes, na mesma Apblice cu em mai5 de
uina Ap&lice, aplicar-se-á a de valor mak devado.

11.2. No que diz respeito a d~riosfísicos sofrídas pelas colsas seguradas, num pertodo
de 72 (setenta e duas) horas consecutivas, c provenientes de um mes~noevento da
najureza, ser2 considerado como um i í n i c ~sinistro. Apfiic-se-A para o evento somente
uma franquia estipulada na Especificafão da Apbtice.
Ct.&USlJLA 12a: OBRIGAÇÕES DO SEGURADO EM CASO DE RECLAMACÃO DE
SINJSTRU

12.1. No caso de sinistro, o Segurado ou quem suas vezes Drer, sob pena dc perder O
direito 3 irtdeniração, ter& de:
1.

II.

111.

IV.

V.

VI.

Vtl.

Comunicá-lo imediatamente a Seguradora, tão logo tome
conhecimento do fato, pela via mais rápida ao seu akancei sem
prejuízo da comunica~ãoescrita:
Fazer constar da comunicação escrita a data, a hora e o local do
sinistro, as suas possíveis causar e a estimativa dos valores envolvidos;
Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os
interesses comuns e minorar os danos flsicos ate a chegada do
representante da Seguradora;
Aguardar o comparecimento de representante da Seguradorzr antes de
providenciar qualquer reparo ou reposiqão;
Franquear ao representante da Seguradora a acesso ao local do
sinistro e prestar-lhe a i ínforma~tiese os esclarecimentos solicitados,
colocando-lhe à disposição a documentação para camprovagBo ou
apuração dos valores envolvidos;
Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspeção pelo
representante da Seguradora;
Entregar a Seguradora, com a devida diligência, todos os documentos
por ela solicitados.

12.2. A Seguradora se reserva o direito de inspecionar o local do evento,
podendo, inclusive. tomar provid&ncias para proteçáo das coisas seguradas o i i
do5 salvados, sem que tais medidas, por si só, a obriguem a indenizar OS danos
ocorridos.

seguros

12.3. A SeguiSadorapoderá exigir ATESTADOS ou CERTID~ESDE AUTORIDADES
COMPETENTES, bem como o resultado de INQUÉRITOS ou processos instaurados
em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuizo do pagamento da
indenização no prato previsto. Alternativamente, poder& solicitar c0pia da
certkião de abertura do inquérito, que porventura, tiver sido instaurado.
12.4. Todas as despesas efetuadas com a comprovação regular do sinistro e
documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as
diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora.
12.5. O pagamento de qualquer indenização, com base nesta Apólice, somente
noderá ser efetuado apbs terem sido relatadas, pelo Segurado, as circtinstàncias
da ocorrência do sinistro, apuradas as suas causas,~provados os valores a
indenizar e o direito de recebê-los, cabendo ao Segurado prestar toda a
assist€ncia para que isto seja concretizado.
12.6. A Seguradora poderá disponibilizar ao Segurado, se houver solicitação
neste sentido, cópia do relatorio definitivo da reguíação, apbs concluidas e
esgotadas todas as análises referentes ao evento ocorrido e reclamado.

13.9. A Seguradora terã o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização,
prazo esse contado a partir da entrega de todos os documentos básicos
de nova
previstos. Será suspensa a contagem desse prazo no caso de solicita$io
documeiitação por parte da Seguradora, em caso de dirvida fundada e
justificável, e reiniriada a partir do dia &tilsubseqüente Aquele em que forem
completamente atendidas as exigências.

13.2. Nos seguros em moeda estrangeira, a conversão para moeda nacional ou
conversão da moeda nacional para moeda estrangeira ser8 feita tomando-se
como referência a data do efetivo pagamento da indenização ao Segurado.
133. Os valores das indenizaçhes, exceto para os seguros em moeda
estrangeira, esta0 sujeitos A atualiza@o monetaria pela variação positiva do
indice indicado na Cláusula 25" Atualizações Monetbrias destas Condifões
Gerais e Especiais, a partir do primeiro dia posiertor ao do término do prazo
previsto para pagamento da indenlração.

-

23.4. Além da atualiza(ão, o não-pagamento da indenização no prazo previsto
implicará a aplicação cle juros moratbrios, os qrrais, contados a partir do
primeiro dia posterior ao do termino do prazo fixado para pagamento da
indenização, serao equivalentes itaxa de juros reais embutida na taxa que
i
estiver em vigor para a mora do pagalilento de impostos devidos a Fazenda .. .,i.
i. f
Nacional.

- '*I
!
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14.1. A indenizasao corresponderd ao custo dos reparos ou reposição das coisas j8
instatadas, construidas ou montadas, inclurdas despesas aduaneiras e de transporte,
desrnoiitagem e remontagem. que tenham sido danificadas fisicamente, de modo a
sinistro, acresçitlo,
repô-las no estado em quc $e encontravam imediatainente antes CIO
se for o caso, dos valores concspondentes 35 coberturas adicionais contratadas rnerios o
valor de salvados, deduzindo-se a franquia, quando couber, e dcduzirido-se do valor
eritào obtido a pariicipaçào do Segurado em conseqü@riciado rateio.

14.2. No cálwlo da indeniua<c;ao, serâo ievadns em conta os preços de mercado, no dia e
local do sinistro, iriclusive fretes, impostos, eniolumetitos. despesas aduaneiras c custcrs
de montagem, dentre outras cabíveis c os custos un.&~iois,
devidamente atualizados,
constantes no contrato de construgao ou instalaçao e montagem, limitados ao efetivo
prejulzo pertinente as coisas j8 construldas, instaladas ou montadas. Com r e h ~ ã oaos
tribiitos, devera ser observado o disposto no subitem 4.3, da &usula 48, ratificada na
Cfdusula Bãsica. Havendo reparação ou reposiçáa ou reconitru~iiodas mesmas coisas
referidas no primeiro pardgrafo derta cl6usula e que implique em custos sttperiores ao
valor das coisas já construirJas, instaladas ou montadas, ser3 considerado o valoi' no
estágio em que se encontravam na data do sinistro ern rela~ãoao seu valor final. Deste
modo. O valor pago a título de indenizas60 etn netiiitiiiia Iiíp6tese uftraparsará a
proporção entre o estado atuat (data do sinistro) da obra e o seu valor final.

14.3 Ein nenhuma hipbtesc, a indenimção compreenderá o valor dos danos flsrcos que
excederem ao valor das coisas individualmente claniíicadas na data do sinistro.
14.4 Mediante acordo, o Segurado e a Seguradora poder* optar entre o pagamento
da indcnizqSo em dinheiro e a reparaGo ou repc~siçãocfas coisas atingidas, sendo certo
qup, no caso de reparaçao ou reposição, restabelecendo as coisas no estado eni q w se
encoi~tri~varn
imediataniente antes do sinistro, a Seguradora ter:, cumprido a sua
obrigação dc iridenizar, cabendo ao Segurado participar do custo da fepanipo ou
feposi@o com o valor correspondente ao da franquia aplic&vel, at&rn 00 rateio, se o
Segurado nele ùiconer.
14.5. Ein iienhuma hipçitese, o valor da indenização podera superar o lirntte Mhximo cle
Garantia da Apblice ou os Limites M&ximos de Indeni7açào indicados na Especificagao
da Apblíce, para cada cobertura adicional contratada. Da rncs~ncmodo. o reembolso
das despesas incorridas coin contenção e salvamento de sinktros n5a poder6 superar o
limite para tal mencionado na EsrtecUicaçL?~
da Apálice.
14.6. O pagamento de qiralquer indenização referente 5 cobertura de seguro deste
produto, sb será realizado ein moeda corrente nacional (R% - Real) e apenas ein territbno
brasileiro.
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CLAUSULA15' PERDAS DE DIREITOS, OMISS~ES OU DECLARAÇOES INEXATAS
Se o Segurado, seu representante ou corretor de seguros fizer decfaraç6es
inexatas ou omitir circunst~nciasque possam Influir na aceitação da proposta de
seguro ou no valor do prêmio, perderá o direito à garantia, altm de ficar o
Segurado obrigado ao pagamento do pr&mio vencido.
Se a inexatidão o u omissão nas declara@es não resultar de m648 do 5egurado,
a Seguradora poderá adotar um dos procedimentos abaixo:
15.1. Na hipótese de não ocorrência de sinistro:
a) Cancelar o seguro, retendo, do prémio originaitnente pactuado, a
parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio
cabível.
15.2. Na hipótese de ocorréncia de sinistro sem indeniragão integral:
a) Cancelar o seguro, ap6s o pagamento da indenização, retendo, do
prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabfvel, a
parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio
cabivel ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
15,3. Na hipótese da ocorrência de sinistro com indenizaqão integral. cancelar o
seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser
indenizado, a diferença do premio cabível.

16.1. Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o
risco objeto deste contrato.
16.1.1. O Segurado d obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba,

todo e qualquer fato suscetivel de agravar o risco coberto, sob pena de
perder o direito à garantia, se ficar provado que silenciou de má-i&.

16.2. A Seguradora poderá comunicar ao Segurado, por escrito, desde que o
faça nos quinze dias seguintes ao recebimento do aviso da ayravagão do risco,
de sua decisáo de cancelar o contrato. De qitalquer forma, o cancelamento do
contrato 56 ser6 eficaz trinta dias depois da notlficação, devendo ser restituída
pela Seguradora a diferença do pr&mio, calculada propurciotialmente ao
período a decorrer.
16.3. Na hip6tese de continuidade do contrato, a Seguradora poderá cobrar a

diferenga de prêmio cabível,

em razão do agravamento do risco.

18.4. Equipara-se 6 agravagão de risco nienciunada nesta cláusuia, com as
tnesrnas implicações cabíveis, o fato do Segurado não implementar as
recornendayties apresentadas pela Seguradora, nos prazos por ela mencioiiados,
conforme o disposto na Ctausiila 10'- lnspeqões.
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CLAUSULA 17':

SALVADOS

Ocorrendo sinistro que atinja coisùs descritas nesta Apólice, o Segurado n30 poder&
fazer o abandono dos salvados, devendo toniar desde logo tocias as providèncias
cabíveis no sentido de protegê-los e de miniinizar os danos e, de comum acordo com a
Seguradora, procurar seu melhor apraveitaiiierrto, riâo implicando isto, todavia, o
reconhecímento pela Seguradora da obiiga@o de indenizar os darios oturridos.

18:l. Quando do pagamento de qualquer indenizaçáo, o Limite Mhxirno de Garantia da
Apblicc e os Limites Mdximos de Indenizaccio por Coberhira Adicioiial, constantes na
Especificaç-30 cia Apbíice, ficarão reduzidos do valor pago. O Segurado, se tiver
iriteresse, solicitara a reintegraqao do Lin-rite Máximo de Garantia da Apólice oti do
limite MAximo de It~deniracãopor Cobertura Adicional, cahendo à 5eguradora, cmo
concorde coin o pedido, cobrar o premio adicional corresponclente, que poder4 ser
agravado.
18.2. Caso não ocorra a reintegraçao, os iiinites ináximos de garantia mencionados
ficarao reduzidos do valor da indenização paga, mas não ocorrera aplicaçáo de rateio
em sinistros seguintes, desde que o Valor ein Risco Decbrado seja iguai nu superior ao
valor em risco apurado na data do sinistro.

19.1. A Seguradora, após o pagamento a indenização de sinistro, ficar5 sub-rogada,
ate a concorr6ncia desta iinclenizaçào, nos direitos e agões do Segurado contra terceiros
ciijos atos ou fatos tenham dado causa ao dano indenizado. podendo exigir do

Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessâo e os documentos hdbeis para
o exercicio desses direitos.
19.2. O Segurado não pode praticar qualquer ato que venl~aa prejudicur « direito de

sub-rogação da Seguradora, sob pena de perda do direito A indenizaçao, nem fazer
acordo ou ti'ansaq3o com terceiros responsáveis pelo sinistro. salvo corli previa e
expressa aiitoriuqão da Seguradora.
CLAUSULA 20' VIGENCIA, ACEITAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SEGURO.

20.l. A c(>rdrata~áolalteraC;lo
do contrato de seguro 56 poderá ser feita rnedianle
proposta assinada pelo Segurado, seu representante legal ou por corretor registrado.
C~bt?i6 Seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriarnente, o protocolc que
identifique a proposta Imr ela recepcioiiada, coni iridicaçilo da data e hora de seti
recebimento.

Seguros
20.2. A aceitaqão do seguro estará sujeila b análise do risco, bein corno à nianifeslaçáo
formal do Ressegurador erri razão da cobertura de resseguro facultativo.

20.3. A Seguradora dispor& do prazo de 'I5 (quinze) dias para a recusa da proposta,
em caso de seguro riovo oti renovação, endossos ou aditivos, contados da data de seu
recebimento. A ausência de rnaiiifesta@o, por escrito, nos prazos previstos,
caracterizard a acettagáo tácita da proposta.

20.4. Poderâo ser solicitados docuinentos compleiiientares para an6lise do risco ou
alteraçao da proposta. durante o prazo previsto (15 dias), mediante indicaqâo dos
furtdainentos do pedido de nows eleinentos. Neste caso, o prazo de 15 (quinze) dias
ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a enlrega da
docuinentação.
20.5. Quando o proponente for pessoa física, a solicita~ão de docuineiitos
coniptcmentares poderá ser feitit apenas uma vez, durante o prazo previsto (1 5 cfias).
Em caso de proposta efetuada por pessoa jurldica, a solicitaç30 poder& ser feita mais de
uina vez, durante o prazo previsto (1 5 dias), desde que indicados fundamentos para O
pedido.
20.6. Até a data de aceitagão por parte da Seguradora, não tiaverti cobertura para as
propostas protocnladas scrri pagamento antecipado de prêmio.
20.7. O eventual recebimento aiitecil,ado de pr5i-riio. no todo ou em parte, nao
caracterizará a aceitagãa autoinática do seguro. No eniartta, inicia-se um periodo dtt
cotlerttira coiidicional. Em caso de não-aceitaçáo, a cobertura de seguro Ler3 validade
ainda por 2 (dois) dias úteis ap6s o recebimento da recusa pelo Corretor ou Segurado,
descoiitando-se do premio pago apeiias o periodo, "pro-rata ternporis", em que
vigorou a cobertura condicioiial e devoiver~do-seao Segurado a diferenga do prerriio
recebido aiitecipadametite. se iioovei. no prazo m3xiino de 10 (dez) dias corridos
contaclos a partir da lorr~ializaç~o
da recusa, clecorrido o qual, será devida atualização
moiietdtirr desde a data do pagamento pdo.Segurado atí! ù data da efetiva restiluiçáo,
de acordo com as normas e índice vigente na data da devol~~cão.

20.8. O não recebimeritu de premio quando do protocolo da proposta, itnplica em início
de vigencia da coherti.rra na data da aceitaçâo da incsma ou com data distinta, dcscle
que acordada entre as partes. Caso haja adianlamentu de valor para futuro pa]ainento
parcial ou total do pr$mio, o contrato de scguro terd seu iiilcio de vig6ncia a parlir da
data de recepção da proposta por esta Seguradora.
20.9. Em caso de aceitação da proposta, obsewado o prazo iridximo de 15 {quiirze) dias,
considerar-se-& coino inicio de cobertura a data indicada na proposta para inicio de
vigência do seguro, ou na falta desta, a data do recebiincnto da proposta pela
Seguradora.

20.10. Ern caso de r.ec:i~sa da proposta, a Seguradora fard coi~iunícac;iW formal ao
proporrente, jiistificando a sua tiao-aceitaçáo.
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20.1 1 A emissao da apólice, do terlifkado de seguro ou do endosso scrd feita em até
1Stquinzef dias, a partif da data do aceita$& da proposta.
20.12. É vedada a cobrança de pr&mio total ou parcial, att? que seja iniegralrnente
Concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitacão da proposta.

20.13. O seguro ter6 o seu inkb as 2411 (vinte e quatro hora) do dia fixado

na

Especificaçao da Apbiice, wgerd pelo prazo estabelecido no nlesrno documento e
terinmará à5 24h (vinte e q~iatrolioras) do dia previsto para o vencimento, r6 podelida
ser cancelado ou tescFndido, total ou parcialmrtnte, excetuados os casos previstos
e nestas Condíqks Gerais, por acordo entre as partes contratantes.
20.14. As garantias deste contrato de seguro aplicam-se ao$ trahallvx m ~ u t a d o s
durante a vigência da Apólice, bem como tis partes dus trabali~osjd executadas ou ent
curso 3 data inicial da vigencia. sob a cor~di@odos danos físicos acorrerern

posteriormentea essa data c de o segurado, seus legais representantes ou respons&vek
tbcnicos pela orientapo da obra civii eloti instalação e montagem segurada nãa terem
conhecimento, por oçasiào da coiitrata@o do seguro, de quaisquer acontecimentos
suscethis de ocasionarem danos físicosindenizáveis.
20.15. Se o prazo do squro não for sufiiente, o Segurado poderá rofkitar a
provragaqao, que poderá ou não ser concedida. aplicando-se, na hipbtese, o dispmto na
Cldusiila 8a destas Condiçdes Gerais e Especiais.
20.16. Mediante prC.vio acorrlo entre Seguradora e Segurado, esta Apblice poder&ser

a qualquer tempo cancelada.

27.1. O prêmio devido pefo Segurado é o que esta indicado na Especifícaç%oda
Ap6 tke.
O pagamento do prémlo ser6 efetuado por meio de documento emitido
pela Seguradora.

21.2

212.1 A Seguradora encaminhar8 o documento a que se refere o item 21.2

diretamente ao Segurado, seu representante ou, ainda, por expressa
solicitagão de qualquer um destes, ao corretor de seguros,
obs~niadaa anteeed&nciaminirna de 5 (cinco) dias ú t e k eni rctlaçãn
a data do respectivo vencimento.
21.2.2 O pagamento do prêmio ser6 feito atrav6s da
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rede banc&ria,

Seguros

27.3 A data liniite para pagamento do prêmio B vista ou da primeira parcela
não poderá ultrapassar o trigksimo dia da emissáo da Apblice, eridosso,
fatura ou conta mensal.

21.4 Quando a data limite para pagainento do prêmio A vista ou de qualquer
uma de suas parcelas cair em dia em que niío haja expediente bancário, o
pagamento poderai ser feito no primeiro dia útil em que houver
expediente bancário.
21.5 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio 5 vista ou
de qualquer uma de suas parcelas sem que este se ache efetuado, o direito
a indeniza~ão não ficará prejudicado. Quando o pagamento da
indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas
vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenizasão,
excfuido o adicionat de fraclonamento.

21.6 Decorridos os prazos para pagamento do prêmio Snico ou da primeira
parcela sem que tenha sido quitado o respectivo documento de cohranqa,
o contrato ou aditamento a ele referente ficar4 automaticamente e de
pleno direito cancelada, independentemente de qualquer interpelação
judicial ou extrajudicial.
21.7

Os p~êmiospoderão ser fracionados em parcelas, em número inferior ao
de nieses de viggncia do contrato, não devendo a última parcela ter
vencimento após o termino do seguro.
21.7.1 No caso da falta de pagamento de qualquer uma das parcelas
subseqiientes 3 primeira, o prazo de vigência da cobertura ser&
ajustado, pro mta temporis, considerando a relação entre o premio
efetivamente pago e o prêmlo total contrataclo.

21.7.2 A Seguradora informar& ao Segurado ou ao seu representante, por
meio de comunicasão escrita, o novo prazo de vigencla, ajustado na
forma do subitem 21.7.1.
27.7.35e a aplicação do disposto no subitem 21.7.1 não resultar em
alteração do prazo de vtgência da cobertura, o contrato ser&
caiicelado.

21.7.4 O prazo original da Ap6lice ficará automaticamente restaurado caso
seja restabelecido o pagamento do prêmio, dentro do prazo previsto
no sutitem 21.7.1, podendo a Seguradora cobrar os juros cabíveís.
21.7.5 Concluído o prazo previsto no subitem 21.7.2, sem que tenha sido ,q
retomado o pagamento do prêmio, o contrato será cancelado.
,
t

21.8 No caso de parcclamento do prbmio, além dos luros cobrados a titulo de
Adicional de Fracionamento, nenhum valor podera ser cobrado a titulo de
custo administrativo de fracionamento, sendo facultado ao Segurado o
pagamento antecipado de prêmios f racionados, tom redução proporcional
dos juros pactuados, se houver, mediante solicitação formal à Seguradora.
2f.9 Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sldo
pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituii;6es

financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o
financiamento.

CLAUSULA 22*: MEDIDAS DE SEGURANCA
22.1 Como medida de seguranqa, o Segurado se obriga a tomar as precaufões

possíveis para evitar a ocorr@nclade quaisquer danos Bs coisas segtkradas,
mantendo sempre perfeito controle sobre das, de modo que permanewm
durante todo o periodo da obra e da instalaçáo e montagem, distinguindo-se
entre essas precauçges:
a retirada do local do risco de todo material desnecessário 3 execuçiío
da obra e da instalagão e montagem;
it. a seleçbo de pessoal habilitado para a execiição das tarefas que lho
competirem, fazendo com que cada selecionado atue dentro dos
preceitos legais e da boa técnica de engenharia;
[ti. a manutenq80 e conservação adequada das construq6es provisórias e
definitivas;
\V. a obediência ao Código de Obras do muniripio, as normas da
Associa$ão Brasileira de Normas Técnicas
ABMT. B Norma
Rsgulamentadorn NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego e do
Corpo de Bombeiros.
I.

-

22.2 O Segurado se obriga, ainda, a atender as recomendac$es que a
Seguradora lhe faga apás cada inspeção ao local do risco, nos prazos por ela
determinados. sob pena da perder o direito & indenização, caso o sinistro seja
conseqüente de recomendação não cumprida.
22.3. Em caso de díscordáncia com as recomendações feitas como conseqüência
da inspeção do risco, dever6 o Segurado manifestar-sejunto A Seguradora.

23.1 .OSegurado que. na vigerida do contrato, pretender ol~ter~iovnseguro sobre os
~uiesn~osbens e cotlira os mesmos riscos, deverá comuiiicar sua inicnc;ào,
previameiite. por escrito. a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena ele perda de

direiio.
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23.2. O prejuízo tola1 relativo a qualquer sinistro airiparado por cobeitura de
responsabilidade civil, ciija indenização esteja sujeita as clisposi~óesdeste contrato,
ser5 constituldo pela soma das xqiiintes parcelas:
a) Despesas, coinprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante dou ap6s a
ocorrência de danos a terceiros, coin o objetivo de recluzir sua
respoiisabilidade.
b) Valores das repara~úesestabelecidas em senteiiça judícial trarisitada em jitlgado
e/ou por acordo entre as partes, nesta iiltima hip6tese com a anuéncia expressa
das sociedades Seguradoras envolvidas.
23.3. De maneira ùriAIoga, o prejuízo total relativo a quakj~iersinistro amparado pelas
demais coberturas wra coiistitufdo pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas de salvainento. comprovadamente, efetiiadas peta Segurado durante
PIOU apús a ocorrfncia do sinistro.
bf Valor referente aos danos materiais, coinprovadan3enle. causados pelo
Segurado d o u por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa.
c) Danos sofridos pelos bens Segurados.

23.4.4 indenira~ao relativa a qualquer sinistro nao podetd exceder,
alguma, o valor do prejuiza vinri~ladoA cobertura considerada.

em

Ripbtese

23.5.Na ocorr@nciade sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que
garaii!am as mesmos interwes contra os tnesrnos riscos, ein a~)ólicesdistintas, a
distribuicJo de responsabilidade erilre as sociedades Seguradoras envolvidas
cleverd obedecer às seguintes disposições:
1 - Ser6 calculada a indeiiizaçao indívidual de cada cobertura como se o respectivo
contrato fosse o tinico vigente, considerando-se. quando for o caro, franquias,
pùrticipaçòes obrigatbrias do Segurado, limite mãxirrio de indenização da
cobertura e cláusulas de rateio.
II - Será ralcularta a "indeiiiza~áoindiyidual ajustada" de cada cobertura, na forma
abaixo iii0iclida:

a} Se, para uma deferrninada apólice, for verificado que a soina das inclenizaçóes
correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu
respectivo limite mdximo de garantia, a i11denizac;ão individual de cada
cobertura ser& recalculada. detercninando-se, assim, a respectiva ítideniza~i3ct
individual ajustada. Para efeito deste rccalciilo, as itideniitaçàes individuais
ajustadas relativas as coberturas que não apreseiitem concorrência com outras
ap6lices serâo as rnaiores posslveis, observados os respectivos prejuízos e
limites niáximos de inderikaçao. O valor restarite do limite máximo de garantia
da apólice ser& distribuído eiitre as coberturas concorrentes, observados os
prejulzos e os limites m6xin3os de indenizacáo destas coberturas.
b) Caso contrário, a "indenização individual ajustada" será a indeiiiza~ão
....'7
individual, calciilaclc.de acordo coin o inciso I desta Ciáiisc~la.
:
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111 Ser4 definida a sorna das indeniza@es individuais ajustada das coberturas
concorreiites de diferentes aublices. relativas aos preiufzoscomuns, ralciiladas de
acordo com o inciso It desta ~16usuta.

-

IV Se a quantia a que se refere o iilciso IH dela Cláusuia fnr iguai ou inferior ao
prejufzo vinculada A cobertura concorrente, cada sociedade Seguradora envolvida
participará com a r(?wctiva indenização individual ajustada, asuinindo o
Segurado a tesponsabiiídade pela diferenqa, se houver.
V.Se a quantia estabelecida no i n c b 111 desta Candiç&o íor maior que o prejuizo

vincufado à cobertura concorrente, cada sociedade Seguradora envolvida
participara com percentual do prejuko correspondente rar3u entre a req~ectiva
indenízag3o individual ajudada e a quantia estabelecida naquele inciso.
23.6,A sul>-regaçáo relativa a saivádos operar-se8 na mesma prqmr(So ds cota de
participaçáo de cada sociedade Jaguradora na indenização paga.

23.7.5alvo disposiçào em Contrrlrio, a sociedade Seguradora que tiver participado com
a inainr parte da indenização ficar4 encarregada de negociar os salvados e repassar
a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, fis demais participantes.

Os prazos prescrictonais sao itqueles detcrminados em lei.

Em refacão a Obras t k t s em Constru~ãa,as atua#zsi;óer monethrtas
previstas na Ctáusula 13' das Condições Gerais e Especiais serão feitas pela
varlagão positiva do índice Nacional de Custo da tonstruçiio IFundayáo QeNIio
Vargas INCUFCV.
25.1.

-

25.2, Em retação a Instalação e Montagem, as mesmas atuglIzações serão feitas
pala variaç8o positiva do Indice Geral de Preços para o Mercado I Fundação
GetCtkío Vargas IGPIMIFGV.

-

25.3. Os vajores devidos a título de devoul@oi
de premios sujeitam-se A
atualfzaçáo monetária peta variação dos índices acima referidos, a partfr da datg
em que se tornarem exfgívais.
25.4. No taso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da
salldtaqão de cancelamento ou a data do sfetívo cancelamento, se o mestm
ocorrer par Iniciativa da Seguradora,

25.5.

No case de recebimento indevido de pr5rmfo: a partir da data de

Seguros

recebimento do prêinio.
25.6. No caso de recusa da proposta: a partir da data do formalizaç30 da recusa.
se ultrapassado o prazo de 40 (dez) dias.

25,7. Na falta de qualquer dos indices antes referidos, ser& ele substituido pelo
/ndice de Preços ao Consumidor Amplo I Fundação Instituto Brasiteiro d e
Geografia e Estatlstica IPCAIIBGE.

-

25.8. A atualização ser6 efetuada com base na variação apurada entre o Último
indice publicado antes da data em que se torne extgivel e aquele publicado na
data imediatamente anterior ao efetivo pagamento.

25.9 Os pagamentos de valores relativas
atualitagão monethrfa e juros
moratdrios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial,
de uma 5 6 ver, juntamente com os demais ualores do contrato.
25,tO Os demais vaiores (icicluindo a ~ N D E ~ ~ I Z A ~da5
A Oobrigaçdeç
)
pecutliarias das
sociedades seguradoras sujeitani-se ã atualizq30 monethrta pela varia~%o
positiva do

indice estabelecido neste plano. na hipótese de não cumprimento do prazo para
pagamento da respectiva obrigaçao pewnidria, a parti< da data de exixigibilidade, ou
seja, a partir da data de ocorrência do evcnto.

CLAUSULA2ba: RESCISÃOE CANCELAMENTO.
O presente contrato de seguro ser&cancelado:

26.1. Quando a iiideniza<;& ou a soma das indenizacoes pagas atingirem a Limite
Mhimo do Garantia da Ap6lice. r140tendo u Segurado clireito a qualquer restittiiçclo
de prêmio;
26.2. Total ou parcialmente, a quatquer tempo. mediante acordo entre as partes
conlratantes.
26.3. Na Iiipcltese de rmcisão a pedido da sociedade Seguradora, csta reter6 do premio
recebido, além dos emolumentos. a parte proporcional ao tempo decorrido;
26.4. Ma hip6tesc de rescisão a pedido da Segurado, a sociedade Seguradora pode
reler, no maximo, alem dos emolunxntos, o prfrmia calculado de acordo com a tabela
de prazo curto:

26.5. Para os prazos não previstos na tabela acirila, serS utilizado percentual
correspondente ao praLo imediatamente inferior.
26.6 Por falta de pagamento do premio, conforine dáuaila 21" destas Condghes Gerais
c Especiais;

2G.7. Automaticàincn{e, ficando a Seguradora isenta de qiiaic~uerresponsabilidade, se
houver doto. fraude oii tentativa de fraude, por parte do Segurado.

26.8. Em nenhuma das hipóteses de cancelamento será devida a restituiqáo do
valor referente ao custo de emissão da apálice o ao iinposto sobre OperagBes
Financeiras (IOF).

Ocorrido o sinistro, o Segurado, para atender o ciispwto na CIausula 12". item
12.5, das Cond@
i e
is
Gerais e Especiais e sem prejuizo do que mais está
estabelecido na mesma cláusufa, encaminhar8 6 Seguradora:
a) rela(ão das coisas sinistradas;
b) orçamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de
proteger os saívados e minimirar os prejuízos irideníziveis;
c} comprovante da preexistência das coisas, quando cablval:
d) laudo pericial, quando cabivel;
e) certidão do registro policial da ocorrência, sempre que a causa do sinistro for
parsivel de tal registro;
f ] certidão do Instituto de Meteorobgla mais prbximo, quando a causa do

sinistro for fenõmeno da natureza que seja registrado por tais Institutos;
g) planilha com o detalhamento do preto do contrato para implanta(50 do
empreendimento, com os custos unitãrios e descri~5odas servisos contratados:
h) outros documentos julgados necessarios para a regulaçãa do sinistro.

CLAUSULA28' FORO
fica rtfeito o foro do domicilio cio Segurado como competente para drrirnir questáo que
venha a ser snscitada com base neste seguro, corri expressa renitncia de todos os
derrrais, por mais privilegiados que sejam. Na hipótese de inexistir rclação de
hipossuficiênaa entra as partes, serA v6lida a elei(;áo de foro drferente do dotnicilio do
Sey urado.

CLAUSULA 29' DlSPOSlÇ6ES FINAIS
29.1. O registro deste piano de seguro na SUSEP nCio implica, por parte da Aiititrquia.
iticentivo ou recomendagáo b sua comercializaçào.
29.2. O Segurado poderá consultar a situaç5o cadastra1 de seu corretor de seguros, rio
site ww.suscp.gov.br, por meio do nitmero de seu registro na SUSEP, rioinc coinpleto,
C NPI o11C PÇ.

OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃO E INSTALA~ÜESE MONTAGENS (OEÇIIM).

1. RISCOS COItERTOS

Pela presente Cláusula de Cobertura a Seguradora garante o interesse legftiino (h
Segurado contra acidentes, de origem súbita e imprevista, com exceção dos fiscos
excluídos especificados na referidas condiçoes, que resultem em prejukos materiais
tanto 3s ol~rasexpressarriente descritas na apólice e aos materiais a serem utilizados na
construCao, durante o periodo da obra, como tarnbem as rriacjiiirtas, equipai~leritos,
estruturas metdlicas e a outros bens instatados d o u niontarlos de forma permanente,
durarite a fase de instalação @/oumontagem destes bens.
Estar30 drartgidas também por esta cobertura as despesas necesséirias 2~remoçáo do
entulho, incluindo o carreganiento, transporte e dcs<arrcgatnento enl iorsl a<lequado
atci o Limite MaXrmo de indenizayão desta cobertura.
Para que esta cobertura seja contratada, a parle relativa As Obras Civis ern Coiis1rut;âo e
a parte relativa 3 Instaiaçao e Montagem devctn corresponder, a, no rniniino, 25% do
Limite Mdximo de Indenização desta cobertura.

0 Segurado dever8 definir em separado o Lilnile Máxuno de Indenizaqao para a parte
de Obras Civis ein Construç;io e para a parte de Instalaç6es e Montagens

Alem das exclusões constantes da cl4usula 4" das Condiçães Gerais, esta Apófice
não garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas
com:
Na Cobertura de Obras Civis em Construçito:
1. Danos em conseqiiência de Erro de Projeto;
2. Danos ocorridos apos a colocaçilo em uso da obra civil;
3. Reparo ou subsstituiçáo da coisa defeituosa que originou o dano físico
conseqiiente ou quaisquer despesas que o Segurado teria feito para
retificar a falha original, caso tal faiha ou defeito tivesse sido descoberto
antes da ocorr6ncia do sinistro;
4. Acomodac;Bo do solo causada por comvacta~iio insuficiente, ou de
qualquer u t r a serviço para rnell~iriada estabijidadc do sribsolo, ou de
estatrueamento inadeauado. defeitiioso ou deficiente:
5. ~ e r f u r a ~ ã
deo poços dibgua:

Na Cobertura de lnstalagão e Montagem
1. Deafeitode material, defeito de fabvicag50 e erro d
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2. Quaisquer tipos de testes, comissionamento e opera~aesde tolota~áoem

funcionemento, se sua natureza e duras% não forem expressamente
mencionadas na espacifua.açáoda apblice.

3. BENS, OBIETOS NÃO COMPREENDIDAS NO SEGURO
Náo estão abrangidaç pela presente apolice.

1. Agões, dinheiro, cheques, livros comerciais, títulos, vales-transporte, valesrefeiqiio e quaisquer documentos que representem valores. escrituras
ptiblicas ou particulares, contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos,
modelos e moldes. selos e estampilhas;
2. Locomotivas, vagões, aeronaves, navios e embarcarões, incluindo
maquinismo neles transportados, armazenados ou instalados, bem como
automóveis, caminhbes e caminhonetes assim como quaisquer veículos que
tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias públtcas, mesmo
que trabalhando n o local do risco ou no canteiro de obras, incluindo
niaquinimos neles transportados;
3. Equlpamentos móveis ou fixos que não sejam Incorporados a obra efou a
instalagão e montagem; estruturas e construg6es temporárias e quaisquer
ferramentas ou instrumentos utilizados na constnigão elou instatasão e
montagem; equipamentos de escritório e inform8tica em geral.
4. Materiais refratários, durante o período de testes em que tais meteulals
estejam envolvidos, a partir da primeira admissão de cator, mesmo antes de
atingir regime térmlco estável;
5, Matéria-prima e produtos inutilizados em consequ@nciade acidentes ou
quebras;
6. Prot6tlpos:
7.

Taludes naturais ou encostas;

8. Coisas do Segurado ou de terceiros preexistenies no local do risco ou
canteiro de obras:
9, Coisas do Segurado. parte integrante do empreendimento, armazenadas
fora do local do risco ou canteiro de obras.
10. Obras temporárias necessárias execução do projeto.
4. DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. Sao índenizAveis, até o Limite Mdximo de Garantia da Ap6fke ou átb o timite
Máximo de lildrnizagáo por Cobertura contratacla, estipulada na fspecificaç30 da
Apóltce, obedecidos os exatos termos e condiçdes do presente coritrnin de seguro, os
seguintes itens:
4.1 .l danos ffsicos, diretamente resultantes dos riscos cobertas, que venham a
sofrer as coigs seguradas;
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4.1.2 danos flsicos efou despeças incorridas para evitar o sinistro ou minimimr seus
efehos.
4.1 No caso do meio de paessamento de dados detrõnicos sofrer dana flsico cohrto,

a base de avaliaçdo ser&o custo do ambiei~tevazio mais os custos da cbpia 4-35
dadas eletr6nicos do backup ou dos originais de uma produçao anterior. Esses
custos n a incluirâo a pesquisa e a construc;ão nem quaisquer custos de
reconstrugio, reunião e associaçáo de tais dados eletr6nicos. Se o meio não for
reparado, substituido ou restaurado, a base de avaliação ser3 o custo da meio
vazio. Entretanto, esta ApOfice nao cobre qualqucr irnl>oortAnciaincluída no valor de
tais dados eletfbnicos ao Segurado ou a qualquer outra parte, iwsino se tais
dados eletr6flic~5n$o puderem ser reconstrir[dos, reunidos ou assoctador.

4.2. Cotn reta~aoa tributos, parcelas de frete, imposto^, emolurnentos. despesar
aduaneiras e c a t o de montagem , dentre outras cabíveis, a iesponsakilidada da
Seguradora ficará sempre limitada 8s allquotas utilizadas na cornpoçi@o da Valor
em Risco Declarado, inesino que tais aliquotas sejam mais elevadas na data do
uiiistro.
4.3. Os eventuais encargos de traduçao referentes ao reembolso de despesas efetuadas

nu exterior ficarao totalmente a cargo da Seguradora.
S.DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS
Neo serão indenizadas quaisqrier despesas correspondetites a aitera(óes,
ampliaç5es.
retificaç8es e melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas
. simultaneamente cóm outras despesas indenizáveis. Entender-se-&o por
melhorias todas as afteraqões que não constaram do projeto original que deu
origem i execução do empreendimento, mesmo que se façam necessdrias para a
recuperação dos danos físlcos cobertos.
5.1

5.2

5.3

5.4

Em nenhuma hipótese, a indenização compreendera o valor de mvis6es
de projetos ou o custo de aiteraçáo de modos de execuc;ão, nem os
acréscimos de insumos e trabalhos necessBrios para reparaçáo das coissr
danificadas.
Não serão reembolsadas as quantias despendidas com honordríos de
servlcos profissionals prestados por arquitetos, engenheiros, peritos,
consultores, com exceção de advogados.
Não ser30 reembolsadas as despesas necessárias A recomposl$3o dos
registros e documentos.
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~.CLAUSULAVALOR EM RISCO DECLARADO.
Fica entendido e acordado que o Valor em RISCODeclarado (leve correspondec
a) Coin relaçào b cobetlura de Obras Civis ern Construçáo: ao valor iritegral dos bens
Segurados ap6s completada a Construqiio. incluiclas as parceias de inão-úe-gbra. frete,
despesas acluaneiras, tributos e enioli~me~itos,assim conio OS materiais ou itens
forriecidos pelo proprietário;
b)Coni relação a cobertura da Itistalaçáo e Montagem: ao valor integral dos bens
Seguraclos após cot?ipletadaa indai,lljo dou rnontagern, incfuídas as parcelas cle freie,
despesas aduaneiras, impostos e eniolutnei~tos,custo de montagein e valor dos
materiais fortiecidos e da mão-de-obra cvcntualrnriite náo incluklos no custo do
contrato.
Sempre que houver alteração, ainda cltie parcial, do valor dos bcns Segurados durante a
vigencia da ApOlice, dever6 u Segurado {tnediatarnente solicitar a Seguradora a
con~petentealteração/atualização do Valor em Risco. que, entretanto. 56 entrara ctn
vigor ap6s a data da anugncia expressa da Seguradora e desde que não tenha ocorrido
sinistro até aqi~eladata.

Esta cobertura é oferectida a Risco Total, safvo inençdo ern coritrark ria ariólice. Assirn

se, na dato do siriistro, o valor em risco apurado das coisas seguradas for superior ao
Valor em Risco Declarado das inesmas coisas, que cleverd obrigtitoriameiite constar na
EspeciflcaçAo da Apbtice, o Segurado ser6 consiclei'ado responsável pela difererica.
ficando sujeito ao mesmo r i x o que a Seguradora, prop«rcionaimerite h
responsabilidade qtre lhe couber por raieio.
8. f~k10
E TERMINO

DA RESPONSABILIDADE

1.A respo~isabilirfadeda Seguradora se inicia ;is 241r Iviiite e quatro horas) da data de
iiiício da vigencia do seguro, após a descarga do ~naterialSegurado no local do fisco orr
canteiro tia obra especificado na apólice.
2.A responsabilidade da Seguradora cessa, em reiaçao As coisas seguradas ou i3 parte
(leias, logo que termirie o prazo de vig-Sncia do seguro ou, duratite a vigencia, assim qtle
se verifiqiie o primeiro dos segtiintes hipbteses:
I - objeto da ínstalaqso e montageni e l o ~As
i obras civis teiiliam sido aceitos, mesmo que
provisoriamente, peta proprietdrin da obro. ainda que de forina parcial mediante
Certificado de Aceitação Provisória ou Certificado de ~ceitaçãoFinal;
:. '7
.einissào CIO
H - o ohieto da instalacáo e iiioritaaein sciam colocados ein iiro ou operação, ainda que '.'' i
de f o r i k parcial ou e& apoio à e x ~ c o q 3 o oprojeto Segurado;

-

. .

-

111 tenha sido efetuada a transiniskzo de propriedade da coisa segurada;
IV - termine, de qualquer modo, a rcsponsabilidùde do Segurado sobre as coisas e/ou
objetos Segurados;
V assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido
Seguradora, pertinente ao conjunto de atividades envoivendo a coisa elobjetus
Segurados.

-

3. Casa ocorra a paralisaqdo total ou parcial da obra, o Segurado terá de comunicar O
fato imediatamente ti Seguradora, sob pena de interrupgáo da responwbilidatíe desta,
podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter, restringir ou siispender a
cobertura

4. Sempre que o prazo de vigência da Apólice não tiver $!cio ruf~cientt?
para a condusáo
da obra civil oii da instala~aoe montagem, o Segurado poderd solicitar sua
prorroga@o, com antsxedbcia minima de 30 (trinta) dias antes do termino da vlg@ncia,
a qual poder3 ou não ser concedida.

5. A roncess8o da prorrogagào depender& do exame das justificativas para stia
solicitasão, da atualizaçao dos dados constantes da ficha de informa@es e outros
documentos que deram origem ao seguro contratado e demais documentos necessários
a ana)iw da pedido. 5e concedida a prorrogaçào, será estipufaclo o pagamerito de um
premio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do riwo Segurado na
@oca do pedido. Termos e cotidiçóes originais da ap6fice mderiro ser revisados pela
Seguradora, ein funça do exame que ela realizara. Se a necessidade rle prorroga@n
ocorrer por motivo de srnistro, o prfimio adicional a ser cobrado nSo poderb, em
nenhuma circtinstância, ser recuperado pelo Segurado como prejuizo indenizSvel.
9. FRANQUIA:

Aplicar-se4 a cada smistro indenitdvel a franquia constante na especificar;itoda apólice.

Ralificam-se as Condiçòes Gerais desta Apcilice que nAo tenham sido alteradas ou
ri'logadas pela referida clausula de cobertura.
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01. COBERTURA ADIUONAL DE DESPESAS EXTRAORDINaR1AS

Fica entendido e acordado que, subordinado aos ternros, excIus66. dispositivos e
condições miitidos na Apótice ou a ela endossados e sujeita ao pagaineritn pelo
Segurado cto pr@mioextra acordado, este seguro, náo obstante ao que consta na
CICiuriila de Riscos Excluidos e Bens e Objetos não compreendidos no seguro, ratificada
nas Condiçbes Gerais e Especiais, se esteiiderd para garantir, durante a vigettcia da
Ap6lice, nao sb o custo adicional das horas extras corno tariibém as despesas
extraordinárias resultantes de frete expresso ou afretamento para transportes nacionais
(excl~ildo o afretamento de aeronaves), ate o Limite Máximo de 1ndenkac;ão da
Cohertura ftxado na Especificaçáo da Apôlice, desde quc tais despesas decorram de
sinistros garantidos por esta Apblice.
A franquia constante na Esper:ificar,i30 da Ap6lice será aplicada sotna dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplic6vel e as despesas extras aniparadas por esta Cldusula.

Permanecem em vigor a5 demais condições contratuai!, que rzão foram alteradas por
esta Cláusula.
02. COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS

Fica entendido e acordado que, subordiiiado aos termos, exclusaes, dispositivos e
condições coiltidos na Apólice ou a ela endossados c sujeito ao pagamento pelo
Segurado do premio extra acordado, este seguro, não obstante ao que consta na
Cláusula de Riscos Exduldos c Bens e Objetos riáo compreendirkis no seguro, ratificada
nas Condiçees Gerais e Especiais, se estendera para garantir, durante a vigtricia da
Apólice, danos flsicos as coisas seguradas, ca<tsados por tumutlos, grcvc c locaute.
Quaisquer eventos decorrentes de tibrnuito, greve ou iocaute que causem danos aos
bens Seguradas, tais como incêndio decorrente de tumulto, quebras decorrentes de
tumuito, dentre outros, estão sujeitos ao subliinite estabelecido nessa cobertura
adicional. Ficam cobertos os danos causados por autoridades na tentativa de
supritniriimpedir tais disilirbiis, tamMm observado o sublimite para esta cobertura
adicional.
O limite Mdximo de Indenização da cobertura deve ser entendido como para as perdas
e danos durante o petfodo consecutivo de 168 horas.

Aplicar-sc-d a cada sinistro indcnizavel a franquia constante na Especificaçác,da Apólice.
Perrrnne<:em eln vigor as demais condiçbes contratuais que não foram afteradas por
esta Cld~stiia.

.

.......
I

1

'i.Fica entendido e acordado que, subordinacio aos termos, exclus&es, dispositivos e
condigRes contidos na Apdlice ou a ela entlossados e sujeito aa pagamento pelo
Segurado do prêmio extra acordado, este seguro, não obstante ao flue consta na
Cldi~sufade Riscos Excluidos e Bens e Objetos não cornr~reerididnsrio segtiro, ratificada
nas Condiq6es Gerais e Especiais. esta cobertura garantira, durante o período de
rnanutencao ampla, mencionado na Erpecifica~aodesta Apólice, os darias flr;icos
aúciel~taisas coisas segurada3, ocomdos dentro do perfodo de rnanutenGo, e desde
qirc:

.-

a) causados pelos einpreiteiros Segurados no curso das operaç&s por eles
realizadas, para fins de cumprimento das obrigaç6es a$sun?idas na cláwula de
rnanutenciio do contrato de obras civis e instala$ão/moiitagem; ou
b) verificados durante o período de rnanutenqao, por6in, conseqGcnles cfe ocorrência
l~avidano canteiro de obras ou no local do risco durante o perlodo Segurado da
obra.

2. A presente cobertura somente ter6 inicio no final da Cobertura gásica, nos termos da
CI6usila inlcb e Termino da Responsabiljdade destas Condic;óes Gerais e Especiais.
Caso rw data especificada na Apdlice para inicio d a t a Cobertura de Manutençi3o, ainda
existani obras civis ou de iiistala@» em exc?cii@o. a cobertura nSo ser$ aplicdvel. caso
ocorra a pforrogaçi30 da vigEncia da Apdlice, a presente cobertura acornpanharh essa
prorroga~ao.

-

3. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipbtese, estarão
e~clufdosdesta cobertura os danos causados direta ou indiretamente por
incêndío ou explosèo, erro de pm]eto, defeitos de fabricag6o e de material.

4. No caso de na0 ser efetivada a prorr»gaçiio do p r ~ r oda obra/vi(~&ncrado seguro
lleceadfia para condusáo do objeto abrangitlo pela Cobertura Bdsica, a presente
cobertura estar6 autoinaticaniente cancelada. cabendo a respectiva devoluçào integral
dos premios Segurado.
S. A franquia apbcada, em caso de siiiistro indenkdvel, será a Demais Eventos para a
modalidade de Obras Civis etn Construçáo e a de Testes para a modalidade de
Instaialçáo e Montagem ou coriforme Bpecificação da Apbfice.

6. Permanecem ern vigor as demais condições contratuais que ri& foram alteradas por
esta Cfhusula.

06. COltERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESEMTULHO
í. Fica entendido e acordado que, srtbordinado aos termos, exclinões, dispositivos e
condiçbes contidos na Ap6lic.e oit a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo
Segurado do. prêmio. extra acordado, este seguro se estender6 para garantir ate o
. . : ,...
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Cirnite MSxÍino de Ittdenizósáo contratado para esta cobertura, as despesas de
desentulho necrssSrias h reparaç30 ou reposi~ãocla coisa segurada, com dai~osffsicos
acidentais garantidos pela Apblice, abrangendo tais despesas a remoção do entuilio, o
carregamento, o transporte e o descarregamnto em local adequado.
1.I

- Uma vez esgotado o seu Limite M6ximo de Indeniza$ão, eventual prejulzo restante

não indenizado serh abrangido pelo Limite Mdximo de Indenkaçao da cobertura
abrangida pelo sinistro ate o seu esgotamento.

1. Para efeito desta Cobertura, entender-se-&por entullio a acumulaqao de escombros
resultantes de partes danificadas do objetoítnteresse Segurado, ou de nwerial
estranho a este, decorrentes de sinistro coberto, como, por exemplo, aluvibs de
terra, rocha, hma, água, árvores, planta e outros detritos. A cemogão de que iraia
esta CIAusula poder& estar representada por bombeamento, escavaçO-,
desmaritagens, ddesmantelarnentos, raspagens, escoramentos e ate sirnpllu limpcza.

2. Esta cobertura é contraiada a Risco Absoluto, isto 4 as indenizaçóes corrtcsponderão
aos prejulzos apurados deduzinrfo-w o valor da participa<;ão obrigatbrin @/ou
fraiiquia, se houver, e limitada ao Limite Mhximo de Indenizasao coiitratado.
4. A franquia constante na Especifica@Ó da Apblice ser&aplicada a soma dos danos

fkicos amparados peia cobertura aplic;iwt e as despesas de desentulho amparadas por
esta CISusula.

5, Permanecem em vigor as demais c~ndiçõescontratuais que não foram aheradas por
esta Cláusula.
09. COBERTURA AD1CIONAL DE DANOS F~sIcDSEM CONSEQU$NCIA

DE RISCOS

DO FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

1. Fica entendido e acordado que, s~tbordinadoaos termos, excius6es, dispositivos e
condir;óes contidos na Ap6lice ou a ela endossacios e sujeito ao pagamento pelo
Segurado do prêmio extra acordado, ede seguro. ao contrdrio do que diz a CISusula
' - Riscos E~ctuidosda Cobertiira Bdsica , se estenderá para garantir danos físicos
2
acidentais, oconidos no local da risco o11 canteiro dc obras durante a vigEncia da
Aprilice, decorretiles de erro de projeto, defeito cle material ou de fabrícafão a
instalas80 ou montagem das coisas seguradas, exclurndo os custos que seriam
suportados pelo Segurada para retificar o defeito original, tais como a d~tiroriiagern,a
rernontagem. o transporte, os tributos e despesas portuéirias, se este defeito tivesse sido
descoberto antes do sinistro, e desde que as m3qtrinas e equipamentos sefain
comprovad~mttntenovos c que o próprio fabricante seja o responGvel pela instala~ãio,
montagem r supervisao.
,,/

2. Esta cobertura adicional não se apllra às partes e itens das obras civis.

,

3. A franquia aplicável será aquela mencionada na Esp
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4. Pefmanecem etn vigor as demais condiides contratuais que não foram alteradas

esta Cláusula.
10. COBERTURA ADIUONAL DE DANOS ISICOS
EM CONSEQU~NCIA
DE ERRO Df
PROJETO PARA OBRAS CIVIS
1. Fica entendido e acordado que. subordinado aos termos, exclusôcs, cfispositivas e
condiç6ris contidos na Apdicc ou a ela endossados e sujeito ao pagaiiiento peí0
Segurado da pr&mio extra acordado, este seguro, ao contrhrio do que diz a Cláusula 2"
- Riscos Excluldos da Coberlura Básica, se estendera para garantir danos flsicos
acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vtgencia da
Apdlice, conseqiientes de erro de projeto as obras civis i5 construldas ou em constru@o,
excluindo os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o dcfeito
original, inctuinclo a transporte, os tributos e despesas afiiis, se cstc dcfeito tivesse sido
descoberto antes rlo sinistro.

2. Esta cobertura adidonal não se aplica as mdquinas e equipamentos em
montagem.
3. A franquia apli&el será aquela mencionada na Especificaçào cla Apúlice.
4. Permanecem em vigor as demais condiçóes cot>Iratuais que não foran? alteradas por
esta Cláusula.

12. COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS
OU LOCAL DO RISCO

1, Riscos cobertos
Fica entendido e concordado que, subordinado aos termos, excliiscks, dispositivos e
condigm contidos na Aphlice ou a ela endossdcbs e sujeito ao paganwnto pelo
Segurado do premio extra acordado, injo obstante ao que consta na Claiusula cle Riscos
Excliifdos c Bens e Objetos n8.o compreendidos no seguro ratificada nas Condi<ôes
Gerais e Especiars, este seguro se estentferá para garantir danos fískas ate o Liinite de
Máximo de Iridenizaçtto da cobertura estipulado na Especificação da Apblice, durante a
vigEncia da mesma, provocados por eventos da natureza, incendb e roubo, Ss coisas
seguradas arrnazeiiadas fora do canteiro dc obras ou local de risco, confonne
Espccifica<Boda Ap6licc.
Com relaçao à cobertura de Roubo, ewntos em locais de ocorr@nciaclistailtes mais de
um qtrilômetro entre si, ou com datas de ocorrencia diferentes, scrào cncisideriidus
eventos separados. O Boletim de Ocorrencia olrcial apenas poder5 ser considerado, para

ZURICH
Sec~uros
fins de comprovação de sinistros, se corresponder a estas pre-rondigbes, ou seja, para
eveiiios distintos deverão ser cnritidos Buleiins de Ocorr4ticía separados por dia e local.
Soinente ertiirão garantidas pelo seguro as coisas previamente disfrimiiiaclas, corri
listagens entregues b Seguradora por ocasiao da coritrataçao desta cláusula.

2. Medidas de segurança

A Seguradora não indenizar4 o Segurado por perdas ou danos causados pela
inobservância das medidas de preven(ão de danos. adequadas para unidades de
armazenagem, ou seja, edifícios, prédios ou depósitos. Tais medidas incluein,
em particular, e com relação ao risco de íncêndío/atagamento:
a. assegurar que a 8rea de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou
pelo menos, cercada), com vigilância de 24 horas, protegida contra Incêndio,
como for apropriado para o local particular ou tlpo das coisas armazenadas;
b. separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por
uma distância de pelo menos 50 (cinqüenta) mett'os;
construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento
C.
o u inundação no Perlodo de Recorrência, considerando anos hidrolirglcos
completos, estipulado na Especifícação:
d, limitar o valor por unídade de armazenagem, conforme definido na
Específicação da Apótice.

Com relagáo ao risco de roubo, "tambbm sob pena de perda do direito a
indenização, deverão ser tomadas as seguintes medidas:
a. manter viyilancia tretnada e equipada, 24 Iioras por dia, 7 dias por semana:

instalar botão de pânico para acionamento Imediato da pollcia em caso de
emergência;
c. instalar alarme com sensor de presença (infravermelho) com monitoranie~lto
externo por empresa de segurança patrimoniai especializada, no que se
refere aos locais de estocagein de máquinas, equipamentos e cabos.
ri.

3. Perrrianecern em vigor as cJernaiscoricliçáes contratuais que não foram alteracfas por
esta Cldus~ila.

1. Fira entendido e concordado que, subordinado aos teririos, exciusõcs, dispositivos e
cortdiç6es contidos na Ap0lic.c ou a ela endossados c siijcito ao pagarner~topela {
Segurado do premio extra acordado, não obstante ao que consta na Cláusufa de Riscos 1

.2../''''J

i

r

Exclutdas e Bens e Objetas não compreendidos no seguro ratificada nas Condic;úer
Gerais e Especiais, serao garantidas w quantias despendidas com Iianorários de servicas
profissionais prestados por arquitetos, engenheiros, peritos. conwltores, c m exce~8o
de advogados, necessdrias e devidamente incorrlidis para a analise e investigafi30 da
causa, natureza e extensa0 dos danos firicos garantidas por esta Apblicc, afé o Limita
Mdxima de lndenizaçao cofrstante em srta Especificaç&o.
garante qualquer tipo de honoriirios incorridos com
puafíssionais, nos termos do parágrafo anterior, que visem a preparaçiio da
defesa ou quaisquer autros tipos de argumenta~ão,de natureza judicial ou não,
contra a Seguradora ou seus interesses.
2. Esta clávsuta &o

3. A fixação dos hoiior&ios dever8 ser feita em conwnancia com o$valores usualmente
praticados no mercado e na espcciatirJade em qitestao.
4. Permanecem em vigor as demais candi<6es contratuais que n.30 foram alteradas por
esta Ci&usufa.
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DNDIC~ES PARTICULARES BASICAS,

509. CLAUSULA PARTICULAR PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE AO FOGO E
SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

Fica er~tendidoe concordado que. sujeito aos termos, erclusges, diq>ositivose condiçnes
contidas na Apblice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizarù o
Segurado por darios lisicos diretarnenle causados por ou resultantes de incendio o11
expltrs20, se os requisitos a seguir forent curnpridos:

1. Equipanietitos de combate a incêndio adequados devem estar senipre disponíveis tio
local do risco ou canteiro de obras e preparados para um imediato;
2. Um nfimcro suticiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo
de tais equipainttntos e deve c+stdr dispunlvel para iiiiediata iiitcwenção a qualquer
tempo;
3. Se for necessaria para a constiuyâo ou montagem da obra contralada, a
armazenagem de riwteriais devera ser subd~idjdaerri vnidades de armazenagem não
excedendo o valor discriniinada na Especificar;ão da Apólice. As unidades individtiais de
armazenagem deveraa fiar separadas por uma distancia de, pelo rrwnos, 50 (citiquenta)
metros ou por parecles carta-fogo;

4. Todo o material inflainhvevef, e especialmenle todos os liquidos e gases inflamaveis,
devera ser armazenado a uma disancia suficiente das coisas sob co~struçaoou
morrtagem e de qualquer trabalho a quente;
5. Solda ou uso de cliama aberta na vizinliança de material combustivel somente ser6
permitido se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com extintore5 c brrn
treinado cni combate a incendio estiver presente;

6 . Mo início dos testes todas as instalaçfies de conibatc a incendio designadas para a
operaçao devem estar instaladas e em coridic;bes de uso.
Permanecem em vigor as demais condir;ães contrattiais que não foram alteradas por
esta CIAusitla Particular.

102. CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANGA QUANTO A
ALAGAMENTOS E INuNDAÇÕES

Este seguro ampara os danos flsicos às coisas seguradas direta ou indiretarneriie
caiisados Ix>r alagarilentos oii irit~ndações,se ~rieciidasde segiiranca adequadas forem
tocnndas rio projeto e ria execiiyCto cta olli'a envolvida.
7 . Para a fin-i desta cláusula, medidas de segt1ranr;a adequadas significam que, durante
todaa vig@nciada Apólice serao tomadas precati~óesco
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alagarnciilos e iniindaç6es para uni Período Mínimo de RecorrEncia, considerar~doanos
hicirol6f~icoscoinpletos para r> bcal do risco OU canteiro de obras, cotilorme er;tipulado
ria Especilica(áo da Apúlice, com base rias estatísticas elaboradas pelas autoridades
rrieteorutbgicar.
2. N%oserao indenizaveis danos físicos resultantes da não rernoc;ao imediata, pelo

Segurado, de ohlru~oes,cunw, por exemplo, areia e arvores, de leitas d'Sgcia,
gafcrias, fedes de drenagem e cbrreyos, dentro do canteiro de obras nu bcal do risco,
quer com ou sem &lia, a fim de manter o fluxo d'dgua livre.

3. Os danos ffsicos diretamente causados a material de construçao por precipitaçáo,
alagametito ou iiiundayiío somente serao indenitaveis se tal material de construcào não
exceder á demanda estipulada na Especificaçáo da Apblice e as q~ianlidadesexcedentes
forem mantidas em áreas que náo sejam ameaçadas por precipjtagão, alagamento o i ~
inundaftto para um Período Minin~ode Recorrência, considerando anos liidrol<)gic«s
coinpleto, talnbem estipulado na Especificaçáo da Apàlice.
4. Os danos fisicos diretamente causatlos a nidqiiinas e eqiiipamentos de construção
Seourados somente serào indenizáveis se. a d s a execucão dos irabalhos orr no caso de
quálquer interrupçao, tais equipamentos.o" ina~~uinariá
da obra em construçao forern
mantidos em drea sem registras de precipitaqão, alagamerrt.o o11 inirrida@o no perloclo
estipulacfo na Especificaçjo da Apólice e que não tenham sido ameaçados por
precipitaçdo, alagamento ou iriundaeo ncl Periodo Mínimo de Recorrencia,
considerando anos hidrol6gicos complelos, tanibkin estipulado na Especificac3o da
Apblicc.

Peri?ianecem em vigor as demais condiç6es contratuais q ~ tiãu
e fordnl alteradas por
esta Cláustila Particular.
103. CLAUSULA PARTICULAR PARA cOLOCAÇAO

DE TUBULACOES

A Seguradora indenizar& o Segurado por dalios físicos causados por alagamento ou
entui3imento dc tubula@cs (corno. por exemplo, denlre outros, de dgua. de gás, de
rninerio, etc.1, valas ou poços somente ate! o comprimento máximo de valas estipulado
na Especificaç&oda Apiiaólice.
A Seguradora garantir& os danos fkicos se:
1. as tirbulac6es, i~nediatarnenteap6s colocadas, forern imobiliradas de modo a não
serem deslocadas se a vala for alagada;

2. as tubulações, iinediaiamente após colocadas, teiiliarn sido vedadas para evitar a
penetraláo de água, todo ou mat&ias semelhantes;

3. as valas de segmentos de tubulações te~ladas tenliaiti sido reaterradas
imediatamente apbs a conclusio do teste de presgo.

Seguras
Permanecem em vigor as demais rondi~Bescontratuais que nao foram alteradas por
esta CMusula Pariiciilar.
106. CLAUSULAPARTICULAR DE EXCLUSÃOPARA ATOS DE TERRORISMO

Não obstante o que contrario possam dispor as Condiq8es Gerais, Especiais e o u
Particulares desta Apólice, fica entendido e concordado que, para efeito
indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta o u
indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar con?
documentação h6bil. acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a
natureza d o atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este
tenha sido devidamente reconhecido como atentatórlo h ordem pitblica pela
autoridade competente.
Pennanecein em vigor as demais condiçbes contratuais que náo foram alteradas r>or
esta C16usula Particular.

107. CLAUSULAPARTICULAR DE EXCLUSAODE DEWIOL~ÇAD
fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusões. dlsposítiwos e
condisões contidos na Apólice o u a ela endossados estão excluídos os danos
decorrentes de qualquer tlpo de demoligão, seja ela ocasionada dentro d o local
do risco, para desobstruir o andamento da obra, bem como ocasionadas nas
propriedades circunvizinhas às colsas seguradas e que venham afetar as
referidas colsas.
Pennanecem em vigor as dentais condiç6es contratuais que não forain alteradas por
esta Clbustrla Particular.

108. CLAUSULAPARTICULAR DE SALVAMENTO E CONTENLÃO DE SINISTROS

1. A Seguradora pagard as qtiantias despendiùas coin as Despesas de Salvaiiietito e
com as Despesas de Contenfáo de Sinistro, relativas a interesses garantidos pela
presente i>l.g'lice, nos Lermos expressos nesta cl2usula, ate o liii~itefixado neste contrata
o qual será aplicado por ocorrência, 1150 superando o limite agregado, tamb&ni expresso
neste contrnto.
2. As riledidas ou despesas cobertas atraves da presente cláusula particular, de acordo
com as circunstâncias de cada ocorrGncia, podem ser efetivadas por outrem, clue na0 o
prbprio Segurado, inclusive por Autoridade Cornpetetitc, cabendo o reembolso pela
Segcrradora. nos exatos terinos das presentes disposições clesta cfiiusula.
3. O Segurado strportará as despesas efettiadas para o salvatilento e a cnntencào cie
sinistros relativas a interesses não garantidos pela presente apólice de seguro. Adotando
tnediclas para o salvaniento e a contenção de sinis:ros cle interesses <jar:~~itidas
e nao
1' O!tcio Ele Braslir~+»F
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garantidos, as despesas serão raieadas proporcioiia[rnenle erllre Seguradora e
Segurado.
4, A presente dáusula riAo al>ríirige as despesas incerridas pelo Segurado com a
prevenção ordinária de sinistros, em relaçao aos bens, instala~oes e interesses
Segurados, ;issiin consideradas tairibkm yuaisqiter despesas de manutencão, seguranga.
conserto, renovaqZo, reforma, substitui<ão preventiva, amplia~ào e outras afiils
irterentes ao ramo de atividade de cada Segurado.
5. A Seguradora não estar6 obrigada ao pagamento de despesas com medidas
inadeqcradas, inoportt~nas,desproporcionais ou injustilicadas.
6. As disposiçiies contirlas nesta cláusula nao alteram e não ampliarn as coberturas
objeto do presente contrato de segilro, aplicando-se apenas às despesas de salvamento
e dc contenqác) de sinistros incorridas durante o perfodo de vigencia do contrato de
seguro. De igiial akance, a presente ciáusuta não ser4 acionada para efetivar qualquer
int1cnizar;áo o i i reembolso de despesas, se o Segurado puder reclaind-Ia atravbs dt?
outra apólice de seguro mais especifica ou, fiaverido rni~isde uma apólice ou ctaustifa
garantindo as mesinas despeças, a presente c1Susula coiitribuird, apenas, corri a siia
quola cle reslior\sabilidadeno total dos limites Segurados por todas as apúlices em vigor
nu rnomento da ocorrência coberta.
7. Nos tennos da legislaçao civil vigente, o Segurado se obriga a avisar imediatamente
a Seguradora, ao constatar quatquer incidente ou perturbaqao no canteiro de obra ou
focal do risco, OU ao receber lima ordem de Autoridade Competente, que possâ gerar
pagamento de indenização por coota das coberturãs previstas nesta dbusula particular.
Alem clisso, o Segurado se obriga a executar tudo o que for exigido para limitar as
despesas ao que seja necessário c objetivacnc~iteaclec~uadopata conler a ocorr0ncia de
fato do sinistro u~bertoou para minorar o seu volume e, ainda, para salvar a coisa, ott o
inferesse coberto.
8. Se, apesar da aectrçâo das tnedidas de contenção, ocorrer o sinistro coberto pda
presente aMIice, as despesas indenizadas ou reeinbolsadas pela Seguradora $I& serâo
descontadas cio limite Segurado pertinente aqiieb cobertura afetada, uma vez que esta
c1;iusula particular e as coberturas que ela sublcreve, possuem uln limite isolado. Dc
i ~ u aalcance,
l
as medidas de salvamento correrá0 isoladainente em relação cobertura
principal da apólice, atP o lirniie rnhximo indicado no presente contrato de seguro,
observadas as restriqões e demais disposições contidas nesta cfdi~sulaparticular.
9. Realizado qualqiier pcigainento de indenfra~àoou reeinholso atrav4s da presente
clhusula partict~lar,a Seguradora ficar3 sub-rogada de todos os direitos pertinentes,
sern exceçáo, náo prevalecendo sobre esta cláirstila clualqner tipo de clesistência ou
rentiiicia do direito de siib-royaç3o.
1D.Não havera reintegração do lirnite de cobertura indicado para a presente cikiisiila
particular podendo. errt contrapartida, ser estabelecido expressamente neste contrato de
seguro, !ia Especificaçào da apúlice, mediante acorclo prtsvio etitre as partes
contratanti?~,
a adoqao de limite agregado superior ao limite por ocorrência.
1 ?.Para a aplicaçao desta clamula, ficam estabelecidas as seguintes definicdes e
disposQ3es cti~~nplerneiitares:
f 7 . 1 - Despesas de Salvamento: sao aqiielas clespesas incoiriclas pelo Segurado com a
tomada de medidas iniediatas ou açùcs einergenciais, após a ocorrencia de u r i ~sinistro
coberto pelo presente contrato de seguro, cle modo a minorai.-lhe as coi>seqtiencias,

Seguros
evitaildo a yropaga<;àodos risc;»s cobertos, salvando e protegendo os bens ou interesses
descritns riesla ap6lice.
1'1.2 - Despesas de Contençao de Sinistro: sjo aquelas despesas incorridas pelo
Segurado coin ii tomaria de rneclidas imecliatas otr íigóes cmergenciats para evitareni o
siriistro iiriirieilte e que seria coberto pelo presente coritrsto tic segiiro. a partir de um
incidente ou perturbação - no canleiro cie obras e oti local do risco, sem as qiiiris os
eventos cubertos c descritos ria preserite ~p;Sliceseriam inevitáveis ou ocorrtlriilirl dc
fato; coiiriicionadii qualquer situaçao iaos exatos termos das cobertiiras bdsiciis
constan?esdeste coiitrato de seguro.
11.3 - Iricidente ou perti~rbaçaono caiiteiro de obras e ou local do risco: evcrito súbito.
acideri\al. iiicerto - quanto a sua realizaQo oii efetiviiçao dentro da vigêiicia do contrato
de seguro, tfesconliecido do Segurado c exteriio à coisa, ou ao bern ou ao ii>teresse
Segurado pelo prciserilc contrato de serjitro, e que pode constituir a cr~usados danos
cobertos pelo preserite contróto de scgtiro.
11.4- Medidas inadequatiùs, inoportunas, desproporcionais ou itrjustificadas:
providGiicias tornadas sern cjualcltier relacáo direta corri o incidente ou com a
pert~irhagilono canteiro cie obras e o11local do risco Segurado, assim coino qiiando \ais
providências forem lornaclas de maneira exiemporâriea.
11.5 - Autoridatie Coinpetenie: autoridade pública legalmente coristitriida, ern qualqiier
esfera de l.)oder - Fcderai, Estadual ou Distrital e Muiiicipal - e competente para tomar
ou deterti~inarinedidas ou providências objeto da presente cláusula particular.
11.6 Por ocorrência: representa o limite mhxicno de rcisponsabilidacle da Seguradora
por evento ou ocorrência coberia por esta cláusula. O referido limite é Oriico e 1130se
aplica, porlaiito, isoladamente por ti110 de despesa coberia -. Salvamento e Contcnçáo
do Siriisiros.
11.7 - Liinite Agregado: re~ireserit;, o limite total rnáxirrio indeciizáve! atravts da
presei~tcic16usuia particular, (iuratite o periocio cle vigEricia do contrato de seguro
n-rer~cionadoiria apólice, referente ao somatório das despesas rlefiiiidas nos siibile:is
11.1. e 11.2. anteriores. Ocorrerá (1 aiitoinático cancelamerito da presente ~IiSusul~
particular. sempre que a sorna d;~sioc1enii.açães e reembokos pagos atingir o t.iiriiie
Agregar10 estabelecido. NAo obstiiiilc a indi<:a<áocio Limite Agregado, o li~niteiiiaxirno
de responsabili~ladeda Seguradora - por ocorr@ircia- prevalecerá seinpre. No caso da
apblice de seguro estipriiar prazo superior a 11111ar10 OU pl~riati~ial.
O Lii~iiieA~]rc?gado
será considerado para todo o prazo longo, iiina Sinica vez.
12.Ficatii revogadas quaisquer outras disposi<ócs que possarri constar deste rnesrno
contrato de seguro, em contrário as presentes indicadas riesta clAusula particular.

-

110. CLÂUSULA PARTICULAR DE TOLERANCIA DE VARIAÇÃO DO VALOR EM
RISCO DECLARADO E RATEIO EM VARIACOES INFERIORES AO íNDICf
ESTIPULADO
Fica c?ritcnditlo e coiicordado que, si.ibordiiiado aos teririos, exclusòes, dispositivos e
condiçóes contidos ria Apólice oii a ela eiidossados. a Seytfradora resporider6 pelos
danos físicos gararitidos ali! o Limite Máxi~ilode Garantia <Ia Ap61ice. desde yiie o Valor
etn Risco Declara00 na A~dliceseia
ou siipei'ior 2 95% (rioventa e cirico por cento)
. iquai
..
do valor eici risco apurado no inomento cio sii'iistro. Em caso coi
PROLCSSO SUYP 15414.0030741101 1.74
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114. CLAUSULA PARTICULAR PARA ROUBO

Deflnícão do evento roubo
Eventos com locais de ocorr@nciadistantes mais de 1 k~nentre si, ou com datas de
ncotr@nciadiferentes, serao cofisiderados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia
oficial apeiias poderá ser considerado para fins de cornprovação de sinistros, se
corresponder a estas prt! condi@es, ou seja, para eventos distintos deverao ser einitidos
Boletins dc Ocorrencia separados por dia e Iwai.
Condícõeç de firoteci40
A cobertura para roubo fíca sujeita
adoção das seguintes medidas da
preveni80 nos locais de armazenarnento de materiais de construç~o:
- vigllãncia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

ÇOND~ÇOES
PARVCULARES PARA OBRAS CLV&-EM CONSTR~&,&O
202

- CLAUSULA PARTICULAR PARA LONSTRUÇÃO

EM SECOES/TRECHOS

Fica entendido e concorda<loque, sujeito aos termos, exclusõest dispositivos e coridi(6es
contidos na Apblice ou a ela endossados a Segirradora somente garantirá o Seguracio
por danos fisicas acidentais diretamenle causados a ou por tcrraplenageiis, cortes, valas
e cariais ou trabalhos de estradas, se estas terraplenagens, cortes, valas e canais ou
trabalhos de estradas forem const.r~~ldos
ei-n seçbes I trechos por frente de traballio,
definidos na Especifica~30da Ap6lice. e que não exccdarn. no total, o comprimento
mencionado abaixo, independciitetriente da estado de condiisão dos traballios
segur~~das
e a indenizaq?so para yualqtier evento estar4 limitada ao custo de repara do
comprirriento tnáximo mencionado para estas seçiies.
Comprimento máximo da seção / trecho por frente de trabalho: definido na
Especificaçáo da ApOlice

Permanecem crn vigor as demais condições cuntraluais que náo foram alteradas por
esta Cldusula Particular.
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EMDOS50 No001901 EMJTtDO PARA A AP~LICE DE RISCOS DE ENGENHARIA
OBRAS CNIS EM CONSTRUÇÃOi INSTALACROE MONTAGEM No 01.67.9186228
Segurado:

Conslrutora Pdorberto Odebredit YA

Co-Segurado:

Sport Club Corinthians Paulistrr e/ou Areiia Fundo de Investirnetdo
Iinabilidrio - FII e/ou demais eti>pirite!ras e svbempreiteiras
vinculadas contratualmente ao presente risco enquanto atuando
no canteiro de obras.

Objeto do Seguro: Obras C~vis,Ii~staIac;ãoe Moritagcm referentes construçáo do
Estádio do Sport Cluh Corinthiarrs Paulista, com capacidade para
48.000 espectadores.

-

Laca! do Risco:

Rua Miguel ln8cio Curi, 111 Itaquera, São Pauto ISP.
TEXTO DO ENDOSSO

Declara-se para os devidos fins e efeitos que fica a presente apblice alterada conforme
abaixo:

tnclusão de Co-Segurado:

-

Arena Fundo de Investimer~totm~?iliário FIt - CMPJ: 14.149.745/0@3l-29

-

-

Kua lguatcm~,151 19" andar - Ediikio Spazio Faria Litna - Itaim Bibi - Y a Piiulo SP

Endosso sem rnoviinento de prbrnia.
Emitido conforine pedido 421429 de 22/12/2011 da OCS Adm e Corfeiora de Segiiros

ANEXO V
ÔNUS EXISTENTES SOBRE OS ATIVOS DADOS EM GARANTIA

Ativo Dado em Garantia
Imóvel registrado perante o
9O Oficial de Registra de
Imóveis de São Paulo-SP,
sob n.O de matrícula
241.016, de propriedade do
CLUBE, no Bairro do
Tatuapé, no Município de
São Paulo.

Imóvel registrado perante o
9O Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo-SP,
sob n.O de matrícula
162.200, de propriedade do
CLUBE, no Bairro do
Tatuapé, no Município de
São Paulo.

1
I

Previsão no
Õrws Existentes
Contr3to
Clálrsula Sétima, I--Arrolmentc - cio Imóvel (R.
inciso VIII
3/241.016), em 28 de agosto
de
2012,
na
forma
estabelecida no 9 5O do
artigo 64 da Lei 9.532, de 10
de dezembro de 1997, em
atendimento ao Ofício no
1.O2212012
(Processo
10803.72000612012-57),
expedido em 10 de agosto
de 2012, pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil,
relativo aos bens e direitos
do CLUBE, na qualidade de
sujeito passivo.
Cláusula Sétima, Arrolamento do Imóvel (R.
2/162.200), em 02 de maio
inciso IX
de
2007,
na
forma
estabelecida no §5O do
artigo 64 da Lei 9.532, de 10
de dezembro de 1997, e no
artigo 4O da Instrução
Normativa no 26, de 06 de
março
de
2001,
da
Secretaria
da
Receita
Federal do Brasil. em
atendimento
ao
Ofício
DERAT-SPOIDICATIGAB no
1.21712007 (Processo no
19515.001 39812006-23),
subscrito em 30 de março
de 2007, relativo ao CLUBE,
na qualidade de sujeito
passivo.
Penhora do Imóvel (Av.
41162.200), em 20 de junho
de 2012, para a garantia de
futuras execuções fiscais no
valor
de
até
R$
51,24 (vinte e sete
27.001 .I
milhões, um mil, cento e

--

-

--.

%

-

C

cinquenta e um reais e vinte
s quatro centavos), em
*ndimento ao Mandado no
0022.2012.00961, expedido
em 4 de junho de 2012, pelo
Juizo da 22a Vara Cível
Federal de São Paulo,
extraído dos autos do
Processo
no 000703505.2012.403.6100, da Ação
de Caução - Processo
Cautelar,
movida
pelo
CLUBE contra a União
Federal, nos termos de
decisão proferida em 01 de
junho de 2012.
Arrolamento do Imóvel (R.
51162.200), em 28 de agosto
de
2012,
na
forma
estabelecida no § 5 O do
artigo 64 da Lei 9.532, de 10
de dezembro de 1997, em
atendimento ao Ofício no
1.O2212012
(Processo
10803.72000612012-57),
expedido em 10 de agosto
de 2012, pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil,
relativo aos bens e direitos
do CLUBE, na qualidade de
sujeito passivo.

ANEXO VI
PROCURAÇÃOCLUBE

Pelo presente instrumento particular, o Sport Club Corinthians Paulista, sociedade
civil sem fins lucrativos com sede na Rua São Jorge, no 777, Cidade e Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.902.72210001-26, neste ato representada na
forma de seu estatuto, doravante designada ''Wou "Outorgante", na qualidade de
quotista subordinado júnior do Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII,
fundo de investimento imobiliário com sede na Rua Iguatemi, 151, 19' andar, Cidade e
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o no 14.149.74510001-21, doravante
administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores
designado "-,
Mobiliários S.A., sociedade com sede na Rua Iguatemi, no 151, 19' andar @arte),
Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.486.793/0001,
doravante designada "Administradora", nomeia e constitui, de maneira irrevogável e
irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil, a Caixa Econômica Federal,
instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-lei no 75911969, conforme
alterado pelo Decreto-lei no 1.25911973, e regulada pelo Decreto no 66.30311970,
regendo-se pelo estatuto aprovado pelo Decreto no 7.97312013, publicado no Diário
Oficial da União em 1 de abril de 2013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4,
Lote 314, em Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJIMF sob o no 00.360.3051000104, doravante designada "Agente Financeiro" ou "Outorgado", como seu procurador,
com poderes específicos para, apenas e tão somente no caso de inadimplemento
financeiro no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Repasse no
celebrado
em
de
de 2013 ("Contrato de Financiamento"), e desde que transcorrido
eventual período de cura previsto no referido instrumento sem que tal inadimplemento

a]

[B

a],

financeiro tenha sido sanado, (i) convocar eíou instruir a Administradora a convocar, em

nome da Outorgante, uma Assembleia Geral de Quotistas do Fundo para deliberar sobre
quaisquer maténas desde que especificamente com vistas a viabilizar o pagamento do
serviço da dívida no âmbito do Contrato de Financiamento, podendo, inclusive,
deliberar sobre a aprovação da amortização extraordinária de quotas do Fundo; (ii)
comparecer e deliberar, de qualquer forma necessária, em nome do Outorgante, tanto na
reunião prévia prevista no acordo de quotistas do Fundo quanto na Assembleia Geral de
Quotistas, com a finalidade específica de sanar o inadimplemento financeiro no âmbito
do Contrato de Financiamento, até o limite do inadimplemento financeiro em questão; e
(iii) demandar o Fundo para que este cumpra com as deliberações tomadas em
Assembleia Geral de Quotistas do Fundo nos termos deste mandato, sendo certo que,
uma vez sanado o inadimplemento financeiro, os direitos de voto voltarão
automaticamente a ser exercidos em sua plenitude pelo Clube, na qualidade de quotista
subordinado júnior do Fundo.

Os termos em letra maiúscula
... empregados, mas não
definidos no presente instmmento,
. . .~
terão o significado a eles :atribddo -no~ i n t r ü t cde Financiamento. O Outorgado não
poderá substabelecer os pideresura con3xidos a 21;s ntis i r n o s desta procuração.
Todo e qualquer ato realizado pelo Outorgado como resultado dos poderes conferidos a
ele nos termos desta procuração deverá ser previamente notificado ao Outorgante.
Observada a extensão limitada dos poderes ora conferidos ao Agente Financeiro, a
presente procuração é outorgada como condição ao Contrato de Financiamento e para
atendimento das obrigações nele previstas, em conformidade com o artigo 684 do
Código Civil e será irrevogável, valida e eficaz até a final liquidação de todas as
obrigações assumidas no âmbito do Contrato de Financiamento.
O Outorgante fez com que seus representantes devidamente autorizados firmassem a
1.
presente procuração em [

Sport Club Corinthians Paulista

Por:
Cargo:

Por:
Cargo:

CAIXA
ANEXO VI1
CONSULTA A CVM SOBRE AS C E S S ~ E SFIDUCIÁRIAS DO FUNDO

A
COMISSÃO DE VAZOORESMOBIIJÁRI JS C\;M
Superintendência de Relaçõec con I ~ ~ t i d o i eInsticucionais
i;
Rua Sete de Setembro, 111,33O andar
Rio de Janeiro - RJ

-

REF.: Arena Fundo de Investimento Imobiliário
Prezados Senhores,
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, no 151, igOandar,
Itaim Bibi, Inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.486.79310001, devidamente autorizada
a prestar o serviço de
por esta Comissão de Valores Mobiliários (a
administração de carteira de valores mobiliários (a "Administradora"), neste ato,
devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de
administradora do ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FII, inscrito no CNPJ/MF sob o no 14.149.745/0001-21 (o ''--bQ"),vem expor e
requerer o quanto segue:

"w")

-

O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado a 3
(três) investidores qualificados, quais sejam: (I) Arena Itaquera S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, no 151, igO
andar (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o no i4.278.55i/oooi-26 ("Ouotista
(2) Odebrecht Participações e Investimentos SA., sociedade anônima, com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 300, li0andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.668.258/oooi-00 ("Ouotista OPI"); e (3) Sport
Club Corinthians Paulista, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua São
Jorge, no m,
Tatuapé, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 61.go2.722/oooi-26 ("Ouotista Clube").
i.

u");

O Fundo tem por finalidade a construção e a exploração de estádio de futebol
que sediará, em junho de 2014, a abertura da Copa do Mundo de Futebol, organizada
pela FIFA - Fédération Internationale de FootballAssociation e que posteriormente
abrigará os jogos oficiais com mando de campo do Sport Club Corinthians Paulista
("Arena Corinthians").
2.

3.
Para viabilizar a construção e a conclusão das obras da Arena Corinthians, o
Quotista Arena buscou no mercado recursos junto a instituições financeiras, tendo
assinado o "Contrato de Financiamento Mediante Repasse Contratado com o BNDES
e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL".
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Como forma de garantir as obrigações oriundas do crédito Contrato de
4.
Financiamento, o Quotisfs :Arey, 6 Q-tiste OPI-e O: Quotista Clube, no interesse
wmum de viabiluar a A.r. e k. Cofiritjii.-,-pre;;t+raxi d@ersasgarantias em favor das
. ...
. . . .~. .
instituições financeiras.
Adicionalmente às referidas garantias, os três quotistas do Fundo deliberaram
5.
em AGQ realizada no dia 28 de novembro de 2013 cuja cópia da Ata segue anexa,
ceder fiduciariamente as contas correntes de titularidade do Fundo e os direitos
creditórios oriundos da exploração da Arena Corinthians ("Contrato de Cessão
Fiduciária"), tendo em vista que a prestação da respectiva garantia vai ao encontro
de seus interesses, bem como ao cumprimento do objetivo do Fundo, qual seja,
"investir seus recursos na construção da Arena", nos termos de seu Regulamento.
6.
Nesse diapasão, caberia à instituição Administradora somente operacionalizar
a decisão da totalidade dos quotistas, investidores qualificados conhecedores das
regras do mercado financeiro e de capitais.
Não se vislumbraria, portanto, i n o b s e h c i a ao art. 12, inciso 11, da Lei
7.
Federal no 8.668193, tampouco ao art. 35, inciso iV, da Instrução CVM no 472/08,
vez que a norma visa à proteção do interesse dos quotistas em face de eventual
discricionariedade ou desvio por parte do Administrador, o que, in casu, não se
configura.
8.
Note-se que o recurso financeiro obtido pela Arena Corint'hians é aplicado
exclusivamente em benefício do próprio Fundo para a construção e a conclusão das
obras do estádio de futebol, o que corrobora a tese de que a limitação legal não seria
aplicável na presente estrutura, wnforme consta da documentação do FII arquivada
nessa (3%.
Imperioso ressaltar que o Arena FII conta com participação de tão somente
9.
três quotistas, investidores qualificados, servindo a um projeto específico,
diferentemente dos Fundos de Investimento Imobiliário oferecidos no varejo a
diversidade de pessoas, físicas e jurídicas, destinados a possibílitar captação da
poupança popular para o fomento da indústria da construção civil e renda periódica
de seus quotistas.
No caso em tela, a prestação de garantia pelo Fundo visa tão somente
viabilizar os recursos necessários à construção da Arena Corinthians, sendo realizada
no melhor interesse do Fundo e de todos os quotistas, que almejaram a obtenção de
financiamentobancário unicamente em atendimento ao escopo do Fundo.
10.

Com a devida vênia, a Lei Federal no 8.668193 parece não abranger a
contento casos como o presente, em que o FiI detém tal especificidade em relação ao
objeto, qualidade e número de quotistas, constituindo o financiamento bancário
indispensável ao cumprimento de seu mister.
11.
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Assim sendo, vimos, na forma do art. 13, da
6.385176, e por medida de
cautela, submeter a pFfsen!s consylta 3 a=cis@o dessa Autarquia, para
manifestação acerca do e@ostb..E&. hatend%interprt$ação diversa, considerando a
especificidade do caso apresefitado, requer-se, subsidiariamente, a dispensa do
cumprimento do disposto no artigo 35, inciso IV, da Instrução CVM no 472108,para
a constituição de garantia consistente em cessão fiduciária das contas e dos direitos
creditórios do Fundo em favor das instituições financeiras.
12.

Sendo o que nos cabia para o momento, subscrevemo-nos, e aproveitamos para
reiterar os nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,

BRL -T

DISTRIBUIDORA DE Tf'IWLOs E VALORES M O B I I A ~ I O SS.A.
Administradora do ARENA FUNDO DE INVESTiMENTO IMOBILIÁRIO FII

-

ANEXO VIII
MINUTAS DE GARANTIAS DOS DIREITOS REMANESCENTES

INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONTRATO
DE CESSÃOFIDUCIÁRIA
DE DIREITOS
A QUOTAS
MEZANINO
DO ARENAFUNDO
DE ~NVESTIMENTO
REMANESCENTES
RELATNOS
~MOBIL~~R
- FI On EM GARANTIA
E OUTRAS
AVENÇAS

celebrado entre

ODEBRECHT PARTICIPAÇ~ESE INVESTIMENTOS S.A.
na qualidade de Cedente

ODEBRECHT PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S.A.
na qualidade de representante dos debenturisras e Credor

ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁIUO-FII
na qualidade de Interveniente-Anuente

ARENA ITAQUERA S.A.
na qualidade de Devedora

INSTRUMENTO PARTICULAR
ùk COhl R4TO Dlr CESSAO~'IDICIKRIA
DE DIREITOS
REMANESCENTES
RELATIVOS
A QUOTAS~~SZ&PU~YO
DO &&NA KUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILL&RIO
-FII EM GARANTIA
E OUTRASAVENÇAS
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Remanescentes Relativos a Quotas Mezanino do Arena Fundo de Investimento Imobiliário FII em Garantia e Outras Avenças (o "Contrato"), por e entre:
ODEBRECHT
PARTICIPAÇ~ES
E INVESTIMENTOS
S.A., sociedade por ações, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 300, 11" andar, inscrita no
CNPJIMF sob o no 07.668.25810001-00, neste ato representada na forma de Estatuto Social
("Cedente");
ODEBRECHT
PARTICIPAÇOES
E INVESTIMENTOS
S.A., acima qualificada, na qualidade de
representante dos titulares das debêntures objeto da Escritura (confirme definido abaixo)
("Debenturista" ou

"w);

ARENAITAQUERA
S.A., sociedade anônima com sede na Rua Iguatemi, no 151, 19' andar
(parte), Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o no 14.278.55110001-26,
na qualidade de devedora, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Devedora"),
E na qualidade de inteweniente-anuente:
ARENAFUNDODE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
- FII (''W),
fundo de investimento
imobiliário com sede na Cidade de São Paulo, Estado de Sâo Paulo, na Rua Iguatemi, 151,
19" andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJIMF sob o no 14.149.745/0001-21, neste ato
representado na forma do seu Regulamento pela administradora BRL TRUST
DE T~TULOS
E VALORES
MOBILIARIOS,
sociedade com sede na Cidade de
DISTRIBUIDORA
São Paulo, Estado de Silo Paulo, na Rua Iguaterni, no 151, 19' andar, inscrita no CNPJIMF
sob no 13.486.79310001-42, credenciada pela CVM para o exercício de administraçâo de
carteira por meio do Ato Declaratório no 11.784, de 30 de junho de 2011
("Administradora").
(Cedente, Credor, Devedora e Fundo são doravante denominados, em conjunto, como as
"Partes" ou cada um, individualmente, como

-

"w),

CONSIDERANDO QUE:
1.
A Devedora contratou com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de
financiadora ("Agente Financeiro"), um hanciamento no valor total de R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milh6es de Reais), destinado à construção de arena de futebol localizada no

Bairro de Itaquera, Zona Leste ao Mwicípio de São Pa.110, ;li;€ ~edioupartidas da Copa do
Mundo FIFA de 2014
e será utilizada pelo Sport Club Corindiians Paulista, no
âmbito do Programa BNDES de Arenas para a Copa do Mundo de 2014 - BNDES ProCopa
Arenas, nos termos do Contrato de Financiamento Mediante Repasse Contratado com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, celebrado, entre o
Agente Financeiro e a Devedora, em 29 de novembro de 2013, e posteriormente aditado por
meio do primeiro e segundo aditivos celebrados, respectivamente, em 7 de fevereiro de 2014
e [*] (o "Contrato de Financiamento");

("w)

2.

O Agente Financeiro ("Banco Depositário") manifestarii o seu de acordo com o
disposto no presente Contrato mediante declaração especifica a ser prestada no âmbito do
Segundo Aditivo ao Contrato de Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em
[--I entre o Agente Financeiro (na Condição de Banco Depositário e Credor) e o Fundo;
3.
A Cedente e titular de 1.000 (um mil) quotas subordinadas mezanino do Fundo,
que, nesta data, representam 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) do total das
quotas subordinadas do Fundo e 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) do total de
quotas do Fundo, considerando-se todas as classes de quotas do Fundo, em conformidade
com o atual quadro de quotistas do Fundo, abaixo descrito:

Niimero de Quotas
Devedora
Cedente
Quotista Subordinado Júnior
Total

% Percentual

704.561 .O77
1.O00
686.690.000

50,6422%
0,0001%
49,3577%

1.391.252.077

100,000%

4.

Para fins de garantia das obrigações constantes do Contrato de Financiamento
perante o Agente Financeiro ("Obrieacões Garantidas Originais"), a Cedente concordou em
alienar fiduciariamente ao Agente Financeiro a totalidade das quotas subordinadas mezanino
de emissão Fundo que são de sua titularidade exclusiva, incluindo todos os direitos relativos
a tais quotas e novas quotas a serem emitidas em favor da Cedente ("Quotas Alienadas
Fiduciariamente"), conforme descritos no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas em
Garantia e Outras Avenças, que entre si celebraram a Cedente, o Agente Financeiro, o Fundo
e a Devedora, em 28 de novembro de 2013, conforme posteriormente aditado em 7 de
fevereiro de 2014 ("Contrato de Alienacão Fiduciária Princival");

5.
Aiida no contexto do Projeto, em 28 de maio de 2014, o Credor, agindo na
qualidade de Debenturista, e a Devedora celebraram, inter alia, o "InstrumentoParticular de
Escritura da 2" (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Ndo Conversiveis em Ações, em
Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Privada, da Arena Itaquera S.A.",
com emissão de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) debêntures, no montante total de R$
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), conforme posteriormente aditado

~~

de tempos em tempos ("Escritura", sendo
doravante "Debêntures");

.~~
.

& debêntks heli-mencionadas denominadas

Para garantir o fiel, pontual e integral cumprimento e pagamento de todas e
6.
quaisquer obrigações provenientes das Debêntures, principal e acessória, presente e futura,
conforme definidas na Escritura, obrigações essas mais detaihadamente descritas no Anexo
A ao presente Contrato, incluindo, sem iiitaçâo, o valor do principal da dívida, juros
compensatórios e moratórios, comissões, multas, tributos, tarifas e outros encargos, judiciais
ou não, e honorários advocatícios, bem como toda e qualquer importância desembolsada por
conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e da execução de
garantias prestadas e quaisquer outros encargos e outros acréscimos devidos ao Credor por
força das Debêntures ("Obrieac5es Garantidas"), a Cedente concorda, com a anuência
expressa do Agente Financeiro, conforme outorgada nos termos do Contrato de
Financiamento, em caráter irrevogável e irretratável, até o pagamento integral de todas as
Obrigações Garantidas, em ceder fiduciariamente ao Credor os Direitos Remanescentes
Cedidos Fiduciariamente (conforme definido no item 2.1 abaixo), de acordo com os termos e
condições a seguir previstos.
ISTO POSTO, as Partes resolvem celebrar o presente Contrato, tendo entre si justo e
acordado o que segue.

1.1.
Todos os termos no singular definidos neste Contrato deverão ter os mesmos
significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões "deste Contrato",
"neste Contrato" e "conforme previsto neste Contrato" e palavras de significado semelhante
quando empregadas neste Contrato, a não ser que de outra forma depreendido pelo contexto,
referem-se a este Contrato como um todo e não a uma disposição específica deste Contrato,
e referências a cláusula, sub-cláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Contrato a
não ser que de outra forma especificado. Todos os termos aqui definidos terão as definições
a eles atribuídas neste Contrato quando utilizados em qualquer certificado ou documento
celebrado ou formalizado de acordo com os termos deste Contrato.
O presente Contrato constitui instrumento autônomo, que pode ser levado a registro
1.2.
isoladamente, independentemente de quaisquer outros instnimentos aqui mencionados.
2.

c ~ s s Á FIDUCIARIA
o
E OUTRAS DISPOSIÇ~ES

A fim de garantir o fiel, pontual e integral cumprimento e pagamento de todas e
2.1.
quaisquer Obrigaçaes Garantidas, a Cedente, pelo presente, de forma irrevogável e
irretratável, cede fiduciariamente, ate o pagamento integral de todas as Obrigações
Garantidas, em garantia ao Credor, nos termos do artigo 66-B, da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965 ("Lei 4728/6SW),com a redação dada pela Lei no 10.931 de 2 de agosto de

2004 ("Lei 10931/04"), e das disposições contidas nos artigos 1.361 e seguintes do C6digo
Civil Brasileiro, no que for ap?icáv:l, tadas cs dizeitos ~co~~ômicos
relativos às quotas
subordinadas mezanino do Fmd9 de titulardlde da Ccdcnte, bem como quaisquer direitos
econ&micos das novas quotas de. emissão do Fundo que venham a ser subscritas ou
adquiridas pela Cedente, além de quaisquer outros direitos econômicos e frutos que, a
qualquer tempo, sejam concementes às quotas subordinadas mezanino do Fundo de
titularidade da Cedente, ou a elas atribuídos ou delas decorrentes, nos termos da lei aplicável
e demais valores mobiliários, incluindo o direito ao recebimento de (i) rendimentos ou
remuneração em dinheiro, quotas ou qualquer outra forma; e (ii) amortizações, resgates ou
preço de venda a qualquer terceiro das quotas subordinadas mezanino do Fundo de
titularidade da Cedente (sempre e na medida que admitida contratualmente tal venda ou
resgate);
2.1.1. mas, em qualquer dos casos previstos supra, somente na medida em que (i)

tais direitos ou recursos associados não tenham sido previamente retidos,
apropriados ou utilizados pelo Agente Financeiro, ou não sejam a ele devidos,
conforme notificação por escrito enviada pelo Agente Fianceiro, nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal, ou, ainda, (ii) na medida em que, tendo
sido inicialmente retidos conforme estabelecido no Contrato de Alienacão
Fiduciária Principal, sejam subsequentemente liberados pelo Agente Financeiro
para, observado o disposto no presente Contrato, pagamento e transferência para a
Cedente, ou (iii) tendo sido retidos ou apropriados pelo Agente Financeiro apenas
parcialmente, na medida dos montantes remanescentes elou por fim (iv) na medida
em que cessem os efeitos ou seja extinto o Contrato de Alienação Fiduciána
Principal.
2.1.2.a cessão fiduciária compreenderá tambdm os direitos políticos relativos tis
quotas subordinadas mezanino do Fundo de titularidade da Cedente após a quitação
integral das Obrigações Garantidas Originais e, consequentemente, extinção do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal.
(Sendo os direitos descritos acima, com as ressalvas e limitaçóes descritas no
parágrafo precedente, doravante referidos como "Direitos Creditórios
Remanescentes"), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações relacionados aos Direitos Creditórios Remanescentes (os
"Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente").
2.2.
Observados os termos do Contrato de Alienação Fiduciária Principal e
considerando os limites previstos na Escritura, a Cedente poderá receber os Direitos
Creditorios Remanescentes, exceto na ocorrência do inadimplemento das Obrigações
Garantidas e enquanto o inadiiplemento perdurar, caso em que o Credor poderá exigir e
direcionar o pagamento dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente,
independentemente da decretação ou não do vencimento antecipado da Escritura, mas, em
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qualquer caso, até o limite dos valores. inadimplidos
e não pagos das Obrigaçaes Garantidas.
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2.3.
Os Direitos Remanesce~tesCedi5cs ?rduciarirn,ente ~ ã compreendem
o
os direitos
políticos das quotas subordinadas mezanino do Fundo de titularidade da Cedente e, portanto,
não afetarão o direito de voto a esta conferida até que as Obrigações Garantidas Originais da
Devedora no Contrato de Financiamento e no Contrato de Alienação Fiduci&ia Principal
sejam integralmente satisfeitas, hipótese em que tais direitos serão automaticamente cedidos
a Credora, nos termos dos itens 2.1.2,2.4 e 2.5 deste Contrato.
2.4.
Após a quitação integral das Obrigações Garantidas Originais e, consequentemente,
a extinção do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, os Direitos Creditórios
Remanescentes passam, automaticamente, a serem considerados como direitos integrais,
abrangendo direitos políticos e econômicos, e podendo ser executados livremente pelo
Credor.
2.5.
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 2.4 acima, caso exigido por lei aplicável ou
por quaisquer das Partes, após a quitação integral das Obrigações Garantidas Originais e,
consequentemente, a extinção do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, as Partes
celebrarão novo contrato de alienação fiduciária, que substituirá o presente Contrato.
2.6.
O Fundo, aqui representado pela Administradora, declara-se ciente dos termos deste
Contrato e dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente em favor do Credor,
comprometendo-se a praticar os atos sob sua competência e responsabilidade para ihes dar e
atribuir pleno cumprimento.

2.7.
Até a quitação integral das Obrigações Garantidas e observados os termos do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal, a Cedente se obriga a adotar todas as medidas e
providências no sentido de manter os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente
existentes, válidos, eficazes e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição, de acordo
com os termos deste Contrato.
2.8.
O presente Contrato permanecerá em vigor até o pleno e integral cumprimento das
Obrigações Garantidas.
2.9.
Para os fins legais, as Partes incluem, como Anexo A ao presente Contrato, a
descrição das principais condifles financeiras das Obrigações Garantidas.
3.

FORMALIDADES

3.1.

A Cedente obriga-se, às suas expensas, a:
(i)

no prazo de até 20 (vinte) Dias Úteis contados da data de celebração deste
Contrato ou contados da data de celebração de qualquer aditamento a este
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Contrato, entregar ao Credor via original deste Contrato e de qualquer
aditamento a e* Cojjiati re&ad$. OG
. ~.r;vtrbado, conforme o caso, nos
cartórios de regi~ko&. iítiiis doc-ria
das Comarcas das Cidades de
São Paulo, Estado de São Paulo, e do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro; e

:e

(ii) no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados da data de celebração deste
Contrato ou contados da data de celebração de qualquer aditamento a este
Contrato, enviar ao Credor comprovante da alteraçilo do registro da
propriedade resolúvel das quotas subordinadas mezanino perante a
Administradora do Fundo, fazendo constar os Direitos Remanescentes
Cedidos Fiduciariamente.
A Cedente deverá cumprir qualquer outro requerimento legal que venha a ser
3.2.
necessário a integral preservação dos direitos constituídos neste Contrato em favor do
Credor, fornecendo a este a comprovação de tal cumprimento no prazo máximo de 10 (dez)
Dias Úteis após a solicitação escrita feita nesse sentido.

4.1.

A Cedente obriga-se a:

(i) obter e manter válidas e eficazes, bem como renovar, quando necessário,
todas as autorizações, incluindo as societárias e governamentais, exigidas (a) para a
validade ou exequibilidade deste Contrato; (b) para possibilitar a execução das
obrigações previstas neste Contrato; e (c) para a continuidade das atividades do
Fundo;
manter os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente existentes,
válidos, eficazes e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição, de acordo
com os termos deste Contrato e com os termos da Escritura;
(ii)

(iii) defender tempestivamente os diieitos do Credor com relação aos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, Bs suas próprias custas e expensas, contra
quaisquer reivindicações e demandas de terceiros relacionadas aos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, bem como informar imediatamente o
Credor sobre qualquer ato, ação, procedimento ou processo a que se refere este
inciso;
(iv) dar ciência deste Contrato e de seus respectivos termos e condições aos seus
administradores e executivos, e fazer com que estes cumpram e façam cumprir
todos os seus termos e condições;

(v) tratar qualquer sucessor ou cessionário do Credor como se fosse signataino
original deste Contrato e ds EsEtcra desde que d sucessão seja realizada nos
exatos termos deste Cortrate, ãavtiadp-lhe G pieno I:irrestrito exercício de todos
os direitos e prerrogativas atribuídos ao Credor nos termos deste Contrato e da
Escritura;
(vi) não ceder, transferir, permutar, emprestar, dar em pagamento, dar em opção,
instituir usufiuto ou fideicomisso ou de qualquer outra forma transferir, prometer ou
dispor ou constituir qualquer ônus ou gravame, judicial ou extrajudicial, de forma
gratuita ou onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, sobre qualquer
dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, exceto pelo quanto disposto
abaixo:
(a)

pelos ônus resultantes deste Contrato; ou

(b)

mediante o consentimento prévio e por escrito do Credor.

(vii) tomar todas as demais medidas que venham a ser necessárias ou
razoavelmente exigidas para o fim de formalizar, aperfeiçoar e proteger a presente
garantia, ou para permitir o exercício e exequibilidade pelo Credor dos respectivos
direitos e recursos que Ihes são outorgados por este Contrato e pela lei aplickvel;
(viii) fornecer ao Credor quaisquer informações ou documentos relativos h presente
garantia por esta solicitados, informações e documentos esses que o Credor possa,
de forma razoável e mediante aviso entregue com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis
de antecedência, vir a solicitar, sendo certo, entre-tanto, que, na ocorrência do
inadimplemento das Obrigações Garantidas e enquanto este perdurar, as
informações e documentos aqui referidos deverão ser fornecidos no prazo de 2
(dois) Dias Úteis contados da respectiva solicitação;
(ix) comunicar ao Credor, dentro de até 5 (cinco) Dias Úteis (ou em prazo inferior
na medida necessária para evitar perecimento do direito envolvido), qualquer
acontecimento que possa depreciar ou ameaçar a higidez da garantia ora prestada
neste Contrato;
(x) informar ao Credor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que
a Cedente venha a ter conhecimento, sobre a interposiçb de qualquer ação,
processo ou çonstrição relativos aos Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente;
(xi) manter o Credor indene e a salvo de quaisquer ônus, litígios, custos, despesas,
cobranças ou reivindicaçaes que venham a recair sobre os Direitos Remanescentes
Cedidos Fiduciariamente; e

(xii) Informar o Credch no $iam d e 5{cin?o) Diq Cteis contados da data em que
tal evento vier a oco&:, caso: h.ijG. execuçao dc C o n h t o de Alienação Fiduciária
Principal pelo Agente Financeiro.

4.2.

A Cedente, neste ato, declara e garante que:
(i) e sociedade devidamente organizada, constituída e existentes sob a forma de
sociedade por ações de acordo com as leis brasilek,
(ii) está devidamente autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com todas as
obrigações aqui previstas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutários necessários para tanto;
(iii) as pessoas que a representam na assinatura deste Contrato têm poderes
bastantes para tanto;
(iv) este Contrato e as obrigações aqui previstas constituem obrigações lícitas,
válidas e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
(v) a celebração, os termos e condições deste Contrato e o cumprimento das
obrigações aqui previstas (a) não infringem o estatuto social da Cedente; (b) não
infringem qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do qual seja parte; (c)
não infringem qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou
arbitral em face de si; e (d) não acarretarão (i) vencimento antecipado de qualquer
obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; ou
(ii) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;
(vi) exceção feita ao Contrato de Alienação FiduciBiia Principal, a Cedente é a

única e legítima beneficiária, titular e possuidora das quotas subordinadas mezanino
do Fundo cujos direitos econômicos são cedidos fiduciariamente nos termos deste
Contrato;
(vii) após o cumprimento das demais formalidades descritas na Cláusula 3.1 acima,
a cessáo fiduciária sobre os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente
constituir-se-6 em uma garantia fiduciária válida, perfeita e absoluta, para o fim de
garantir o pagamento das Obrigações Garantidas; e
(viii) não existe qualquer processo, procedimento, investigação, litígio, ação
judicial, extrajudicial ou arbitral, de qualquer natureza, envolvendo a Cedente, que
possa impactar a prestação da garantia objeto do presente Contrato.
4.2.1.A Cedente responderá civilmente pela correção e veracidade das declarações
acima, com referência à data que em que foram prestadas, durante toda a vigência

do Contrato. Caso um fato superveniente acarrete a alteração material dos fatos e
circunstâncias declara& I: datd dc Contiato, a Cedente deverá comunicar tal
alteração prontamente a9 C r - d ~ , aão mais qlie 5 (1:inco) Dias Úteis.
4.2.2.Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.2.1 supra, a Cedente obriga-se a
notificar o Credor, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Úteis (ou em prazo inferior na
medida necessária para evitar perecimento do direito envolvido), caso quaisquer das
declarações prestadas nos termos desta Cláusula Quarta tomem-se inveridicas,
incorretas ou inválidas.

5.1.
Inadim~lementoe Execucão da Garantia. Na ocorrência de qualquer hipótese de
inadimplemento pela Cedente, no todo ou em parte, em relação tis Obrigações Garantidas e
respeitada a subordinação em favor do Contrato de Alienação Fiduciária Pnncipal, o Credor
terá o direito de, quer diretamente ou por intermédio de agente autorizado, a seu critério,
exercer todos os direitos que a lei lhe confere como credor fiduciário, conforme exigido pela
respectiva lei aplicável, ficando irrevogavelmente autorizado a realizar a cobrança direta dos
Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente e a adotar todas as medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias até arrecadar o montante necessário à integral satisfação das
Obrigações Garantidas inadimplidas.
5.2.
Natureza Residual dos Direitos Creditórios Remanescentes - Precedência do
Contrato de Alienacão Fiduciária Princival. Não obstante o disposto na Cláusula 5.1 acima,
e corroborando a natureza residual e remanescente dos direitos objeto deste Contrato e de
sua cessão em garantia, as Partes reconhecem que os direitos conferidos ao Credor, pela sua
própria defuiição, estão limitados e ressalvados pelos direitos conferidos ao Agente
Financeiro no Contrato de Alienação Fiduciária Principal, sendo certo que o Agente
Financeiro terá prioridade de exercício de sua garantia sobre as distribuições atribuíveis ao
Cedente, cabendo ao Credor apenas os direitos residuais e remanescentes não aplicados ao
pagamento das Obrigações Garantidas Originais no âmbito do referido Contrato de
Alienação Fiduciária Principal.

5.2.1 .A título de esclarecimento, todos e quaisquer valores passiveis de distribuição
a Cedente em razão da tituiaridade das quotas subordinadas mezanino, enquanto em
posse do Fundo e sua Administradora, estarão abrangidos pela cessão em garantia
objeto deste Contrato, e poderão ser demandados pelo Credor para fins de quitação
de eventual inadimplemento das Obrigaçdes Garantidas, na forma da Clhusula 5.1
acima, mas desde que e somente na medida em que tais recursos não sejam
requisitados pelo Agente Financeiro para aplicação no pagamento das Obrigações
Garantidas Originais no âmbito e segundo os termos do referido Contrato de
Alienação Fiduciária Principal.

5.2.2.í.i) Enquanto o Agente Financeiro não tiver iniciado ou consumado, por meio
de notificação formal, a execução da ywawia &j%c do Cpntrata dc Alienação
Fiduciária Principal, nos ternos, prazos e pro.wchentqs ali p&st~s,.Ô~ (ii) tendo
desistido formaimente de execuçi%oem curso, ou, ainda, (iii) no caso de execução
parcial que não abranja a totalidade dos Direitos Cedidos Fiduci-ente,
no que
diz respeito à parcela dos recursos não afetada ou abrangida pela execução iniciada
ou consumada, o Fundo e1 ou o Banco Depositário, conforme aplicável, estarão
livres para acatar as instruções e solicitações por escrito do Credor, na forma da
Cláusula 5.3 abaixo.

;

5.3.
Mecânica Owracional de Execucão da Garantia. Mais especificamente, ocorrido
inadimplemento na forma da ClBusula 5.1 acima, fica o Credor irrevogavelmente autorizado
a, na ausência de notificação formal de parte do Agente Financeiro dando conta de
inadimplemento que autorize a execução do Contrato de Alienação Fiduciária Principal
segundo os seus termos (ou, tendo sido entregue tal notificação para fins de promover uma
execução apenas parcial, no tocante i parcela dos recursos não afetada ou abrangida por tal
execugo), instruir o Fundo elou o Banco Depositário (e tanto o Fundo elou o Banco
Depositário, conforme aplicável, ficam obrigados), por meío de notificação encaminhada nos
temos da Clhusula 6, a reter e direcionar diretamente para o Credor, conforme suas
instni@es, todos os valores passfveis de transferência, até o limite das Obrigações
Garantidas inadiiplidas e prejuízos acarretados ao Credor.
Obrigwões Remanescentes. Os recursos apurados de acordo com os procedimentos
de execução previstos nesta C b u l a Quinta entre a data de declaraç!ío da ocorrência de
m p l e m e n t o das Obrigações Garantidas e a data de recebimento dos recursos relativos à
execução dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, na medida em que forem
sendo recebidos, deverão ser imediatamente aplicados na amortização ou liquidaçb do saldo
devedor das Obrigações Garantidas inadii~lidas.sendo que a quantia que eventuaimcnte
sobejar deverá ser entregue, ao final, à Cedente, nos termos do artigo 1.364 do Código Civil.
A Cedente permanecerá responsável pelo saldo devedor das Obrigações Garantidas que não
tiverem sido pagas, sem prejuízo dos acréscimos de encargos moratórios, comissões, multas,
íributos, tarifas e outros encargos, judiciais ou não, incidentes sobre o saldo devedor das
Obrigações Garantidas inadimplidas enquanto nSio forem pagas, declarando a Cedente, neste
ato, se tratar de divida líquida e certa, passível de cobrança extrajudicial ou por meio de
processo de execuçãojudicial.
5.4.

Fica certo e ajustado o caráter nâo excludente, mas cumulativo entre si, dos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente com as demais garantias outorgadas no âmbito da
Escritua, podendo o Credor executar todas ou cada uma delas indiscriminadamente, para os
fins de amortizar ou liquidar as Obrigações Garantidas inadimplidas, observada sempre a
correlação entre a extensão da excussão cumulativa vis a vis o montante do saldo devedor
vencido e não pago.
5.5.

5.6.
A Cedente obriga-se a praticar todos os atos e cooperar com o Credor em tudo que
se fizer necesshrio ao cumprimento do disposto resta CiBusule Quinta, hiashie no que se
refere ao atendimento das exigências legais a .egu!ame3tsrcs
neces*a,
sz. houver, à
execução dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente.

6.1.
Qualquer notificaçb, solicitação, exigência ou comunicação a ser enviada ou
entregue de acordo com o presente Contrato, deverá ser feita sempre por escrito e entregue
pessoalmente ou enviada por correio, com aviso de recebimento, agências de serviços de
entrega internacionalmente reconhecidas ou por fsx (devendo ter seu recebimento
confumado da mesma maneira), aos endereços das partes especificados abaixo, produzindo
efeitos quando do seu recebimento pelo respectivo destinatário.
Para a Cedente e o Credor:
Odebrecht Participaçóes e Investimentos S.A.
Endereço: Avenida Nações Unidas,no 8501,32" Andar
São Paulo, CEP: 05424-070
At.:
Felipe Jens
Fac-símile: (01 1) 3096-8242
Correio Eletrônico: fjens@odebrecht.com

Para a Devedora:
Arena Itaquera S.A.
Endereço: Rua Iguaterni, no 15l , l g Oandar
São Paulo, CEP: 01451-01 1
At. :
Maurício Ribeiro, Rodrigo Gomes, Júlio César Campanhã de Almeida
Fac-shile: (1 1) 3133-0360
E-mail:
mribeiro@brltrust.com.br / rgomes@brltnist.com.br I

Para o Fundo:

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Endereço: Rua Iguatemi, 151,19" Andar (parte)
Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 01.451-01 1
At.:
Rodrigo Martins Cavalcante
Fac-símile: (01 1) 3 133-0351
Correio Eletronico: rcavalcante@brltnist.com.br
6.1.1. Qualquer alteração no endereço, número de fax, nome do departamento ou

pessoa a quem 6 Tingida a notificação deverá ser comunicada As Partes, por escrito,
no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis rontxios de sca xoriênch.. .
6.1.2.Qualquer notificação ou comunicação nos termos deste Contrato será váiida e
considerada entregue na data de recebimento, conforme comprovado por meio de
protocolo assinado pela parte à qual seja entregue ou, em caso de transmissão por
fax ou correio, com aviso de recebimento

LEI APLICAVEL E ELEIÇÁO DE FORO
7.1.
Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil e constitui título executivo extrajudicial, de acordo com os termos do
Artigo 585, inciso 11, da Lei n. 5.869, 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Códi~ode
Processo Civil"). A Cedente e o Fundo neste ato reconhecem e concordam que toda e
qualquer obrigação assumida ou que lhes possam ser imputada, nos termos do presente
Contrato ou a ele relacionada, estará sujeita A execução específica de acordo com, entre
outros, o Artigo 461 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil.

A Cedente obriga-se, de forma isolada, irrevogável e irretratável, a submeter-se A
jurisdição exclusiva do foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
resolver quaisquer disputas ou controvérsias oriundas deste Contrato ou a ele relacionadas.
7.2.

8.1.
As Partes reconhecem este Contrato como título executivo extrajudicial nos termos
do artigo 585, inciso 11, do Código de Processo Civil Brasileiro. Para os fins deste Contrato,
as Partes poderão, a seu critério exclusivo, requerer a execução especifica das obrigações
aqui assumidas, nos temos dos artigos 461, 621 e 632 do Código de Processo Civil
Brasileiro.

9.1.
Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as Partes ser8 sempre
considerada mera liberalidade, e não configurar8 renúncia ou perda de qualquer direito,
faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem
implicará em novação, alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos
direitos e obrigações daqui decorrentes.

10.1. Para os fins deste Contrato, considera-se "Dia Útil" qualquer dia que não seja
sábado ou domingo e no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

11.

AUTONOMIA DAS CLÁUSULAS

11.1. A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste
Contrato não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento,
pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas.
1I. 1.1.Ocorrendo a declaração de invalidação ou nulidade de qualquer cláusula
deste Contrato, as Partes obrigam-se a negociar, no menor prazo possível, em
substituição a cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Contrato, de
termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula
invalidada ou nula, observados a intenção e o objetivo das Partes quando da
negociação da cláusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere.
12.

DESPESAS

12.1.

Fica expressamente acordado entre as Partes que todos e quaisquer custos, despesas,
encargos, emolumentos e tributos relacionados a celebração e registro do presente Contrato,
das garantias nele previstas ou de qualquer alteração contratuai serão de responsabilidade e
correrão por conta da Cedente.
12.1.1.A Cedente será responsável e deverá adiantar ou ressarcir o Credor, a crit61io
exclusivo deste, por todos os custos, tributos, emolumentos, encargos e despesas
razoável e comprovadamente incomdos para o preparo, celebração, registro,
formalização, bem como quanto a extinção e execução do presente Contrato (quer
de forma amigável, judicial ou extrajudicialmente ou por qualquer outro meio) ou
quaisquer outros documentos produzidos de acordo com o presente (incluindo
aditivos a este), bem como ressarcir o Credor por, entre outros, honorários
advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, razoável e
comprovadamente incorridos ou pagos pelo Credor ou por terceiros por eles
contratados, na hipótese de execução deste Contrato.
12.1.2.Se a Cedente deixar de cumprir comprovadamente qualquer avença contida
no presente Contrato, o Credor poderá, sempre que possível e a seu exclusivo
critério, cumprir a referida avença ou providenciar o seu cumprimento por terceiros,
sendo certo que a Cedente será responsável por todas despesas razoável e
comprovadamente incorridas pelo Credor para tal fim, as quais estarão
compreendidas no objeto do presente Contrato, sem prejuízo da responsabilidade
pela indenizaçclo das perdas e danos decorrentes dos descumprimentos, que não
deverá incluir, em qualquer caso, danos indiretos.
13.

IRREVOGABILIDADE E SUCESSORES

13.1.

As obrigações assumidas neste Contrato têm caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as Partes e seus eventuais sucessor~se cessioiiárics, a q-laiqner título, ao seu
integral cumprimento.
Qualquer alteração a este Contrato somente será considerada válida se formalizada
por escrito em instrumento próprio assinado por todas as Partes.
13.2.

E, por estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente Contrato, em caráter
irrevogável e irretratável, em 4 (quatro) vias de igual teor e conteúdo perante as duas
testemunhas adiante assinadas.
São Paulo, [-I de [-I de 2015.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Seguem páginas de assinaturas.]

Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direit-os Remanescentes
Relativos a Quotas Mezanino do Arena f i u ~ d ode 1,wssrlaentc A4nokili&io - FII em
Garantia e Outras Avenças, celebrado cn: [-I. mire Odebrechf--&icipações
e
Investimentos S.A., na qualidade de Cedente, Odebrechr Participações e Investimentos S.A.,
na qualidade de debentunsta e Credor, Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII, na
qualidade de interveniente-anuente,e, Arena Itaquera S.A., na qualidade de Devedora.
ODEBRECHT PARTICIPAÇÓES E INVESTIMENTOS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

ODEBRECHT PARTICIPAÇÓES E INVESTIMENTOS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

ARENA ITAQUERA S.A.

Nome:
Cargo:
Testemunhas:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

ANEXO
A

SUMÁRIO
DAS OBRIGAÇÓES GARANTIDAS
Para os fins da legislação aplicável, as principais características das Obrigações Garantidas
são as seguintes:

17 de dezembro de 2021.

Taxa de Juros:

(*) Os valores da Taxa de Juros e das obrigações garantidas estabelecidos na tabela acima
são meramente estimativos, tendo sido assim fixados simplificadamente apenas e tão
somente para cumprimento do artigo 1.424 do Código Civil, e sem a pretensão de alterar ou
sobrepor-se aos valores fixados na Escritura de Debêntures, valores esses que prevalecerão
nos termos ali estipulados.

INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONTRATO
DE CESSÃORDUCIÁRIADE DIREITOS
REMANESCENTES
RELATIVOS
A QUOTAS
SENIORES
DO ARENA
FUNDODE INVESTIMENTO
E OUTRAS
AVENÇAS
I M O B I L I~ FII
O EM GARANTIA

celebrado entre

ARENA ITAQUERA S.A.
na qualidade de Cedente

ODEBRECHT PARTICIPAÇ~ESE INVESTIMENTOS S.A.
na qualidade de representante dos debenturistas e Credor

ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
na qualidade de Znterveniente-Anuente

ARENA ITAQUERA S.A.
na qualidade de Devedora

.
.~
INSTRUMENTO PARTICULAR
DE C O N T R ~ OD ~ - C ~ S S Á Ò . ~ I DDE~DIREITOS
U~~RI~
~

A QUOTAS
S Z ~ ~ O R ÈDÕ
S AR+L-IIA
F U ~ GE
Õ INVESTIMENTO
REMANESCENTES
RELATIVOS
~MOBILIÁR~O
- FII EM GARANTIA
E OUTRASAVENÇAS

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciáxia de Direitos
Remanescentes Relativos a Quotas Seniores do Arena Fundo de Investimento Imobiliáxio FII em Garantia e Outras Avenças (o "Contrato"), por e entre:

ARENAITAQUERA
S.A., sociedade anônima com sede na Rua Iguatemi, no 151, 19' andar
(parte), Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.278.551/0001-26,
na qualidade de devedora e cedente, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Cedente");
ODEBRECET
PARTICIPAÇ~ES
E INVESTIMENTOS
S.A., acima qualificada, na qualidade de
representante dos titulares das debêntures objeto da Escritura (confirme definido abaixo)
("Debenturista" ou "=);
ARENAITAQUERA
S.A., sociedade anônima com sede na Rua Iguatemi, no 151, 19' andar
(parte), Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.278.551/0001-26,
na qualidade de devedora, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Devedora")
E na qualidade de interveniente-anuente:

ARENAFUNDODE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
- FII ("FUndO>>), fundo de investimento
imobiliiuio com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151,
19" andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJíMF sob o no 14.149.745/0001-21, neste ato
representado na forma do seu Regulamento pela administradora BRL TRUST
DE T~TULOS
E VALORES
MOBILIÁRIOS,
sociedade com sede na Cidade de
DISTRIBUIDORA
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, no 151, 19' andar, inscrita no CNPJ/MF
sob no 13.486.79310001-42, credenciada pela CVM para o exercício de administração de
carteira por meio do Ato Declaratório no 11.784, de 30 de junho de 2011
("Administradora").
(Cedente, Credor, Devedora e Fundo são doravante denominados, em conjunto, como as
'=
ou cada um, individualmente, wmo

"m),

CONSIDERANDO QUE:
1.
A Devedora contratou com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de
financiadora ("Agente Financeiro"), um financiamento no valor total de R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de Reais), destinado à wnstnição de arena de futebol localizada no

Bairro de Itaquera, Zona Leste do Município de São Paulo, que s ~ d i o u?artidas da Copa do
Mundo FIFA de 2014
e será utilizada pelo Suort Clulj Corinthiuis Paulista, no
âmbito do Programa BNDES de Arenas para a Cope do V1u:ljs de 2014 - BiuDES ProCopa
Arenas, nos termos do Contrato de Financiamento Mediante Repasse Contratado com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, celebrado, entre o
Agente Financeiro e a Devedora, em 29 de novembro de 2013, e posteriormente aditado por
meio do primeiro e segundo aditivos celebrados, respectivamente, em 7 de fevereiro de 2014
e [--I (o "Contrato de Financiamento");

("m')

2.
O Agente Financeiro ("Banco Depositário") manifestará o seu de acordo com o
disposto no presente Contrato mediante declaração especifica a ser prestada no âmbito do
Segundo Aditivo ao Contrato de Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em
[--I entre o Agente Financeiro (na Condição de Banco Depositário e Credor) e o Fundo
("Contrato de Contas");
3.
A Devedora é titular de 704.561.077 (setecentos e quatro milhões, quinhentos e
sessenta e um mil e setenta e sete) quotas seniores do Fundo, que, nesta data, representam
100% (cem por cento) do total das quotas seniores do Fundo e 50,642% (cinquenta inteiros e
seiscentos e quarenta e dois milésimos por cento) do total de quotas do Fundo, considerandose todas as classes de quotas do Fundo, em conformidade com o atual quadro de quotistas do
Fundo, abaixo descrito:
Número de Quotas

Devedora
Quotista Subordinado
Mezanino
Quotista Subordinado Júnior
Total

% Percentual

704.561.077

50,6422%

1.000
686.690.000

0,0001%
49,3577%

1.391.252.077

100,000%

4.
Para fins de garantia das obrigações constantes do Contrato de Financiamento
perante o Agente Financeiro ("Obriaacões Garantidas Originais"), a Devedora concordou em
alienar fiduciariamente ao Agente Financeiro a totalidade das quotas seniores de emissão
Fundo que são dc sua titularidade exclusiva, incluindo todos os direitos relativos a tais
quotas e novas quotas a serem emitidas em favor da Devedora ("Ouotas Alienadas
Fiduciariamente"), conforme descritos no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas em
Garantia e Outras Avenças, que entre si celebraram a Devedora, o Agente Financeiro e o
Fundo, em 28 de novembro de 2013, conforme posteriormente aditado em 7 de fevereiro de
2014 ("Contrato de Alienacão Fiduciária Princival"), sendo que, nesta mesma data, também
foi firmado o Contrato de Contas, com o objetivo de estabelecer a estrutura de contas
bancárias da Devedora, que inclui, dentre outras, conta bancária especifica para o
recebimento dos valores decorrentes dos direitos econômicos das quotas seniores do Fundo
(a "Conta Recebimento");

Ainda no contexto do Projeto, em 28 ce m ~ i odc 20:4 o.Zreilor, agindo na
qualidade de Debcnturista, e a Devedora celebraram, inte? alia, o "lmhirnienio Particular de
Escritura da 2" (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em
Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Privada, da Arena Iraquera S.A.",
com emissão de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) debêntures, no montante total de R$
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), conforme posteriormente aditado
de tempos em tempos ("Escritua", sendo as debêntures nela mencionadas denominadas
doravante "Debêntures");
5.

Para garantir o fiel, pontual e integral cumprimento e pagamento de todas e
6.
quaisquer obrigações provenientes das Debêntures, principal e acessória, presente e futura,
conforme detinidas na Escritura, obngages essas mais detalhadamente descritas no
A ao presente Contrato, incluindo, sem limitação, o valor do principal da dívida, juros
compensatórios e moratórios, comissões, multas, tributos, tarifas e outros encargos, judiciais
ou não, e honorários advocaticios, bem como toda e qualquer importância desembolsada por
conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e da execução de
garantias prestadas e quaisquer outros encargos e outros acréscimos devidos ao Credor por
força das Debêntures ("Obrigações Garantidas"), a Cedente concorda, com a anuência
expressa do Agente Financeiro, conforme outorgada nos termos do Contrato de
Financiamento, em caráter irrevogável e irretratável, ate o pagamento integral de todas as
Obrigações Garantidas, em ceder fiduciariamente ao Credor os Direitos Remanescentes
Cedidos Fiduciaxiamente (conforme definido no item 2.1 abaixo), de acordo com os termos e
condições a seguir previstos.
ISTO POSTO, as Partes resolvem celebrar o presente Contrato, tendo entre si justo e
acordado o que segue.

1.1.
Todos os termos no singular definidos neste Contrato deverão ter os mesmos
significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões "deste Contrato",
"neste Contrato" e "conforme previsto neste Contrato" e palavras de significado semelhante
quando empregadas neste Contrato, a não ser que de outra forma depreendido pelo contexto,
referem-se a este Contrato como um todo e não a uma disposição específica deste Contrato,
e referências a cláusula, sub-cláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Contrato a
não ser que de outra forma especificado. Todos os termos aqui definidos terão as definições
a eles atribuídas neste Contrato quando utilizados em qualquer certificado ou documento
celebrado ou formalizado de acordo com os termos deste Contrato.
1.2.
O presente Contrato constitui instrumento autônomo, que pode ser levado a registro
isoladamente, independentemente de quaisquer outros instrumentos aqui mencionados.

.
2.

.
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2.1.
A fim de garantir o fiel, pontual e integral cumprimento e pagamento de todas e
quaisquer Obrigações Garantidas, a Cedente, pelo presente, de forma imevogável e
irretratável, cede fiduciariamente, até o pagamento integral de todas as Obrigações
Garantidas, em garantia ao Credor, nos termos do artigo 66-B, da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965 ("Lei 4728/65"), com a redação dada pela Lei no 10.931 de 2 de agosto de
2004 ("Lei 10931/04"), e das disposições contidas nos artigos 1.361 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, no que for aplicável, todos os direitos econômicos relativos às quotas
seniores do Fundo de titularidade da Cedente, bem como quaisquer direitos econômicos das
novas quotas de emissão do Fundo que venham a ser subscritas ou adquiridas pela Cedente,
além de quaisquer outros direitos econômicos e frutos que, a qualquer tempo, sejam
concernentes as quotas seniores do Fundo de titularidade da Cedente, ou a elas atribuidos ou
delas decorrentes, nos termos da lei aplicável e demais valores mobiliários, incluindo o
direito ao recebimento de (i) rendimentos ou remuneração em dinheiro, quotas ou qualquer
outra forma; e (ii) amortizações, resgates ou preço de venda a qualquer terceiro das quotas
seniores do Fundo de titularidade da Cedente (sempre e na medida que admitida
contratuaimentetal venda ou resgate);
2.1.l .mas, em qualquer dos casos previstos supra, somente na medida em que (i)
tais direitos ou recursos associados não tenham sido previamente retidos,
apropriados ou utilizados pelo Agente Financeiro, ou não sejam a ele devidos,
conforme notificação por escrito enviada pelo Agente Financeiro, nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal, ou, ainda, (ii) na medida em que, tendo
sido inicialmente retidos conforme estabelecido no Contrato de Alienação
Fiduciária Principal, sejam subsequentemente liberados pelo Agente Financeiro
para, observado o disposto no presente Contrato, transferência para a conta de
pagamento do Financiamento Adicional Extraordinário, conforme detinido no
Contrato de Contas, ou (iii) tendo sido retidos ou apropriados pelo Agente
Financeiro apenas parcialmente, na medida dos montantes remanescentes elou por
fim (iv) na medida em que cessem os efeitos ou seja extinto o Contrato de
Alienação Fiduciária Principal.
2.1.2.a cessão fiduciária compreenderá também os direitos políticos relativos às
quotas seniores do Fundo de titularidade da Cedente após a quitação integral das
Obrigações Garantidas Originais e, consequentemente, extinção do Contrato de
Alienação Fiduciária Principal.
(Sendo os direitos descritos acima, com as ressalvas e limitações descritas no
parágrafo precedente, doravante referidos como "Direitos Creditórios
Remanescentes"), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações relacionados aos Direitos Creditórios Remanescentes (os

"Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente").
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2.2.
Observados os termos do Contrato de A l i e n a ~ k ~ i d i i r k i a I?riibcipq;. e
considerando os limites previstos na Escritura, a Cedente poderá dar aos Direitos Creditórios
Remanescentes outros usos admitidos no Contrato de Contas, exceto na ocorrência do
inadimplemento das Obrigações Garantidas e enquanto o inadimplemento perdurar, caso em
que o Credor poderá exigir e direcionar o pagamento dos Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente, independentemente da decretação ou não do vencimento antecipado da
Escritura, mas, em qualquer caso, até o limite dos valores inadimplidos e não pagos das
Obrigações Garantidas.
Os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente não compreendem os direitos
2.3.
políticos das quotas seniores do Fundo de titularidade da Cedente e, portanto, não afetarão o
direito de voto a esta conferida até que as Obrigações Garantidas Originais da Devedora no
Contrato de Financiamento e no Contrato de Alienação Fiduciária Pnncipal sejam
integralmente satisfeitas, hipótese em que tais direitos serão automaticamente cedidos
Credora, nos termos dos itens 2.1.2,2.4 e 2.5 deste Contrato.
2.4.
Após a quitação integral das Obrigações Garantidas Originais e, consequentemente,
a extinção do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, os Direitos Creditórios
Remanescentes passam, automaticamente, a serem considerados como direitos integrais,
abrangendo direitos políticos e econômicos, e podendo ser executados livremente pelo
Credor.
2.5.
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 2.4 acima, caso exigido por lei aplicável ou
por quaisquer das Partes, após a quitação integral das Obrigações Garantidas Originais e,
consequentemente, a extinção do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, as Partes
celebrarão novo contrato de alienação fiduciária, que substituirá o presente Contrato.
2.6.
O Fundo, aqui representado pela Administradora, declara-se ciente dos temos deste
Contrato e dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente em favor do Credor,
comprometendo-se a praticar os atos sob sua competência e responsabilidade para Ihes dar e
atribuir pleno cumprimento.
2.7.
Até a quitação integral das Obrigações Garantidas e observados os termos do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal, a Cedente se obriga a adotar todas as medidas e
providências no sentido de manter os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente
existentes, válidos, eficazes e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição, de acordo
com os termos deste Contrato.
2.8.
O presente Contrato permanecerá em vigor até o pleno e integral cumprimento das
Obrigações Garantidas.

Para os fins legais, as Partes incluem, como Anexo A ao presente Contrato, a
. . . - - .
descrição das principais condições financeiras das Obrigaç5es Chrai~tidàs..
. . .
.
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3.1.

A Cedente obriga-se, As suas expensas, a:

(i)

no prazo de até 20 (vinte) Dias Úteis contados da data de celebração deste
Contrato ou contados da data de celebração de qualquer aditamento a este
Contrato, entregar ao Credor via original deste Contrato e de qualquer
aditamento a este Contrato registrado ou averbado, conforme o caso, nos
cartórios de registro de títulos e documentos das Comarcas das Cidades de
São Paulo, Estado de São Paulo, e do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro; e

(ii) no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados da data de celebração deste
Contrato ou contados da data de celebração de qualquer aditamento a este
Contrato, enviar ao Credor comprovante da alteração do registro da
propriedade resolúvel das quotas seniores perante a Administradora do Fundo,
fazendo constar os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente.
3.2.
A Cedente deverá cumprir qualquer outro requerimento legal que venha a ser
necessário A integral preservação dos direitos constituídos neste Contrato em favor do
Credor, fornecendo a este a comprovação de tal cumprimento no prazo máximo de 10 (dez)
Dias Úteis ap6s a solicitação escrita feita nesse sentido.
1.

COMPROMISSOS, DEcLARAÇÓES E GARANTIAS DA CEDENTE

4.1.

A Cedente obriga-se a:

(i) obter e manter válidas e eficazes, bem como renovar, quando necessário,
todas as autorizações, incluindo as societárias e governamentais, exigidas (a) para a
validade ou exequibilidade deste Contrato; (b) para possibilitar a execução das
obrigações previstas neste Contrato; e (c) para a continuidade das atividades do
Fundo;
(ii) manter os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente existentes,
válidos, eficazes e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição, de acordo
com os termos deste Contrato e com os termos da Escritura;
(iii) defender tempestivamente os direitos do Credor com relação aos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, as suas próprias custas e expensas, contra
quaisquer reivindicações e demandas de terceiros relacionadas aos Direitos

Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, bem como informar imediatamente o
Credor sobre qualquer ato, ação, procedimento ou processb 1i ilue se. . rifGre
~.
èste
~.
inciso;
. ~ ... ~

~

~

~

~

~

~

( i ~ ) dar ciência deste Contrato e de seus respectivos termos e condições aos seus
administradores e executivos, e fazer com que estes cumpram e façam cumprir
todos os seus termos e condições;
(v) tratar qualquer sucessor ou cessionário do Credor como se fosse signatário
original deste Contrato e da Escritura, desde que a sucessão seja realizada nos
exatos termos deste Contrato, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercício de todos
os direitos e prerrogativas atribuídos ao Credor nos termos deste Contrato e da
Escritura;
(vi) não ceder, transferir, permutar, emprestar, dar em pagamento, dar em opção,
instituir usufruto ou fideicomisso ou de qualquer outra forma transferir, prometer ou
dispor ou constituir qualquer ônus ou gravame, judicial ou extrajudicial, de forma
gratuita ou onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, sobre qualquer
dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, exceto pelo quanto disposto
abaixo:
(a)

pelos ônus resultantes deste Contrato; ou

(b)

mediante o consentimento prévio e por escrito do Credor

(vii) tomar todas as demais medidas que venham a ser necessárias ou
razoavelmente exigidas para o fim de formalizar, aperfeiçoar e proteger a presente
garantia, ou para permitir o exercício e exequibilidade pelo Credor dos respectivos
direitos e recursos que ihes são outorgados por este Contrato e pela lei aplicável;
(viii) fornecer ao Credor quaisquer informações ou documentos relativos à presente
garantia por esta solicitados, informações e documentos esses que o Credor possa,
de forma razoável e mediante aviso entregue com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis
de antecedência, W a solicitar, sendo certo, entretanto, que, na ocorrência do
inadimplemento das Obrigações Garantidas e enquanto este perdurar, as
informações e documentos aqui referidos deverão ser fornecidos no prazo de 2
(dois) Dias Úteis contados da respectiva solicitação;
(ix) comunicar ao Credor, dentro de até 5 (cinco) Dias Úteis (ou em prazo inferior
na medida necessária para evitar perecimento do direito envolvido), qualquer
acontecimento que possa depreciar ou ameaçar a higidez da garantia ora prestada
neste Contrato;

(x) informar ao Credor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em-que
~ . .. qão,
a Cedente venha a ter conhecimento, sobre i. i n t ~ o u i .ç ã o(ie qaalque;
processo ou constrição relativos aos Diieitos heini.riiscente4 :Ceddos
Fiduciariamente;
~

(xi) manter o Credor indene e a salvo de quaisquer ônus, litígios, custos, despesas,
cobranças ou reivindicações que venham a recair sobre os Direitos Remanescentes
Cedidos Fiduciariamente; e
(xii) Informar o Credor, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que
tal evento vier a ocorrer, caso haja execução do Contrato de Alienação Fiduciária
Principal pelo Agente Financeiro.
4.2.

A Cedente, neste ato, declara e garante que:
(i) é sociedade devidamente organizada, constituída e existentes sob a forma de
sociedade por ações de acordo com as leis brasileiras;
(ii) está devidamente autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com todas as
obrigações aqui previstas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutários necessários para tanto;
(iii) as pessoas que a representam na assinatura deste Contrato têm poderes
bastantes para tanto;
(iv) este Contrato e as obrigações aqui previstas constituem obrigações lícitas,
válidas e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
(v) a celebração, os termos e condições deste Contrato e o cumprimento das
o estatuto social da Cedente; (b) não
obrigações aqui previstas (a) não i n ~ g e m
infi-ingem qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do qual seja parte; (c)
não intiingem qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou
arbitra1 em face de si; e (d) não acarretarão (i) vencimento antecipado de qualquer
obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; ou
(ii) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;
(vi) exceção feita ao Contrato de Alienação Fiduciária Principal, a Cedente é a
única e legitima beneficiária, titular e possuidora das quotas seniores do Fundo
cujos direitos econômicos são cedidos fiduciariamente nos termos deste Contrato:
(vii) após o cumprimento das demais formalidades descritas na Cláusula 3.1 acima,
a cessão fiduciária sobre os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente
constituir-se-á em uma garantia fiduciária válida, perfeita e absoluta, para o fim de
garantir o pagamento das Obrigações Garantidas; e

(viii) não existe qualquer processo, pncedimen~o, investiyayãõr - litjgio, ação
judicial, extrajudicial ou arbitral, de qudauer riatùr~z4nivolvendc %C&te, que
possa impactar a prestação da garantia objeto do presente Contrato.
4.2.1 .A Cedente responderá civilmente pela correção e veracidade das declarações
acima, com referência a data que em que foram prestadas, durante toda a vigência
do Contrato. Caso um fato superveniente acarrete a alteração material dos fatos e
circunstâncias declaradas à data do Contrato, a Cedente deverá comunicar tal
alteração prontamente ao Credor, em não mais que 5 (cinco) Dias Úteis.
4.2.2.Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.2.1 supra, a Cedente obriga-se a
notificar o Credor, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis (ou em prazo inferior na
medida necessária para evitar perecimento do direito envolvido), caso quaisquer das
declarações prestadas nos termos desta Cláusula Quarta tomem-se inverídicas,
incorretas ou inválidas.
5.

INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

Inadimvlemento e Execucão da Garantia. Na ocorrência de qualquer hipótese de
inadimplemento pela Cedente, no todo ou em parte, em relação às Obrigações Garantidas e
respeitada a subordinação em favor do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, o Credor
terá o direito de, quer diretamente ou por intermédio de agente autorizado, a seu critério,
exercer todos os direitos que a lei lhe confere como credor fiduciário, conforme exigido pela
respectiva lei aplicável, ficando irrevogavelmente autorizado a realizar a cobrança direta dos
Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente e a adotar todas as medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias até arrecadar o montante necessário A integral satisfação das
Obrigações Garantidas inadimplidas.
5.1.

5.2.
Natureza Residual dos Direitos Creditórios Remanescentes - Precedência do
Contrato de Alienacão Fiduciária Princi~al.Não obstante o disposto na Cláusula 5.1 acima,
e corroborando a natureza residual e remanescente dos direitos objeto deste Contrato e de
sua cessão em garantia, as Partes reconhecem que os direitos conferidos ao Credor, pela sua
própria definição, estão limitados e ressalvados pelos direitos conferidos ao Agente
Financeiro no Contrato de Alienação Fiduciária Principal, sendo certo que o Agente
Financeiro terá prioridade de exercício de sua garantia sobre as distribuições atribuíveis ao
Cedente, cabendo ao Credor apenas os direitos residuais e remanescentes não aplicados ao
pagamento das Obrigações Garantidas Originais no âmbito do referido Contrato de
Alienação Fiduciária Principal.
5.2.1 .A titulo de esclarecimento, todos e quaisquer valores passíveis de distribuição
a Cedente em razão da titularidade das quotas seniores, enquanto em posse do
Fundo e sua Administradora, ou depositados em conta bancária conforme disposto

no Contrato de Contas, estarão abrangidos pela cessão em garantia objeto deste
de quitaçfk 6eventual
Contrato, e poderão ser demandados pelo eredtv para
inadimplemento das Obrigações Garantida;, na fonm S+ Cláusul.a:5:1 &:ma, mas
desde que e somente na medida em que tais recursos não sejam requisitados pelo
Agente Financeiro para aplicação no pagamento das Obrigações Garantidas
Orighais no âmbito e segundo os termos do referido Contrato de Alienação
Fiduciária Principal.
5.2.2.(i) Enquanto o Agente Financeiro não tiver iniciado ou consumado, por meio
de notificação formal, a execução da garantia objeto do Contrato de Alienação
Fiduciária Principal, nos termos, prazos e procedimentos ali previstos, ou (ii) fendo
desistido formalmente de execução em curso, ou, ainda, (iii) no caso de execução
parcial que não abranja a totalidade dos Direitos Cedidos Fiduciariamente, no que
diz respeito a parcela dos recursos não afetada ou abrangida pela execução iniciada
ou consumada, o Fundo e/ ou o Banco Depositário, conforme o caso, estarão livres
para acatar as instruções e solicitações por escrito do Credor, na forma da Cláusula
5.3 abaixo.
Mecânica Cberacional de Execucâo da Garantia. Mais especificamente, ocomdo
5.3.
inadimplemento na forma da Cláusula 5.1 acima, fica o Credor irrevogavelmente autorizado
a, na ausência de notificação formal de parte do Agente Financeiro dando conta de
inadimplemento que autorize a execução do Contrato de Alienação Fiduciária Principal
segundo os seus termos (ou, tendo sido entregue tal notificação para fins de promover uma
execução apenas parcial, no tocante B parcela dos recursos não afetada ou abrangida por tal
execução), instruir o Fundo elou o Banco Depositário (e tanto o Fundo e/ou o Banco
Depositário, conforme aplicável, ficam obrigados), por meio de notificação encaminhada nos
termos da Cláusula 6, a reter e direcionar diretamente para o Credor, conforme suas
instruções, todos os valores depositados em conta bancária descrita no Contrato de Contas e
de outra forma passíveis de transferência, até o limite das Obrigações Garantidas
inadimplidas e prejuízos acarretados ao Credor.
5.4.
Obngacões Remanescentes. Os recursos apurados de acordo com os procedimentos
de execução previstos nesta Cláusula Quinta entre a data de declaração da ocorrência de
inadimplemento das Obrigações Garantidas e a data de recebimento dos recursos relativos à
execução dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, na medida em que forem
sendo recebidos, deverão ser imediatamente aplicados na amortização ou liquidação do saldo
devedor das Obrigações Garantidas inadimplidas, sendo que a quantia que eventualmente
sobejar deverá ser entregue, ao final, B Cedente, nos termos do artigo 1.364 do Código Civil.
A Cedente permanecerá responsável pelo saldo devedor das Obrigações Garantidas que não
tiverem sido pagas, sem prejuízo dos acréscimos de encargos moratórios, comissões, multas,
tributos, tarifas e outros encargos, judiciais ou não, incidentes sobre o saldo devedor das
Obrigações Garantidas inadimplidas enquanto não forem pagas, declarando a Cedente, neste
ato, se tratar de dívida líquida e certa, passível de cobrança extrajudicial ou por meio de

processo de execução judicial.
..

.

-

Fica certo e ajustado o caráter não exclu&er;te,riias ~mi~dativo
eni16 35, des Direitos
5.5.
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente com as demais garantias outorgadas no âmbito da
Escritura, podendo o Credor executar todas ou cada uma delas indiscriminadamente, para os
fins de amortizar ou liquidar as Obrigações Garantidas inadimplidas, observada sempre a
correlação entre a extensão da excussão cumulativa vis a vis o montante do saldo devedor
vencido e não pago.
A Cedente obriga-se a praticar todos os atos e cooperar com o Credor em tudo que
5.6.
se fizer necessário ao cumprimento do disposto nesta Cláusula Quinta, inclusive no que se
refere ao atendimento das exigências legais e regulamentares necessárias, se houver, á
execução dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente.
5.7. Não obstante o acima disposto nesta Cláusula Quinta, enquanto não integralmente
quitadas as Obrigações Garantidas Originais da Cedente no Contrato de Financiamento e no
Contrato de Alienação Fiduciária Principal, e estando vigente o Contrato de Contas e o
mecanismo de pagamento ali estabelecido, a execução dos Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente ficará sujeita e subordinada á aprovação do Agente Financeiro.

6.1.
Qualquer notificação, solicitação, exigência ou comunicação a ser enviada ou
entregue de acordo com o presente Contrato, deverá ser feita sempre por escrito e entregue
pessoalmente ou enviada por correio, com aviso de recebimento, agências de serviços de
entrega internacionalmente reconhecidas ou por fax (devendo ter seu recebimento
confirmado da mesma maneira), aos endereços das partes especificados abaixo, produzindo
efeitos quando do seu recebimento pelo respectivo destinatário.
Para o Credor:

Odebrecht Participações e Investimentos S.A.
Endereço: Avenida Nações Unidas, no 8501,32' Andar
São Paulo, CEP: 05424-070
At.:
Felipe Jens
Fac-símile: (011) 3096-8242
Correio Eletrônico: íjens@odebrecht.com
Para a Cedente e Devedora:

Arena Itaquera S.A.
Endereço: Rua Iguatemi, no 151,19" andar
São Paulo, CEP: 01451-011

Maurício Ribeiro, Rodrigo Gomes, Júlio César Campanhã de Almeida
At.:
.
..
~.
Fac-simile: (1 1) 3 133-0360
..
. E-mail:
mribeiro@brltrust.com.br 1 rgomes~~rltr~is~.cor~~.tlr
1
.
. ~
jcampanha@brltrust.com.br
~

~

~

~

~~~

.

Para o Fundo:

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19' Andar @arte)
Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 01.451-011
At.:
Rodrigo Martins Cavalcante
Fac-símile: (01 1) 3133-0351
Correio Eletrônico: rcavalcante@brltrust.com.br

I
6.1.1.Quaiquer alteração no endereço, número de fax, nome do departamento ou
pessoa a quem é dirigida a notificação deverá ser comunicada hs Partes, por escrito,
no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis contados de sua ocorrência.
6.1.2. Qualquer notificação ou comunicação nos termos deste Contrato será válida e
considerada entregue na data de recebimento, conforme comprovado por meio de
protocolo assinado pela parte a qual seja entregue ou, em caso de transmissão por
fax ou correio, com aviso de recebimento

7.

LEI APLICÁVEL E ELEIÇÁO DE FORO

7.1.
Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil e constitui título executivo extrajudicial, de acordo com os termos do
Artigo 585, inciso 11, da Lei n. 5.869, 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Código de
Processo Civil"). A Cedente e o Fundo neste ato reconhecem e concordam que toda e
qualquer obrigação assumida ou que lhes possam ser imputada, nos termos do presente
Contrato ou a ele relacionada, estará sujeita ?
execução
i
específica de acordo com, entre
outros, o Artigo 461 e respectivos patágrafos do Código de Processo Civil.
7.2.
A Cedente obriga-se, de forma isolada, irrevogável e irretratável, a submeter-se h
jurisdição exclusiva do foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
resolver quaisquer disputas ou controvérsias oriundas deste Contrato ou a ele relacionadas.

8.1.
As Partes reconhecem este Contrato como título executivo extrajudicial nos termos
do artigo 585, inciso 11, do Código de Processo Civil Brasileiro. Para os fins deste Contrato,
as Partes poderão, a seu critério exclusivo, requerer a execução específica das obrigações

aqui assumidas, nos termos dos artigos 461, 621 e 632 do Código de Processo Civil
Brasileiro.

Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as Partes será sempre
9.1.
considerada mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito,
faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem
implicará em novação, alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos
direitos e obrigações daqui decorrentes.

10.1. Para os fins deste Contrato, considera-se "Dia Útil" qualquer dia que não seja
sábado ou domingo e no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste
1 1
Contrato não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento,
pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas.

I 1.1.1.Ocorrendo a declaração de invalidação ou nulidade de qualquer cláusula
deste Contrato, as Partes obrigam-se a negociar, no menor prazo possível, em
substituição a cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Contrato, de
termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula
invalidada ou nula, observados a intenção e o objetivo das Partes quando da
negociação da cláusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere.

12.

DESPESAS

12.1. Fica expressamente acordado entre as Partes que todos e quaisquer custos, despesas,
encargos, emolumentos e tributos relacionados a celebração e registro do presente Contrato,
das garantias nele previstas ou de qualquer alteração contratual serão de responsabilidade e
correrão por conta da Cedente.
12.1.1.A Cedente será responsável e deverá adiantar ou ressarcir o Credor, a critério
exclusivo deste, por todos os custos, tributos, emolumentos, encargos e despesas
razoável e comprovadamente incorridos para o preparo, celebração, registro,
formalização, bem como quanto a extinção e execução do presente Contrato (quer
de forma amigável, judicial ou extrajudicialmente ou por qualquer outro meio) ou
quaisquer outros documentos produzidos de acordo com o presente (incluindo

aditivos a este), bem como ressarcir o Credor por, entre outros, honorários
advocatícios, custas e despesas judiziais ou ext~ajnáic;aisj razoável e
comprovadamente incorridos ou pagas pelo CreJor ou 140. terceiros por eles
contratados, na hipótese de execução deste Contrato.
12.1.2.Se a Cedente deixar de cumprir comprovadamente qualquer avença contida
no presente Contrato, o Credor poderá, sempre que possível e a seu exclusivo
critério, cumprir a referida avença ou providenciar o seu cumprimento por terceiros,
sendo certo que a Cedente será responsável por todas despesas razoável e
comprovadamente incomdas pelo Credor para tal fim, as quais estarão
compreendidas no objeto do presente Contrato, sem prejuízo da responsabilidade
pela indenização das perdas e danos decorrentes dos descumprimentos, que não
deverá incluir, em qualquer caso, danos indiretos.
13.

IRREVOGABILIDADE E SUCESSORES

13.1. As obrigações assumidas neste Contrato têm caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as Partes e seus eventuais sucessores e cessionários, a qualquer titulo, ao seu
integral cumprimento.
13.2.
Qualquer alteração a este Contrato somente será considerada válida se formalizada
por escrito em instrumento próprio assinado por todas as Partes.
E, por estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente Contrato, em caráter
irrevogável e irretratável, em 4 (quatro) vias de igual teor e conteúdo perante as duas
testemunhas adiante assinadas.
São Paulo, [-I de [--I de 2014.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Seguem páginas de assinaturas.]
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ANEXOA
GARANTIDAS
SUMÁRIODAS OBRIGAÇ~ES
Para os fins da legislação aplicável, as principais características das Obrigações Garantidas
são as seguintes:

Além dos montant
incluem ou podem incluir juros, honorários advocatícios, custas
despesas judiciais ou extrajudiciais na hipótese de execução dest

Cumprimento das

Taxa de Juros:

7 de dezembro de 202 1.

7% (cento e dezessete por cento) das taxas médias diárias dos
- Depósitos Inte~~nanceiros
de um dia, "over extra grupo"
xpressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos
inquenta e dois) dias úteis (*).

(*) Os valores da Taxa de Juros e das obrigações garantidas estabelecidos na tabela acima
são meramente estimativos, tendo sido assim fixados simplificadamente apenas e tão
somente para cumprimento do artigo 1.424 do Código Civil, e sem a pretensão de alterar ou
sobrepor-se aos valores fixados na Escritura de Debêntures, valores esses que prevalecerão
nos termos ali estipulados.

INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE CONTRATO
DE CESSÃOFIDUCIÁRIA
DE DIREITOS
RJ~MANESCENTESRELATIVOS
A AÇÕESEM GARANTIA
E OUTRAS AVENÇAS

celebrado entre

JEQUITIBÁ PATRZMONIAL S.A.
ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
na qualidade de Cedentes

ODEBRECHT PARTICIPAÇ~ESE INVESTIMENTOS S.A.
na qualidade de representante dos debenturjstas e Credor

ARENA ITAQUERA S.A.
na qualidade de Interveniente-Anuente

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciána de Direitos
Remanescentes Relativos a Ações em Garantia e Outras Avenças (o "Contrato"), por e entre:

JEQUITIBÁ
PATRIMONIAL
S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São
Paulo, na Rua Iguatemi no 151, 19' andar (parte), inscrita no CNPJ sob o no
10.928.35010001-76, por seus representantes abaixo assinados, doravante designada
simplesmente ("Jeauitibá");
ODEBRECHT
PARTICIPAÇ~ES
E INVESTIMENTOS
S.A., sociedade por ações, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 300, 11" andar, inscrita no
CNPJIMF sob o no 07.668.25810001-00, neste ato representada na forma de Estatuto Social
e, em conjunto com Jequitibá "Cedentes"); e

("m

ODEBRECHT
PARTICIPAÇ~ES
E INVESTIMENTOS
S.A., acima qualificada, na qualidade de
representante dos titulares das debêntures objeto da Escritura (confirme definido abaixo)
("Debenturista" ou ''M');
E na qualidade de interveniente-anuente:

ARENAITAQUERA
S.A., sociedade anônima com sede na Rua Iguatemi, no 151, 19" andar
(parte), Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o no 14.278.55110001-26,
na qualidade de devedora, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Devedora").
(Cedentes, Credor e Devedora são doravante denominados, em conjunto, como as ''W'
ou cada um, individualmente, como ''W'),

CONSIDERANDO QUE:
1.
A Devedora contratou com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de
financiadora ("Agente Financeiro"), um financiamento no valor total de R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de Reais), destinado a construção de arena de futebol localizada no
Bairro de Itaquera, Zona [.este do Município de São Paulo, que sediou partidas da Copa do
Mundo FIFA de 2014
e será utilizada pelo Sport Club Corinthians Paulista, no
âmbito do Programa BNDES de Arenas para a Copa do Mundo de 2014 - BNDES ProCopa
Arenas, nos termos do Contrato de Financiamento Mediante Repasse Contratado com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, celebrado, entre o
Agente Financeiro e a Devedora em 29 de novembro de 2013, e posteriormente aditado por
meio do primeiro e segundo aditivos celebrados, respectivamente, em 7 de fevereiro de 2014
e [--I (o "Contrato de Financiamento");

c-')

O Agente Financeiro ("Banco Depositáric*") miniie~tará-oseulde.acordo com o
2.
disposto no presente Contrato mediante dec;~iaçãoeaper,ififi:<ia ser ?rrsta& a o âmbito do
Segundo Aditivo ao Contrato de Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em
[--I entre o Agente Financeiro (na Condição de Banco Depositário e Credor) e a Devedora e,
na qualidade de intemeniente-anuente, a OPI;
As Outorgantes são titulares de 100% (cem por cento) das ações de emissão da
3.
Devedora, sendo que, nesta data, a Jequitibá é legítima proprietária de 890 (oitocentas e
noventa) ações e a OPI e legítima proprietária de 110 (cento e dez) ações, todas ordinárias,
nominativas e sem valor nominal;
Para fins de garantia das obrigações constantes do Contrato de Financiamento
perante o Agente Financeiro ("Obri~acõesGarantidas Originais"), as Cedentes concordaram
em aliena fiduciariamente ao Agente Financeiro a totalidade das ações da Devedora que são
de sua titularidade exclusiva, incluindo todos os direitos relativos a tais ações e novas ações
a serem emitidas em favor da Devedora ("Ações Alienadas Fiducianamente"), conforme
descritos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças, que
entre si celebraram as Cedentes, o Agente Financeiro e a Devedora, em 28 de novembro de
2013, conforme posteriormente aditado em 7 de fevereiro de 2014 ("Contrato de Alienação
Fiduciária Princi~al");
4.

5.
Ainda no contexto do Projeto, em 28 de maio de 2014, o Credor, agindo na
qualidade de Debenturista, e a Devedora celebraram, inter alia, o "InstrumentoParticular de
Escritura da 2" (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em

Série Única, da Espécie Quirograjhia, para Distribuição Privada, da Arena Itaquera S.A.",
com emissão de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) debêntures, no montante total de R$
350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), conforme posteriormente aditado
de tempos em tempos ("Escritura", sendo as debêntures nela mencionadas denominadas
doravante "Debêntures");
6.
Para garantir o fiel, pontual e integral cumprimento e pagamento de todas e
quaisquer obrigações provenientes das Debêntures, principal e acessória, presente e futura,
conforme definidas na Escritura, obrigações essas mais detalhadamente descritas no Anexo
A ao presente Contrato, incluindo, sem limitação, o valor do principal da dívida, juros
compensatórios e moratónos, comissões, multas, tributos, tarifas e outros encargos, judiciais
ou não, e honorários advocaticios, bem como toda e qualquer importância desembolsada por
conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e da execução de
garantias prestadas e quaisquer outros encargos e outros acréscimos devidos ao Credor por
força das Debêntures, ("Obri~ações Garantidas"), as Cedentes concordam, com a anuência
expressa do Agente Financeiro, conforme outorgada nos termos do Contrato de
Financiamento, em caráter irrevogável e irretratável, até o pagamento integral de todas as
Obrigações Garantidas, em ceder fiduciariamente ao Credor os Direitos Remanescentes

Cedidos Fiduciariamente (conforme definido no item 2.1 abaixo), de acordo com os termos e
condições a seguir previstos.
..

ISTO POSTO, as Partes resolvem celebrar o presente Contrato, tendo entre si justo e
acordado o que segue.

Todos os termos no singular definidos neste Contrato deverão ter os mesmos
1.1.
significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões "deste Contrato",
"neste Contrato" e "conforme previsto neste Contrato" e palavras de significado semelhante
quando empregadas neste Contrato, a não ser que de outra forma depreendido pelo contexto,
referem-se a este Contrato como um todo e não a uma disposição específica deste Contrato,
e referências a cláusula, sub-cláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Contrato a
não ser que de outra forma especificado. Todos os termos aqui definidos terão as definições
a eles atribuídas neste Contrato quando utilizados em qualquer certificado ou documento
celebrado ou formalizado de acordo com os termos deste Contrato.
1.2.
O presente Contrato constitui instrumento autônomo, que pode ser levado a registro
isoladamente, independentementede quaisquer outros instrumentos aqui mencionados.
2.

c~ssho
FIDUCIÁRIA E OUTRAS DISPOSIÇ~ES

A fim de garantir o fiel, pontual e integral cumprimento e pagamento de todas e
2.1.
quaisquer Obrigações Garantidas, as Cedentes, pelo presente, de forma irrevogável e
irretratável, cedem fiduciariamente, até o pagamento integral de todas as Obrigações
Garantidas, em garantia ao Credor, nos termos do artigo 66-B, da Lei na 4.728, de 14 de
julho de 1965 ("Lei 4728/65"), com a redação dada pela Lei no 10.931 de 2 de agosto de
2004 ("Lei 10931/04"), e das disposições contidas nos artigos 1.361 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, no que for aplicável, todos os direitos econômicos relativos às ações da
Devedora de titularidade das Cedentes, bem como todos os direitos econômicos de quaisquer
novas ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados,
títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação
acionária das Cedentes, bem como direitos de preferência e opções de titularidade das
Cedentes, além de quaisquer outros direitos econômicos e h t o s que, a qualquer tempo,
sejam concementes às ações da Devedora de titularidade das Cedentes, ou a elas atribuídos
ou delas decorrentes, nos termos da lei aplicável, inclusive aqueles decorrentes de eventual
acordo de acionistas, e demais valores mobiliários, incluindo o direito ao recebimento de (i)
dividendos em dinheiro, ações ou qualquer outra forma; (ii) juros sobre o capital próprio em
dinheiro, ações ou qualquer outra forma; e (iii) outras distribuições em dinheiro, ações ou
qualquer outra forma, pagas ou devidas aos acionistas nos termos da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;

2.1.1.mas, em qualquer dos casos previstos supra, somente na medida em que (i)
tais direitos ou recursos associado. nãc ten!am sido ;>rem:nte retidos,
apropriados ou utilizados pelo Agenr- Finaqceuq, 311 não sjm s ele devidos,
conforme notificação por escrito enviada pelo Agente Financeiro, nos termos do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal, ou, ainda, (ii) na medida em que, tendo
sido inicialmente retidos conforme estabelecido no Contrato de Alienação
Fiduciária Principal, sejam subsequentemente liberados pelo Agente Financeiro
para, observado o disposto no presente Contrato, pagamento e transferência para as
Cedentes, ou (iii) tendo sido retidos ou apropriados pelo Agente Financeiro apenas
parcialmente, na medida dos montantes remanescentes e/ou por fim (iv) na medida
em que cessem os efeitos ou seja extinto o Contrato de Alienação Fiduciária
Principal.
2.1.2.a cessão fiduciária compreenderá também os direitos políticos relativos às
ações da Devedora após a quitação integral das Obrigações Garantidas Originais e,
consequentemente, extinção do Contrato de Alienação Fiduciária Principal.
(Sendo os direitos descritos acima, com as ressalvas e limitações descritas no
parágrafo precedente, doravante referidos como "Direitos Creditórios
Remanescentes"), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências,
prerrogativas e ações relacionadas aos Direitos Creditórios Remanescentes (os
"Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente").
2.2.
Observados os termos do Contrato de Alienação Fiduciária Principal e
considerando os limites previstos na Escritura, as Cedentes poderão receber os Direitos
Creditórios Remanescentes, exceto na ocorrência do inadimplemento das Obrigações
Garantidas e enquanto o inadimplemento perdurar, caso em que o Credor poderá exigir e
direcionar o pagamento dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente,
independentemente da decretação ou não do vencimento antecipado da Escritura, mas, em
qualquer caso, atk o limite dos valores inadimplidos e não pagos das Obrigações Garantidas.
2.3.
Os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente não compreendem os direitos
políticos das ações da Devedora detidas pelas Cedentes e, portanto, não afetarão o direito de
voto a esta conferida até que as Obrigações Garantidas Originais da Devedora no Contrato
de Financiamento e no Contrato de Alienação Fiduciária Principal sejam integralmente
satisfeitas, hipótese em que tais direitos serão automaticamente cedidos A Credora, nos
termos dos itens 2.1.2,2.4 e 2.5 deste Contrato.
2.4.
Após a quitação integral das Obrigações Garantidas Originais e, consequentemente,
a extinção do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, os Direitos Creditórios
Remanescentes passam, automaticamente, a serem considerados como direitos integrais,
abrangendo direitos políticos e econômicos, e podendo ser executados livremente pelo
Credor.
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Sem prejuízo do disposto na Cláusulai.4 asim$.çaso exidd? po4 I& aplicável ou
por quaisquer das Partes, após a quitação int&@ c k i Obn&6es GSx?~tid3s-Originaise,
consequentemente, a extinção do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, as Partes
celebrarão novo contrato de alienação fiduciária, que substituirá o presente Contrato.
2.5.

2.6.
A Devedora, neste ato, declara-se ciente dos termos deste Contrato e dos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente em favor do Credor, comprometendo-se a praticar
os atos sob sua competência e responsabilidade, com a finalidade de lhes dar e atribuir pleno
cumprimento.
2.7.
Até a quitação integral das Obrigações Garantidas e observados os termos do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal, as Cedentes se obrigam a adotar todas as
medidas e providências no sentido de manter os Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente existentes, válidos, eficazes e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou
condição, de acordo com os termos deste Contrato.
O presente Contrato permanecerá em vigor até o pleno e integral cumprimento das
2.8.
Obrigações Garantidas.
2.9.
Para os iins legais, as Partes incluem, como Anexo A ao presente Contrato, a
descrição das principais condições financeiras das Obrigações Garantidas.
3.

FORMALIDADES

3.1.

As Cedentes e a Devedora obrigam-se, As suas expensas, a:
(i)

no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de celebração deste
Contrato, entregar ao Credor cópia autenticada do livro de registro de ações
nominativas da Devedora ou do extrato da conta de depósito da Devedora,
conforme o caso, contendo, com relação aos Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente, a seguinte declaração: "Nos termos do 'Ynstrumento
Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Remanescentes em
Garantia e Outras Avenças", celebrado em [--I, entre Jequitibá Patrimonial
S.A. e Odebrecht Participações e Investimentos S.A., na qualidade de
cedentes, Odebrecht Participações e Investimentos S.A., na qualidade de
representante dos debenturistas, com a interveniência de Arena Ztaquera S.A.,
e seus aditamentos, a totalidade das ações de emissão de Arena Ztaquera S.A.
de titularidade de (Jequitibá Patrimonial S.A.) {eíou] (Odebrecht
Participações e investimentos S.A.), estão cedidasJiduciariamente de forma
residual e remanescente e sujeitas as restrições de transferência e de
oneração, na forma prevista no conlrato acima mencionado, estando tal
cessãofiduciária plenamente eficaz.";

. .da &ta e~qÜ$hÒ$ver qualquer
(ii) no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis codados

alteração na quantidade ou nas caractnístiçG
açÕes:dk-Dmk-dora detidas
pelas Cedentes, entregar ao Credor cópia autenticada do livro de registro de
ações norninativas da Devedora ou do extrato da conta de depósito da
Devedora, confome o caso, contendo, com relação às aos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, a seguinte declaração: Nos termos
do "Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Remanescentes em Garantia e Outras Avenças", celebrado em [--I, entre
Jequitibá Patrimonial S.A. e Odebrecht Participações e Investimentos S.A.,
na qualidade de cedentes, Odebrecht Participações e Investimentos S.A., na
qualidade de representante dos debenturistas, com a interveniéncia de Arena
Itaquera S.A., e seus adiramentos, a totalidade das ações de emissão de Arena
Itaquera S.A. de titularidade de (Jequitibá Patrimonial S.A.) {e/ou)
(Odebrecht Participações e Investimentos S.A.), estão cedidas
fiduciariamente de forma residual e remanescente e sujeitas as restrições de
transferência e de oneração, na forma prevista no contrato acima
mencionado, estando tal cessãofiduciária plenamente eficaz."; e
(iii) no prazo de até 20 (vinte) Dias Úteis contados da data de celebração deste
Contrato ou contados da data de celebração de qualquer aditamento a este
Contrato, entregar ao Credor via original deste Contrato e de qualquer
aditamento a este Contrato registrado ou averbado, confome o caso, no
cartório de registro de títulos e documentos das Comarcas das Cidades de São
Paulo, Estado de São Paulo, e do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
3.2.
As Cedentes e a Devedora deverão cumprir qualquer outro requerimento legal que
venha a ser necessário a integral preservação dos direitos constituídos neste Contrato em
favor do Credor, fornecendo a este a comprovação de tal cumprimento no prazo máximo de
10 (dez) Dias Úteis após a solicitação escrita feita nesse sentido.
3.3.
Na qualidade de depositária dos livros representativos das Ações Alienadas
Fiduciariamente a Devedora ficará sujeita a todas as obrigações, deveres e responsabilidades
previstos nos Artigo 1363 e 627 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, e a quaisquer outras
disposiçóes legais ou contratuais aplicáveis.
3.4.

A Devedora será integralmente responsável por todos os custos, despesas, tributos e
encargos de qualquer tipo, direta ou indiretamente incomdos em relação à posse dos livros
representativos das Ações Aiienadas Fiduciariamente.
4.

COMPROMISSOS, DECLARAÇOES E GARANTIAS DAS CEDENTES

1.1.

As Cedentes obrigam-se a:
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necessário,
(i) obter e manter válidas e eficaz?^, bem como r:no~w, qwd;,
todas as autorizações, incluindo as sotietári&-è gcv~menta%,~e::i@d~s
(a) para a
validade ou exequibilidade deste Contrato; (b) para possibilitar a execução das
obrigações previstas neste Contrato; e (c) para a continuidade das atividades da
Devedora;
(ii) manter os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente existentes,
válidos, eficazes e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição, de acordo
com os termos deste Contrato e com os termos da Escritura;
(iii) defender tempestivamente os direitos do Credor com relação aos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, As suas próprias custas e expensas, contra
quaisquer reivindicações e demandas de terceiros relacionadas aos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, bem como informar imediatamente o
Credor sobre qualquer ato, ação, procedimento ou processo a que se refere este
inciso;
(iv) dar cihcia deste Contrato e de seus respectivos termos e wndiges aos seus
administradores e executivos, bem como aos administradores e executivos da
Devedora e fazer com que estes cumpram e façam cumprir todos os seus termos e
condições;
(v) tratar qualquer sucessor ou cessionário do Credor como se fosse signatário
original deste Contrato e da Escritura, desde que a sucessão seja realizada nos
exatos termos deste Contrato, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercício de todos
os direitos e prerrogativas atribuídos ao Credor nos termos deste Contrato e da
Escritura;

(vi) não ceder, transferir, permutar, emprestar, dar em pagamento, dar em opção,
instituir usufruto ou fideicomisso ou de qualquer outra forma transferir, prometer ou
dispor ou constituir qualquer ônus ou gravame, judicial ou extrajudicial, de forma
gratuita ou onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, sobre qualquer
dos Diteitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, exceto pelo quanto disposto
abaixo:
(a)

pelos ônus resultantes deste Contrato; ou

(b)

mediante o consentimento prévio e por escrito do Credor.

(vii) tomar todas as demais medidas aue venham a ser necessárias ou
razoavelmente exigidas para o fim de formalizar, aperfeiçoar e proteger a presente
garantia, ou para permitir o exercício e exequibilidade pelo Credor dos respectivos

direitos e recursos que lhes são outorgados
por este Contrato e pela lei.aplicáve1;
..
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(viii) fornecer ao Credor quaisquer infoma~õcs:sdixumentus ?d.ati%s à presente
garantia por esta solicitados, informações e documentos esses que o Credor possa,
de forma razoável e mediante aviso entregue com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis
de antecedência, vir a solicitar, sendo certo, entretanto, que, na ocorrência do
inadimplemento das Obrigações Garantidas e enquanto este perdurar, as
informações e documentos aqui referidos deverão ser fornecidos no prazo de 2
(dois) Dias Úteis contados da respectiva solicitação;
(ix) comunicar ao Credor, dentro de até 5 (cinco) Dias Úteis (ou em prazo inferior
na medida necessária para evitar perecimento do direito envolvido), qualquer
acontecimento que possa depreciar ou ameaçar a higidez da garantia ora prestada
neste Contrato;

(x) informar ao Credor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que
as Cedentes venham a ter conhecimento, sobre a interposição de qualquer ação,
processo ou constnção relativos aos Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente;
(xi) manter o Credor indene e a salvo de quaisquer ônus, litígios, custos, despesas,
cobranças ou reivindicações que venham a recair sobre os Direitos Remanescentes
Cedidos Fiduciariamente;
(xii) Informar o Credor, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da em que tal
evento vier a ocorrer, caso haja execução do Contrato de Alienação Fiduciária
Principal pelo Agente Financeiro; e
(xiii) Manter a totalidade das ações de emissão da Devedora detidas a qualquer

tempo pelas Cedentes.

4.2.

As Cedentes, neste ato, declaram e garantem que:

(i) são sociedades devidamente organizadas, constituídas e existentes sob a
forma de sociedade por ações de acordo com as leis brasileiras;
(ii) estão devidamente autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com todas
as obrigações aqui previstas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos
legais e estanitários necessários para tanto;
(iii) as pessoas que a representam na assinatura deste Contrato têm poderes
bastantes para tanto;
(iv) este Contrato e as obrigações aqui previstas constituem obrigações licitas,

válidas e vinculantes, exequiveis de acordo com os seus termos e condições;

(v) a celebração, os termos e con;li\;ões dzsrc Cwtrato e c cuqrimento das
obrigações aqui previstas (a) não infringem o estatuto social das Cedentes; (b) não
infringem qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do qual seja parte; (c)
não infringem qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou
arbitral em face de si; e (d) não acarretarão (i) vencimento antecipado de qualquer
obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; ou
(ii) rescisão de qualquer desses contratos ou instmmentos;
(vi) exceção feita ao Contrato de Alienação Fiduciária Principal, as Cedentes são
as únicas e legítimas beneficiárias, titulares e possuidoras das ações cujos direitos
econômicos são cedidos fiduciariamente, nos termos deste Contrato;
(vii) após o cumprimento das demais formalidades descritas na Cláusula 3.1 acima,
a cessão fiduciária sobre os Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente
constituir-se-á em uma garantia fiduciária válida, perfeita e absoluta, para o fim de
garantir o pagamento das Obrigações Garantidas; e
(viii) não existe qualquer processo, procedimento, investigação, litígio, ação
judicial, extrajudicial ou arbitral, de qualquer natureza, envolvendo as Cedentes,
que possa impactar a prestação da garantia objeto do presente Contrato.
4.2.1. As Cedentes responderão civilmente, de forma individual e não solidária, pela
correção e veracidade das declarações acima, com referência à data que em que
foram prestadas, durante toda a vigência do Contrato. Caso um fato superveniente
acarrete a alteração material dos fatos e circunstâncias declaradas à data do
Contrato, as Cedentes deverão comunicar tal alteração prontamente ao Credor, em
não mais que 5 (cinco) Dias Úteis.
4.2.2.Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.2.1 supra, as Cedentes, conforme
aplicável, obrigam-se a notificar o Credor, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis (ou
em prazo inferior na medida necesskia para evitar perecimento do direito
envolvido), caso quaisquer das declarações prestadas nos termos desta Cláusula
Quarta tornem-se invendicas, incorretas ou inválidas.

INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS
5.1.
Inadimplemento e Execucão da Garantia. Na ocorrência de qualquer hipótese de
inadimplemento pelas Cedentes, no todo ou em parte, em relação as Obrigações Garantidas e
respeitada a subordinação em favor do Contrato de Alienação Fiduciária Principal, o Credor
terá o direito de, quer diretamente ou por intermédio de agente autorizado, a seu critério,
exercer todos os direitos que a lei lhe confere como credor fiduciário, conforme exigido pela

respectiva lei aplicável, ficando irrevogaveli~enteautorizado a realizar a cobrança direta dos
Direitos Remanescentes Cedidos Fiduci~amer.te e a a h i a r tcsdas as niedia?.~judiciais ou
extrajudiciais necessárias até arrecadar o xontanta ncussirio a irctegil s~.tisfaçãodas
Obrigações Garantidas inadimplidas.
5.2.
Natureza Residual dos Direitos Creditórios Remanescentes - Precedência do
Contrato de Alienação Fiduciária Principal. Não obstante o disposto na Cláusula 5.1 acima,
e corroborando a natureza residual e remanescente dos direitos objeto deste Contrato e de
sua cessão em garantia, as Partes reconhecem que os direitos conferidos ao Credor, pela sua
própria definição, estão limitados e ressalvados pelos direitos conferidos ao Agente
Financeiro no Contrato de Alienação Fiduciária Principal, sendo certo que o Agente
Financeiro terá prioridade de exercício de sua garantia sobre direitos econômicos das ações
das Cedentes, cabendo ao Credor apenas os direitos residuais e remanescentes não aplicados
ao pagamento das Obrigações Garantidas Originais no âmbito do referido Contrato de
Alienação Fiduciária Principal.
5.2.1.A título de esclarecimento, todos e quaisquer valores passíveis de distribuição
as Cedentes em razão da titularidade das ações, estarão abrangidos pela cessão em
garantia objeto deste Contrato, e poderão ser demandados pelo Credor para fins de
quitação de eventual inadimplemento das Obrigações Garantidas, na forma da
Cláusula 5.1 acima, mas desde que e somente na medida em que tais recursos não
sejam requisitados pelo Agente Financeiro para aplicação no pagamento das
Obrigações Garantidas Originais no âmbito e segundo os termos do referido
Contrato de Alienação Fiduciária Principal.

5.2.2.(i) Enquanto o Agente Financeiro não tiver iniciado ou consumado, por meio
de notificação formal, a execução da garantia objeto do Contrato de Alienação
Fiduciária Principal, nos termos, prazos e procedimentos ali previstos, ou (ii) tendo
desistido formalmente de execução em curso, ou, ainda, (iii) no caso de execução
parcial que não abranja a totalidade dos Direitos Cedidos Fiduciariamente, no que
diz respeito h parcela dos recursos não afetada ou abrangida pela execução iniciada
ou consumada, a Devedora elou o Banco Depositário, conforme aplicável, estarão
livres para acatar as instruções e solicitações por escrito do Credor, na forma da
Cláusula 5.3 abaixo.
Mecânica heracional de Execucão da Garantia. Mais especificamente, ocomdo
inadimplemento na forma da Cláusula 5.1 acima, fica o Credor irrevogavelmente autorizado
a, na ausência de notificação formal de parte do Agente Financeiro dando conta de
inadimplemento que autorize a execução do Contrato de Alienação Fiduciária Principal
segundo os seus termos (ou, tendo sido entregue tal notificação para fins de promover uma
execução apenas parcial. no tocante h parcela dos recursos não afetada ou abrangida por tal
execução), instruir o Banco Depositário elou a Devedora (e tanto o Banco Depositário elou a
Devedora, conforme aplicável, ficam obrigados), por meio de notificação encaminhada nos
5.3.

termos da Cláusula 6, a reter e direcionar diretamcnte vara o Credor,: conforme suas
instruções, todos os valores passíveis de gansf~ênciaao2 ~id,:nte5, @é o limite das
Obrigações Garantidas inadimplidas e prejuíz~sacmetados rc Credúr.
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Obri~acõesRemanescentes. Os recursos apurados de acordo com os procedimentos
de execução previstos nesta Cláusula Quinta entre a data de declaração da ocorrência de
inadimplemento das Obrigações Garantidas e a data de recebimento dos recursos relativos a
execução dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, na medida em que forem
sendo recebidos, deverão ser imediatamente aplicados na amortização ou liquidação do saldo
devedor das Obrigações Garantidas inadimplidas, sendo que a quantia que eventualmente
sobejar deverá ser entregue, ao final, às Cedentes, nos termos do artigo 1.364 do Código
Civil. As Cedentes permanecerão responsáveis pelo saldo devedor das Obrigações
Garantidas que não tiverem sido pagas, sem prejuízo dos acréscimos de encargos moratórios,
comissões, multas, tributos, tarifas e outros encargos, judiciais ou não, incidentes sobre o
saldo devedor das Obrigações Garantidas inadimplidas das enquanto não forem pagas,
declarando as Cedentes, neste ato, se tratar de dívida liquida e certa, passível de cobrança
extrajudicial ou por meio de processo de execução judicial.
5.4.

Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, dos Direitos
5.5.
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente com as demais garantias outorgadas no âmbito da
Escritura, podendo o Credor executar todas ou cada uma delas indiscriminadamente, para os
fins de amortizar ou liquidar as Obrigações Garantidas inadimplidas, observada sempre a
correlação entre a extensão da excussão cumulativa vis a vis o montante do saldo devedor
vencido e não pago.
As Cedentes obrigam-se a praticar todos os atos e cooperar com o Credor em tudo
que se fizer necessário ao cumprimento do disposto nesta Cláusula Quinta, inclusive no que
se refere ao atendimento das exigências legais e regulamentares necessárias, se houver, i
execução dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente.
5.6.

6.1.
Qualquer notificação, solicitação, exigência ou comunicação a ser enviada ou
entregue de acordo com o presente Contrato, deverá ser feita sempre por escrito e entregue
pessoalmente ou enviada por correio, com aviso de recebimento, agências de serviços de
entrega internacionalmente reconhecidas ou por fax (devendo ter seu recebimento
confirmado da mesma maneira), aos endereços das partes especificados abaixo, produzindo
efeitos quando do seu recebimento pelo respectivo destinatário.
Para a Jequitiba
Jequitibá Patrimonial S.A.
Endereço: Rua Iguatemi, no 151, 19" andar

São Paulo, CEP: 01451-01 1
. . - At.:
. . de -5lmeida
Maurício Ribeiro, Rodrigo ~ b n l e sZlio
,
César %ipí&hFi
. ... - - Fac-símile: (1 1) 3133-0360
E-mail:
mribeiro@brltrust.com.br I rgomes@brltrust.com.br I
jcampanha@brltnist.com.br
~

~

Para a OPI e Credor:

Odebrecht Participações e Investimentos S.A.
Endereço: Avenida Nações Unidas, no 8S01,3Z0 Andar
São Paulo, CEP: 05424-070
At.:
Felipe Jens
Fac-simile: (01 1) 3096-8242
Correio Eletrônico: fjens@odebrecht.com
Para a Devedora:

Arena Itaquera S.A.
Endereço: Rua Iguatemi, no 151, 19' andar
São Paulo, CEP: 01451-011
At.:
Maurício Ribeiro, Rodrigo Gomes, Júlio César Campanhã de Almeida
Fac-simile: (1 1) 3133-0360
mribeiro@brltrust.com.br / rgomes@brltrust.com.br I
E-mail:
jcampanha@brltrust.com.br
6.1.1.Qualquer alteração no endereço, número de fax, nome do departamento ou
pessoa a quem é dirigida a notificação deverá ser comunicada âs Partes, por escrito;
no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis contados de sua ocorrência.
6.1.2.Qualquer notificação ou comunicação nos termos deste Contrato será válida e
considerada entregue na data de recebimento, conforme comprovado por meio de
protocolo assinado pela parte ti qual seja entregue ou, em caso de transmissão por
fax ou correio, com aviso de recebimento

7.

LEI APLICÁVEL E ELEIÇÁO DE FORO

7.1.
Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil e constitui título executivo extrajudicial, de acordo com os termos do
Artigo 585, inciso 11, da Lei n. 5.869, 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Código de
Processo Civil"). As Cedentes e a Devedora neste ato reconhecem e concordam que toda e
qualquer obrigação assumida ou que lhes possam ser imputada, nos termos do presente
Contrato ou a ele relacionada, estará sujeita h execução específica de acordo com, entre
outros, o Artigo 461 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil.

~
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7.2.
As Cedentes obrigam-se, de forma ;-Iada, irrtvogk$el e!ree9táv$l, a submeter-se
h jurisdição exclusiva do foro da Comarca dã Cidnde &e SZã Pauli>,Estàdõ de São Paulo,
para resolver quaisquer disputas ou controvérsias oriundas deste Contrato ou a ele
relacionadas.

As Partes reconhecem este Contrato como título executivo extrajudicial nos termos
8.1.
do artigo 585, inciso 11, do Código de Processo Civil Brasileiro. Para os fins deste Contrato,
as Partes poderão, a seu critério exclusivo, requerer a execução específica das obrigações
aqui assumidas, nos termos dos artigos 461, 621 e 632 do Código de Processo Civil
Brasileiro.

Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as Partes será sempre
9.1.
considerada mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito,
faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem
implicará em novação, alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos
direitos e obrigações daqui decorrentes.

10.

DIA ÚTIL

10.1. Para os fins deste Contrato, considera-se "Dia Útil" qualquer dia que não seja
sábado ou domingo e no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
11.

AUTONOMIA DAS CLÁUSULAS

11.1. A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste
Contrato não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento,
pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas.
11.1.1 .Ocorrendo a declaração de invalidação ou nulidade de qualquer cláusula
deste Contrato, as Partes obrigam-se a negociar, no menor prazo possível, em
substituição i cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Contrato, de
termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula
invalidada ou nula, observados a intenção e o objetivo das Partes quando da
negociação da cláusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere.

12.

DESPESAS

12.1. Fica expressamente acordado entre as Parps que todos e.quaisquer.custos,
despesas,
. . .encargos, emolumentos e tributos relacionadõs i k$ebraçáo k re.&stro Go pesente Contrato,
lr&sponsabilidade e
das garantias nele previstas ou de qualquei aiteraqiio cqntr~tualse&
correrão por conta da Devedora.

*

12.1.1.A Devedora será responsável e deverá adiantar ou ressarcir o Credor, a
critério exclusivo deste, por todos os custos, tributos, emolumentos, encargos e
despesas razoável e comprovadamente incomdos para o preparo, celebração,
registro, formalização, bem como quanto ii extinção e execução do presente
Contrato (quer de forma amigável, judicial ou extrajudicialmente ou por qualquer
outro meio) ou quaisquer outros documentos produzidos de acordo com o presente
(incluindo aditivos a este), bem como ressarcir o Credor por, entre outros,
honorários advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, razoável e
comprovadamente incomdos ou pagos pelo Credor ou por terceiros por eles
contratados, na hipótese de execução deste Contrato.
12.1.2.Se a Devedora deixar de cumprir comprovadamente qualquer avença contida
no presente Contrato, o Credor poderá, sempre que possível e a seu exclusivo
critério, cumprir a referida avença ou providenciar o seu cumprimento por terceiros,
sendo certo que a Devedora será responsável por todas despesas razoável e
comprovadamente incomdas pelo Credor para tal fim, as quais estarão
compreendidas no objeto do presente Contrato, sem prejuízo da responsabilidade
pela indenização das perdas e danos decorrentes dos descumprimentos, que não
deverá incluir, em qualquer caso, danos indiretos.

13.

IRREVOGABILIDADE E SUCESSORES

13.1. As obrigações assumidas neste Contrato têm caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as Partes e seus eventuais sucessores e cessionários, a qualquer título, ao seu
integral cumprimento.
13.2. Qualquer alteração a este Contrato somente será considerada válida se formalizada
por escrito em instrumento próprio assinado por todas as Partes.

E, por estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente Contrato, em caráter
irrevogável e irretratável, em 4 (quatro) vias de igual teor e conteúdo perante as duas
testemunhas adiante assinadas.
São Paulo, [--I de [w] de 2015.
[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Seguem páginas de assinaturas.]

Instrumento Parficular de Contrato de Cessão -FiduciÚria de Direitos Remanescentes
enhe Jequiribá
Relativos a Ações em Garantia e Outras-A v ~ $ a $ ,cele&ad?. rem.
Patrimonial S.A. e Odebrecht Participaçõ2.r è Inv~stimèntr>r.S.A.,
& $abhde de Cedenfes,
OdebrechfParticipações e Investimentos S.A, na qualidade de Credor e debenturista, e, na
qualidade de interveniente-amente,Arena Itaquera S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

ARENA ITAQUERA S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

SUMÁRIO
DAS OBRIGAÇ~ESGARANTIDAS
Para os fins da legislação aplicável, as principais características das Obrigações Garantidas
são as seguintes:

Garantidas

Garantidas Odebrecht decorrentes da Escritura de Debêntures
incluem ou podem incluir juros, honorários advocatícios, custas e

17 de dezembro de 202 1.

Taxa de Juros:

expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e

(*) Os valores da Taxa de Juros e das obrigações garantidas estabelecidos na tabela acima
são meramente estimativos, tendo sido assim fixados simplificadamente apenas e tão
somente para cumprimento do artigo 1.424 do Código Civil, e sem a pretensão de alterar ou
sobrepor-se aos valores fixados na Escritura de Debêntures, valores esses que prevalecerão
nos termos ali estipulados.

PRIMEIRO
ADITAMENTO
E CONSOLIDAÇAO
90 lNST2*rMENT0 ~A-RTI;ULARDE
CONTRATO
DE CESSÃO FIDUCIÁRZA DE DIREITOS REMANESCENTES
EM GARANTIA
E
OUTRASAVENÇAS

Pelo presente Primeiro Aditamento e Consolidação do instrumento Particular de Contrato
de Cessão Fiduciária de Direitos Remanescentes em Garantia e Outras Avenças
("Contrato") celebrado entre:
SPORTCLUBCORINTHIANS
PAULISTA,
associação civil sem fms lucrativos, com sede na
Rua São Jorge, no 777, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o no
61.902.72210001-26, neste ato representada na forma de seu Estatuto (<'Clube>' ou
"Cedente"); e

ODEBRECHT
PARTICIPAÇ~ES
E LNVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 300, 11" andar, inscrita no
CNPJMF sob o no 07.668.258/0001-00, neste ato representada na forma de Estatuto Social
ou '%essionária");

("m

E, na qualidade de intervenientes anuentes:

("w),

ARENAFUNDODE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIi
fundo de investimento
imobiliário com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151,
19' andar, CEP 01451-01 1, inscrita no CNPJIMF sob o no 14.149.74510001-21, neste ato
representado, na forma do seu Regulamento, por seu administrador BRL TRUST
DISTRIBUIDORA
DE TLTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, sociedade com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, no 151, 19' andar, inscrita no CNPJIMF
sob no 13.486.79310001-42, credenciada pela CVM para o exercício de administração de
carteira por meio do Ato Declaratório no 11.784, de 30 de junho de 201 1
("Administradora"); e

CECONOMICA
FEDERAL,
instituição financeira constituída sob a forma de empresa
pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei no 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei no 1.259, de 19 de
fevereiro de 1973, e regulada pelo Decreto no 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se
pelo estatuto aprovado pelo Decreto no 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no Diário
Oficial da União em 1' de abril de 2013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote
314, em Brasíiia, Distrito Federal, inscrita no CNPJMF sob o no 00.360.305/0001-04,
atuando como banco depositário dos direitos cedidos em garantia sobre a Conta
Distribuição Clube ("Banco Deuositário").
(Clube, OPI, Fundo e Banco Depositário são doravante denominados, em conjunto, como

"mou cada um, individualmente, como ''W'),

..
~.
,

.
~ .

-. - .

CONSIDERANDO
que:
As Partes celebraram em 7 de fevereiro de 2014, o Instrumento Particular de
A)
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Remanescentes em Garantia e Outras Avenças
("Contrato"), para garantir o fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações,
presentes ou futuras, atribuídas ao Clube e provenientes do Acordo Judicial, do Contrato de
Construção, do Termo de Assunção (apenas no tocante às obrigações assumidas pelo
Clube), do Contrato de Mútuo, do Acordo de Quotistas, do Compromisso de Investimento,
do Contrato de Comercialização, do Contrato de Cessão, do Acordo Relativo à
Remuneração da Garantia OPI e Outras Avenças, do Acordo Global e das Garantias OPI
(sendo o Acordo Judicial, o Contrato de Construção, o Termo de Assunção, o Contrato de
Mútuo, o Acordo de Quotistas, o Compromisso de Investimento, o Contrato de
Comercialização dos Direitos Emergentes, o Contrato de Cessão, o Acordo Relativo à
Remuneração da Garantia OPI e Outras Avenças, o Acordo Global e as Garantias OPI,
denominados, em conjunto, 'Contratos Odebrecht");

Em 28 de maio de 2014, a OPI e a Arena Itaquera S.A., celebraram, inter alia, o
B)
"InstrumentoParticular de Escritura da 2" (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversiveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição
Privada, da Arena Itaquera S.A.", com a emissão de 350.000 (trezentas e cinquenta mil)
debêntures, no montante total de até R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
Reais), conforme posteriormente aditado de tempos em tempos ("Escritura", sendo as
debêntures nela mencionadas denominadas doravante "Debêntures");
As Partes desejam (i) incluir as obrigações decorrentes das Debêntures na
c)
descrição das Obrigações Garantidas Odebrecht e (ii) excluir o Banco Depositário como
interveniente anuente do Contrato; e
O Clube é titular de 686.690.000 (seiscentos e oitenta e seis milhões, seiscentos e
D)
noventa mil) quotas subordinadas mezanino do Fundo, que, nesta data, representam
99,999% (noventa e nove inteiros e novecentos e noventa e nove milésimos por cento) do
total das quotas subordinadas do Fundo e 49,357% (quarenta e nove inteiros e trezentos e
cinquenta e sete milésimos por cento) do total de quotas do Fundo, considerando-se todas
as classes de quotas do Fundo, em conformidade com o atual quadro de quotistas do Fundo,
abaixo descrito:
Número de Quotas
Devedora
Cessionária

704.561.O77
1.000

% Percentual

50,6422%
0,0001%

6d5.6YO.OLV

Cedente
Total

1.391.252.077

49,5577%
100,oOO%

RESOLVEM as Partes acima qualificadas celebrar o presente Primeiro Aditamento ao
Contrato, doravante denominado simplesmente "Aditamento", de acordo com os seguintes
termos e condições:
(Temas iniciados por letra maiúscula utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui
definidos têm o significado que ihes foi atribuído no Contrato).

1.1. Tendo em vista que as Partes, de modo imevogável e irretratável, concordam que a
Caixa Econômica Federal não será mais parte do Contrato como interveniente-anuente, as
Partes resolvem:

(a) alterar o Preâmbulo do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"SPORT CLUBCORINTHMS PAULISTA,
associação civil sem f i s Iucrativos, com
sede na Rua São Jorge, no 777, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 61.902.722/0001-26, neste ato representada na forma de seu
Estatuto
ou "Cedente '7;

("m
"

ODEBRECHTPAR~C~PAÇ~ESEINVEST~MENTOS
S A . . sociedadepor ações, com sede

na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 300, 11" andar,
inscrita no C N P W sob o n" 07.668.258/0001-00, neste ato representada na
ou "Cessionária'y;
forma de Estatuto Social

("mI"

E na qualidade de interveniente-anuente:

- FiI (i<&&'>
findo de
ilrvestimento imobiliário com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Iguatemi, 151, 19" andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJiMF sob o no
14.149.745/0001-21, neste ato representado, naforma do seu Regulamento, por seu
DE TÍTULOS
E V~LORES
MoBILL~Ros,
administrador BRL TRUSTDISTRIBUIDORA
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Iguatemi, no 151, 19" andar, inscrita no CNPJ/MF sob no 13.486.793/0001-42,
credenciada pela CVMpara o exercício de administração de carteira por meio do
Ato Declaratório no11.784, de 30 de junho de 2011 ("Administradora'y;

ARENA FUNDODE INVESTIMENTO IMOBILráRIO

(Clube, OPI e Fundo são doravante denominados, em conjunto, como as
ou cada um, individualmente, como
"

~

'

~

)

,

"a"

"

(b) alterar a Cláusula 2.1. (b) do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"(B) a totalidade dos direitos, inclusive de crédito, relativos a conta vinculada, de
titularidade da Cedente, aberta na Caixa Econômica Federal
Devositário'~para a$nalidade específca de instrumenralizar apresente garantia,
na qual o Fundo obriga-se irrmogável e irretratavelmente, na ausência de
instruções expressas e específcas em sentido contrário apresentadas pelo Agente
Financeiro nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Principal, ou pela
Cessionária nos termos deste Contrato, a depositar, com exclusão de qualquer
outra conta, a totalidade dos recursos associados aos direitos contemplados no
item '2"acima ("Conta Distribuição Clube'', a ser aberta e comunicado as Partes
no prazo de 60 (sessenta) dias), a qual deverá ser movimentada,por meio do Banco
Depositário, com observância dos termos e condições do Contrato de Cessão
Fiduciaria Principal e deste Contrato)"

("w

(c) alterar a Cláusula 7.1 do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"7.1. Qualquer notifcação, solicitação, exigência ou comunicação a ser enviada
ou entregue de acordo com o presente Contrato, deverá ser feita sempre por escrito
e entregue pessoalmente ou enviada por correio, com aviso de recebimento,
agências de serviços de entrega internacionalmente reconhecidas ou por fax
(devendo ter seu recebimento confirmado da mesma maneira), aos endereços das
partes especificados abaixo, produzindo efeitos quando do seu recebimento pelo
respectivo destinatário.
Pura o Cedente:
Sport Club Corinthians Paulista
Endereço: Rua São Jorge, no 777
Tatuapé, São Paulo
At. :Mário Gobbi Filho
Fac-simile: (11) 2095-3001
Correio Eletrônico: presidencia@sccorinthians.com.br
Para a Cessionária:
Odebrecht Participaçdes e Investimentos S.A.
Endereço: Avenida Nações Unidas, no 8501, 3 2 O Andar

São Paulo, CEP: 05424-070
At.: Felipe Jens
Fac-símile: (011) 3096-8242
Correio Eletrõnico: jens@odebrecht.com
Para a Administradora:
Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FIZ
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19O Andar (parte)
Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 01.451-011
At.: Rodrigo Martins Cavalcante
Fac-símile: (011) 3133-0351
Correio Eletrônico: rcavalcante@brltrust.com.br"

As Partes, de modo irrevogável e irretratável, concordam em incluir no escopo das
Obrigações Garantidas pelo Contrato todas as obrigações, pecuniárias ou não, assumidas
pela OPI por meio da Escritura. Em decorrência disso, as Partes resolvem alterar as
Cláusulas 2.1, 9.3 e 9.4 do Contrato, que passam a vigorar com as seguintes redações:
1.2.

"2.1. Na forma do disposto neste Contrato e nos termos do artigo 66-B, da Lei no
4.728, de 14 de julho de 1965 ("Lei 4728/65'7, com a redação dada pela Lei no
10.931 de 2 de agosto de 2004 ("Lei 10931/04'7, e das disposições contidas nos
artigos 1.361 e seguintes do Código Civil Brasileiro, no que for aplicável, em
garantia do fiel, pontual e cabal cumprimento e pagamento de toda e qualquer
obrigação, principal e acessória, presente ejiitura, ou montante devido pelo Cedente
em decorrência de ou nos termos dos Contratos Odebrecht e do "Instrumento
Particular de Escritura da 2" (segunda) Emissão de Debéntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição
Privada, da Arena Ztaquera S A ': com emissão de 350.000 (trezentos e cinquenta
mil) debéntures, no montante total de até R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta
milhões de reais) ("Escritura de Debêntures'?, conforme venham a ser prorrogados,
alterados e/ou aditados de tempos em tempos (as "Obripacões Garantidas
Odebrecht'?, em caráter irrevoghel e irretratável, até o pagamento integral de
todas as Obrigações Garantidas Odebrecht, o Cea'ente cede fiduciariamente a
Cessionária, com efeitos apartir da presente data: "

"9.3. O presente Contrato não constitui novação nem tampouco modajka
quaisquer obrigações (i) do Cedente e/ou da Administradora para com a
Cessionária, nos termos de quaisquer contratos entre eles celebrados, inclusive,
entre outros, os Contratos Odebrecht e/ou (ii) da Escritura de Debêniures.

. .

.

-

O exercício, pela Cessionaria, do quai~qque;.~dt
seus direiti% òú' recursos
9.4.
previstos neste Contrato não exonerara o Cedente e/ou a Administradora de
quaisquer de seus respectivos deveres ou obrigações, nos termos dos Contratos
Odebrecht e/ou da Escritura de Debêntures. "
1.2.1. A expressão "Obrigações Garantidas Odebrecht" passa a ter o significado
contido na Cláusula 2.1 do Contrato, conforme alterada pela Cláusula 1.2 deste
Aditamento.
1.2.2. Para os fins do artigo 66-B da Lei n."4.728, de 14 dejulho de 1965,
conforme alterada, e do Código Civil, as Partes resolvem alterar o Anexo I (descrição
das Obrigações Garantidas Odebrecht) do Contrato, que passa a vigorar nos termos
do Anexo A deste Aditamento, que contém a descrição das principais características
das Obrigações Garantidas Odebrecht, conforme previsto neste Aditamento.
1.3. Em virtude das alterações acima referidas e outras de natureza formai pertinentes, as
Partes desejam alterar e consolidar o Contrato, que passará a vigorar conforme transcrito no
Anexo A, abaixo.

2.1. Em cumprimento ao disposto na Cláusula 3.1 do Contrato, o Cedente elou o Fundo
obrigam-se a, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de assinatura deste
Aditamento, às suas expensas, (a) apresentar o presente Aditamento para registro em
cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo; e (b) comprovar o
cumprimento do disposto na alínea (a) acima à Cessionária.

3.1. Qualquer custo ou despesa eventualmente incorrido pela Cedente elou o Fundo no
cumprimento de suas obrigações previstas neste Aditamento será de inteira
responsabilidade da Cedente elou do Fundo, não cabendo à Cessionária qualquer
responsabilidade pelo seu pagamento ou reembolso.

4.1. As alterações feitas ao Contrato por meio deste Aditamento não implicam em
novação, pelo que permanecem ainda válidas e em vigor todas as obrigações, cláusulas,
termos e condições previstos no Contrato e que não foram expressamente alterados por este
Aditamento.

4.2. A Cedente, neste ato, ratifica, expressa e integralmente, todas as declarações,
garantias, compromissos e obrigações prestados e assumidos no Contrato, como se essas
declarações, garantias e compromissos estivessem aqui transcritos em seu inteiro teor.

4.3. Este Aditamento passa a ter efeito a partir da data de sua assinatura e obriga as
Partes e seus sucessores, a qualquer título, sendo o mesmo irrevogável e irretratável para
todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA 5 - LEI DE REGÊNCIA
5.1.

Este Aditamento será regido e interpretado de acordo com as leis do Brasil.

CLÁUSULA 6 - FORO
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento.

E, por estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente Aditamento, em caráter
irrevogável e irretratável, em 4 (quatro) vias de igual teor e conteúdo perante as duas
testemunhas adiante assinadas.
São Paulo, [--I de [-I de 2015.
(assinaturas seguem naspróximaspáginas)
(restante dapágina intencionalmente deixado em branco)

Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão r'iducisria de Sireitos Remanescentes em
Garantia, celebrado em [-I, enire Sporr Club Corinthians Paulista, Odebrecht
Participações e Investimentos S.A. e, na qualidade de intervenientes-anuenfes,Arena
Fundo de Investimento Imobiliário - FII
SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (representado por sua
administradora, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS)

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

-
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ANEXOA
AO PRIMEIRO
ADITAMENTO
AO
INSTRUMENTOPARTICULAR
DE CONTRATO
DE CESSÁOFIDUCIÁRIA
DE DIREITOS
EM GARANTIA
E OUTRAS AVENCAS
REMANESCENTES
. . . . -

.

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Remanescentes em Garantia e Outras Avenças (o "Contrato"), por e entre:

SPORTCLUBCORINTHIANS
PAULISTA,
associação civil sem fins lucrativos, com sede na
Rua São Jorge, no 777, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o no
ou
61.902.722/0001-26, neste ato representada na forma de seu Estatuto
"Cedente");

("w

ODEBRECHT
PARTICIPACOES
E INVESTIMENTOS
S.A., sociedade por ações, com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 300, 11" andar, inscrita no
CNPJIMF sob o no 07.668.258/0001-00, neste ato representada na forma de Estatuto Social
("OPJP'
ou "Cessionária'?;
E na qualidade de inteweniente-anuente:

ARENAFUNDODE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII ("Fundo>>), fundo de investimento
imobiliário com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguaterni, 151,
19" andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.149.745/0001-21, neste ato
representado, na forma do seu Regulamento, por seu administrador BRL TRUST
DE T~TULOS
E VALORES
MOBILIÁRIOS,
sociedade com sede na Cidade de
DISTRIBUIDORA
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, no 151, 19" andar, inscrita no CNPJ/MF
sob no 13.486.79310001-42, credenciada pela CVM para o exercício de administração de
carteira por meio do Ato Declaratório no 11.784, de 30 de junho de 2011
("Administradora");
(Clube, OPI e Fundo são doravante denominados, em conjunto, como as
um, individualmente, como

"w'),

"w'
ou cada

CONSIDERANDO QUE:
1.
A Arena Itaquera S.A. ("Beneficiária ou SPE") contratou com a Caixa Econômica
Federal, na qualidade de financiadora ("Agente Financeiro"), um financiamento no valor
total de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de Reais), destinado h construção de

. .

arena de futebol r k a ' ' ) localizada no Bairro de Itaquera, Zona Le:te f~ Muni2íI;iO &e- '
São Paulo, apta a sediar partidas da Copa do Mundo FIFA de 2014
e a ser
utilizada pelo Clube, no âmbito do Programa BNDES de Arenas para a Copa do Mundo de
2014 - BNDES ProCopa Arenas (o "Financiamento"), nos termos do Contrato de
Financiamento Mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, celebrado, entre o Agente Financeiro e a Beneficiária (o
"Contrato de Financiamento");

("w)

2.
A Beneficiária e o Clube são titulares da totalidade das quotas seniores e das
quotas subordinadas juniores (respectivamente) de emissão do Fundo, que, por sua vez, é o
contratante das obras de construção da Arena;
3.
Para fins de garantia das obrigações constantes do Contrato de Financiamento
perante o Agente Financeiro ("Obrigacões Garantidas Originais"), o Clube concordou em
ceder fiduciariamente ao Agente Financeiro certos direitos creditónos decorrentes, direta
ou indiretamente, das quotas subordinadas juniores de emissão do Fundo e que são de sua
titularidade exclusiva, incluindo direitos sobre conta vinculada de titularidade do Clube em
que as distribuições devidas ao Clube serão depositadas pelo Fundo ("Direitos Cedidos
Fiduciariamente"), conforme descritos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e
Outras Avenças, que entre si celebraram o Clube, o Agente Financeiro, a Administradora e
a Caixa Econbmica Federal, na qualidade de "Banco Deuositário", em 28 de novembro de
2013 ("Contrato de Cessão Fiduciária Principal");

4.

Ainda no contexto do Projeto, OPI e Clube celebraram entre si ou em conjunto
com outras partes diversos instrumentos contratuais, conforme descritos a seguir:
em 04 de maio de 201 1, o Clube, o Ministério Público do Estado de São
(i)
Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo celebraram acordo, por meio do
qual o Clube se comprometeu a construir a Arem na área objeto da CDRU no
prazo máximo de 3 (três) anos a partir da obtenção das licenças e autorizações
necessárias, bem como a cumprir com as contrapartidas sociais ali definidas
("Acordo Judicial");
(ii) em 3 de setembro de 2011, o Clube e a Construtora Norberto Odebrecht
S.A. ("m)
celebraram o Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção
de Obras Civis do Estádio de Futebol em Itaquera - São Paulo ("Contrato de
Construcão"), conforme posteriormente aditado e cedido ao Fundo;
(iii) em 27 de setembro de 201 1, o Clube, a Petrobras Transporte S.A. e a CNO,
na qualidade de interveniente-anuente, celebraram Termo de Assunção de Ônus
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relativo às Obras de Remoção e Reinstalação de h t o s :"Tern6.de AssiinC&"j,por meio do qual a CNO comprometeu-se tão-somente a arcar com os custos
relativos a remoção dos dutos, sendo o Clube responsável pelas demais obrigações
assumidas, obrigações estas garantidas por meio do presente instrumento;
(iv) em 2011, o Clube, a CNO e a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
celebraram Contrato de Mútuo relativo aos dutos objeto do Termo de Asunção
("Contrato de Mútuo");
(v) em 14 de dezembro de 2011, o Clube, a OPI, a Benefíciária e a
Administadora, esta última na qualidade de interveniente-anuente, celebraram o
Acordo de Quotistas do Fundo, conforme posteriormente aditado ("'Acordo de
Ouotistas"), que dispõe, dentre outros assuntos, acerca do exercício de direito de
voto no Fundo;
(vi) em 14 de dezembro de 2011, o Clube f m o u compromisso de investimento
com o Fundo, posteriormente aditado ("Comvromisso de Investimento"), no
âmbito do qual foram ou serão subscritas quotas juniores do Fundo (as "-3;
(vu) o Clube e o Fundo celebrarão contrato, por meio do qual será disciplinada a
operação da Arena pelo Clube, bem como o agenciamento, em nome do Fundo, no
seu melhor interesse e obedecidas as melhores práticas de mercado, dos negócios
relacionados a exploração da Arena, em adição ao compromisso de jogos do Clube
em seu mando de campo na Arena, ("Contrato de Comercializacão");
(viii) o Clube, como cedente e outorgante, e o Fundo, como cessionário e
outorgado, celebraram ainda contrato por meio do qual o Clube cedeu efou
outorgou de forma plena e incondicional ao Fundo, em integrdização das quotas
subordinadas juniores: (i) os direitos relativos à CDRU, (ii) o direito de constniir a
Arena; (iii) o direito de vincular o nome, símbolo e demais elementos da marca do
Clube a Arena, bem como o direito de utilização e exploração, por todo o prazo de
vigência do Fundo, dos direitos de propriedade intelectual de titularidade do
Clube, referentes ao seu nome, marcas, símbolos, bandeiras, distintivos, cores,
escudos, mascotes, e outros congêneres, especificamente no âmbito da exploração
da Arena; (iv) o direito de sediar no mínimo 90% (noventa por cento) dos jogos
com mando de campo do Clube em competições oficiais a cada temporada; (v)
bem como os demais direitos a serem subscritos e integralizados nos termos do
Compromisso de Investimento ("Contrato de Cessão");
(ix) Clube e a OPI celebraram acordo que regulou, dentre outras avenças, a
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remuneração devida h OPI em contrapartida pelas CjarhntiS 'OPI, por-e&
prestadas no âmbito do projeto ("Acordo Relativo à Remuneracão da Garantia OPI
e Outras Avenças");
(x) o Clube deverá, na forma do Acordo Relativo à Remuneração da Garantia
OPI e Outras Avenças e dos demais acordos aplicáveis, remunerar e ressarcir a
OPI pela prestação das Garantias OPI (conforme abaixo defuiido), bem como
pelos desembolsos, execução, custos ou despesas a elas associados, que venham a
ser outorgadasldespendidas pela OPI elou suas Afdiadas em favor da SPE, do
Fundo ou ainda em favor de outra sociedade ou fundo de investimento que venha a
prover recursos a SPE ou ao Fundo no âmbito do Projeto. Entende-se por
Garantias OPI as garantias ou recursos que venham a ser outorgados ou
disponibilizados pela OPI elou suas Afiliadas em favor da SPE, do Fundo ou ainda
em favor de outra sociedade ou fundo de investimento que venha a prover recursos
h SPE ou ao Fundo no âmbito do Projeto, incluindo, dentre outras: (i) as garantias
prestadas no âmbito dos empréstimos-ponte celebrados com o Banco do Brasil
S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., bem como aquelas prestadas no âmbito
dos mútuos contratados com a Odebrecht S.A.; (ii) o Contrato de Suporte de
e o empréstimo subordinado no valor de até
Acionistas etou Patrocinador
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), a ser concedido pela OPI,
conforme exigido pelo Contrato de Financiamento; (iii) garantia de rentabilidade
mínima outorgada em favor de novo fundo de investimento imobiliário, que tenha
por objeto a aquisição de ativos do Fundo, conforme descrito na Proposta de
Estruturação celebrada pelo Fundo com a RB Serviços de Crédito Ltda. e a Caixa
Econômica Federal, se e quando houver efetiva distribuição e liquidação das
respectivas quotas; e (iv) a garantia de recompra dos CIDs ("Garantia
Condicional"), o financiamento especial para antecipação dos reaursos referentes c+
comercialização dos CIDs ("Financiamento Especial CIDs") e quaisquer outras
formas de garantias, tais quais garantias fidejussórias, compromissos de
integralização de novas quotas no Fundo, put ou call, garantia de rentabilidade
mínima ou ainda qualquer outro título que alcance resultado econômico
equivalente, desde que outorgadas com a anuência expressa, prévia e escrita do
Clube (conjuntamente denominadas "Garantias OPI");

("u)

(xi) a Outorgante e a OPI celebraram Acordo para Projeto de Construção de
Estádio de Futebol, em 3 de setembro de 2011, regulando sua relação no
desenvolvimento, implantação, operação e manutenção da Arena e visando alocar
as responsabilidades das Partes, conforme posteriormente aditado ("m

Global")
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5.
Para garantir o fiel, pontual e integral pagamento ùe todas as obaações, presentes
ou futuras, atribuídas ao Clube e provenientes do Acordo Judicial, do Contrato de
Construção, do Termo de Assunção (apenas no tocante as obrigações assumidas pelo
Clube), do Contrato de Mútuo, do Acordo de Quotistas, do Compromisso de Investimento,
do Contrato de Comercialização, do Contrato de Cessão, do Acordo Relativo à
Remuneração da Garantia OPI e Outras Avenças, do Acordo Global e das Garantias OPI
(sendo o Acordo Judicial, o Contrato de Construção, o Termo de Assunção, o Contrato de
Mútuo, o Acordo de Quotistas, o Compromisso de Investimento, o Contrato de
Comercialização dos Direitos Emergentes, o Contrato de Cessão, o Acordo Relativo h
Remuneração da Garantia OPI e Outras Avenças, o Acordo Global e as Garantias OPI,
denominados, em conjunto, "Contratos Odebrecht"), a Outorgante concorda, com a
concordância expressa da Caixa Econômica Federal, em ceder fiduciariamente h OPI os
Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente (conforme definido no item 2.1 abaixo),
de acordo com os termos e condições a seguir previstos.

ISTO POSTO, as Partes resolvem celebrar o presente Contrato, tendo entre si justo e
acordado o que segue.

1.1.
Todos os termos no singular definidos neste Contrato deverão ter os mesmos
significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões "deste Contrato",
"neste Contrato" e "conforme previsto neste Contrato" e palavras de significado semelhante
quando empregadas neste Contrato, a não ser que de outra forma depreendido pelo
contexto, referem-se a este Contrato como um todo e não a uma disposição especifica deste
Contrato, e referências a cláusula, sub-cláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este
Contrato a não ser que de outra forma especificado. Todos os termos aqui defddos terão as
definições a eles atribuídas neste Contrato quando utilizados em qualquer certificado ou
documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos deste Contrato.

1.2.
O presente Contrato constitui instrumento autônomo, que pode ser levado a
registro isoladamente, independentemente de quaisquer outros instrumentos aqui
mencionados.
2.

c ~ s s Ã ~DUCIÁRIA
o
E OUTRAS DISPOSIÇ~ES

2.1. Na forma do disposto neste Contrato e nos termos do artigo 66-B, da Lei no 4.728, de
14 de julho de 1965 ("Lei 4728165'3, com a redação dada pela Lei no 10.931 de 2 de agosto
de 2004 ("Lei 10931/04"), e das disposições contidas nos artigos 1.361 e seguintes do
C6digo Civil Brasileiro, no que for aplicável, em garantia do fiel, pontual e cabal
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cumprimento e pagamento de toda e qualquer obrigação, principal e accùSória, presente e
futura, ou montante devido pelo Cedente em decorrência de ou nos termos dos Contratos
Odebrecht e do "Instrumento Particular de Escritura da 2" (segunda) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
Quirografária, para Distribuição Privada, da Arena Itaquera S.A.", com emissão de 350.000
(trezentos e cinquenta mil) debêntures, no montante total de até R$ 350.000.000,00
(trezentos e cinquenta milhões de reais) ("Escritura de Debêntures"), conforme venham a
ser prorrogados, alterados elou aditados de tempos em tempos (as "Obriaacões Garantidas
Odebrecht"), em caráter irrevogável e irretratável, até o pagamento integral de todas as
Obrigações Garantidas Odebrecht, o Cedente cede fiducianamente a Cessionária, com
efeitos a partir da presente data:
(A)

a totalidade dos direitos econômicos que venham a ser a qualquer tempo devidos
ou, a qualquer título, passíveis de serem distribuídos pelo Fundo ao Cedente em razão
da titularidade das quotas subordinadas juniores de emissão do Fundo, inclusive
rendimentos, resgates, amortizações, valores, bonificações, créditos e quaisquer outros
direitos econômicos associados a tais quotas; e

(B)

a totalidade dos direitos, inclusive de crédito, relativos a conta vinculada, de
titularidade da Cedente, aberta na C a i a Econômica Federal ("Banco De~ositário")
para a finalidade específica de instrumentalizar a presente garantia, na qual o Fundo
obriga-se irrevogável e irretratavelmente, na ausência de instruções expressas e
especificas em sentido contrário apresentadas pelo Agente Financeiro nos termos do
Contrato de Cessão Fiduciária Principal, ou pela Cessionária nos termos deste
Contrato, a depositar, com exclusão de qualquer outra conta, a totalidade dos recursos
associados aos direitos contemplados no item "A" acima ("Conta Distribuicão Clube",
a ser aberta e comunicada As Partes no prazo de 60 (sessenta) dias), a qual deverá ser
movimentada, por meio do Banco Depositário, com observância dos termos e
condições do Contrato de Cessão Fiduciária Principal e deste Contrato).

2.1.1. mas, em qualquer dos casos previstos nos itens "A" e "B" supra, somente na medida
em que (i) tais direitos ou recursos associados não tenham sido previamente retidos,
apropriados ou utilizados pelo Agente Financeiro nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária Principal, ou ainda (ii) na medida em que, tendo sido inicialmente retidos no
Fundo ou na Conta Distribuição Clube, sejam subsequentemente liberados pelo Agente
Financeiro para, observado o disposto no presente Contrato, pagamento e transferência ao
Clube, ou (iii) tendo sido retidos ou apropriados pelo Agente Financeiro apenas
parcialmente, na medida dos montantes remanescentes dou por fun (iv) na medida em que
cessem os efeitos ou seja extinto o Contrato de Cessão Fiduciária Principal. (Sendo os
direitos descritos nos itens (A) e (B), com as ressalvas e limitações descritas no parágrafo
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precedente, doravante referidos como "Direitos Cre~iforios~~emme~ccntes")~
hdusdo
todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos
Direitos Creditórios Remanescentes (os "Direitos
Remanescentes . Cedidos
.. .
Fiduciariamente").
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2.2. Até a quitação integral das Obrigações Garantidas Odebrecht e observados os
termos do Contrato de Cessão Fiduciáxia Principal, o Cedente se obriga a adotar todas as
medidas e providências no sentido de manter a CESSÃO FIDUCIÁRIA existente, válida,
eficaz e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição, de acordo com os termos
deste Contrato.
Os Direitos Remanescentes Cedidos FiduciaIiamente não compreendem os direitos
2.3.
políticos das quotas detidas pelo Cedente e, portanto, não afetam o direito de voto a este
conferido, salvo no caso de ocorrência de um (ou mais) evento(s) de inadimplemento das
Obrigações Garantidas Odebrecht, que não seja sanado no respectivo prazo de cura
porventura aplicável, hipótese na qual qualquer utilização dos direitos políticos das quotas
dependerá da prévia anuência por escrito da Cessionária, observados ainda, quando e
conforme aplicáveis, os termos, condições, prerrogativas e direitos estabelecidos em
benefício do Agente Financeiro no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária Principal
(cujos direitos de voto e veto, quando aplicáveis, terão preponderância e precedência sobre
o direito de veto de outro modo atribuível a Cessionária).

2.4.
Para os fins legais, as Partes incluem, como Anexo I ao presente Contrato, a
descrição das principais condições financeiras das Obrigações Garantidas Odebrecht.
3.

FORMALIDADES

3.1.
O Cedente elou a Administradora deverá realizar a apresentação deste Contrato e
de qualquer aditamento a este Contrato para registro em cartório de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebração do
presente Contrato (ou concordância expressa) por todas as Partes e de qualquer aditamento
a este Contrato, devendo o Cedente elou a Administradora apresentarem comprovação de
tal registro à Cessionána imediatamente após sua realização, sem prejuízo das anotações
cabíveis, pela Administradora, no sistema de escrituração das quotas do Fundo.
3.2.
O Cedente será responsável por ressarcir a Cessionária por, entre outros,
honorários advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, razoável e
comprovadamente incorridas ou pagas pela Cessionária na hipótese de execução deste
Contrato. Se o Cedente ou a Administradora deixarem de cumprir qualquer avença contida
no presente Contrato, a Cessionána poderá, sem a tanto estar obrigada a, cumprir referida

. .

avença ou providenciar o seu cumprimento, sendo certo que o ~ e d e n t ek á resPon;i~el.~sr
todas as despesas razoavelmente incomdas pela Cessionária para tal fim,as quais estarão
compreendidas no objeto das Obrigações Garantidas Odebrecht.
4.

COMPROMISSOS, DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO CEDENTE

4.1.

O Cedente obriga-se a:
(i) defender tempestivamente os direitos da Cessionária com relação aos
Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, As suas próprias custas e
expensas, contra quaisquer reivindicações e demandas de terceiros relacionadas
aos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente;
(ii) não ceder, transferir, permutar, emprestar, dar em pagamento, dar em opção,
instituir usufruto ou fideicomisso ou de qualquer outra forma transferir, prometer
ou dispor ou constituir qualquer ônus ou gravame, judicial ou extrajudicial, de
forma gratuita ou onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, sobre
qualquer dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente, exceto pelo
quanto disposto abaixo:
pelos ônus resultantes deste Contrato; ou
mediante o consentimento prévio e por escrito da Cessionária.
(iii) tomar todas as demais medidas que venham a ser necessárias ou
razoavelmente exigidas para o fim de formalizar, aperfeiçoar e proteger a presente
garantia, ou para permitir o exercício e exequibilidade pela Cessionária dos
respectivos direitos e recursos que lhes são outorgados por este Contrato e pela lei
aplicável;
(iv) fornecer B Cessionária quaisquer informações ou documentos relativos B
presente garantia por esta solicitados;
informar B Cessionária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em
que o Cedente venha a ter conhecimento, sobre a interposição de qualquer ação,
processo ou constrição relativos aos Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente;

(v)

(vi) manter a Cessionária indene e a salvo de quaisquer ônus, litígios, custos,
despesas, cobranças ou reivindicações que venham a recair sobre os Direitos

Remanescentes Cedidos Fiduciuiamente:
(vii) manter e utilizar exclusivamente a Conta Distribuição Clube sob
administração do Banco Depositário para o recebimento e trânsito dos direitos
econamicos associados às quotas subordinadas juniores de sua titularidade,
abstendo-se de utilizar qualquer outra conta para esse fim, ou de utilizar a Conta
Distribuição Clube para movimentação de quaisquer outros recursos, enquanto
vigente o presente Contrato.
4.2.

O Cedente, neste ato, declara e garante que:
está devidamente autorizado a celebrar este Contrato e a cumprir com todas
as obrigações aqui previstas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutáxios necessários para tanto;
(u)
Após o cumprimento das demais formalidades descritas na Cláusula 3.1
acima, a cessão fiduciária sobre os Direitos Remanescentes Cedidos
Fiduciariamente constituir-se-& em uma garantia fiduciária válida, perfeita e
absoluta, para o fim de garantir o pagamento das Obrigações Garantidas Odebrecht;

(i)

não existe qualquer processo, procedimento, investigação, litígio, ação
(iii)
judicial, extrajudicial ou arbitral, de qualquer natureza, envolvendo o Cedente, que
possa impactar a prestação da garantia objeto do presente Contrato.

i,

INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS ODEBRECHT

5.1. inadimulemento e Execução da Garantia. Na ocorrência de qualquer hipótese de
inadimplemento pelo Cedente, no todo ou em parte, em relagão às Obrigaç6es Garantidas
Odebrecht, e desde que tal inaditnplemento tenha acarretado, acarrete ou de qualquer forma
represente prejuízo financeiro (mediato ou imediato) ao Fundo, â Cessionária elou suas
afiliadas, a Cessionária poderá, a seu critério, exercer todos os direitos que a lei lhe confere
como credor fiduciário, ficando irrevogavelrnente autorizada a realizar a cobrança direta
dos Direitos Remanescentes Cedidos Fiduciariamente e a adotar todas as medidas judiciais
ou extrajudiciais necessárias até arrecadar o montante necessário ti integral satisfação das
Obrigaçks Garantidas Odebrecht inadimplidas.
-

-

5.2. Natureza Residual dos Direitos Remanescentes - Precedência do Contrato de
Cessão Fiduciária Principal. Não obstante o disposto na Cláusula 5.1 acima mas
corroborando a natureza residual e remanescente dos direitos objeto deste Contrato e de sua
cessão em garantia, as Partes reconhecem que os direitos conferidos à Cessionária, pela sua
própria definição, estão limitados e ressalvados pelos direitos conferidos ao Agente
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Financeiro no Contrato de Cessão Fiduciária Prhcipai, sendo ce.-to .qae o h&tit&'
Financeiro terá prioridade de exercício de sua garantia sobre os direitos econômicos e
distribuições atribuíveis ao Clube, cabendo à Cessionária apenas os direitos residuais e
remanescentes não aplicados ao pagamento das obrigações garantidas no âmbito do
referido Contrato de Cessão Fiduciária Principal.
5.2.1. A titulo de esclarecimento, todos e quaisquer valores passíveis de distribuição ao
Clube em razão da titularidade das quotas subordmadas juniores, enquanto em posse do
Fundo e sua Administradora, ou depositados na Conta Distribuição Clube, estarão
abrangidos pela cessão em garantia objeto deste Contrato, e poderão ser demandados pela
Cessionária para fins de quitação de eventual inadimplemento das Obrigações Garantidas
Odebrecht, na forma da Cláusula 5.1 acima, mas desde que e somente na medida em que
tais recursos não sejam requisitados pelo Agente Fiduciário para aplicação no pagamento
das obrigações garantidas no âmbito e segundo os termos do referido Contrato de Cessão
Fiduciária Principal.
5.2.2. (i) Não tendo o Agente Financeiro iniciado ou consumado, por meio de notificação
formai, a execução da garantia objeto do Contrato de Cessão Fiduciária Principal, nos
termos, prazos e procedimentos ali previstos, ou (ii) tendo desistido formalmente de
execução em curso, ou ainda (iii) no caso de execução parcial que não abranja a totalidade
dos Direitos Cedidos Fiduciaríamente, no que diz respeito à parcela dos recursos não
afetada ou abrangida pela execução iniciada ou consumada pelo Agente Financeiro, o
Fundo e o Banco Depositário estarão livres para acatar as instruções e requisições por
escrito da Cessionária, na forma da Cláusula 5.3 abaixo, ou, enquanto não recebidas tais
instruções ou requisições, transferir pronta e continuamente os recursos não requisitados
pelo Agente Financeiro ou pela Cessionária i Conta Distribuição Clube e, ato contínuo, à
conta de livre movimentaçEo do Clube,conforme por este indicada de tempos em tempos.
5.3. Mecânica O~eracionalde Execucão da Garantia. Mais especificamente, ocorrido
inadimplemento na forma da Cláusula 5.1 acima:
fica a Cessionária irrevogavelmente autorizada a (ressalvada a
parcela dos recursos depositados na Conta Distribuição Clube a que o
Agente Financeiro tenha direito a, nos termos autorizados pelo Contrato de
Cessão Fiduciária Principal, reter para si ou transferir em seu favor, a
qualquer momento) instruir o Banco Depositário (e o Banco Depositário fica
obrigado), por meio de notificação encaminhada nos termos da Cláusula 7, a
reter e diiecionar diretamente para a Cessionária, conforme suas instruções,
todos os valores depositados na Conta Distribuição Clube e de outra foma
passíveis de transferência à conta de livre movimentação do Cedente, até o
(a)

limite dos valores inadimplidos e prejuízos acmetadss à C&iv~iána,

.
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devendo a Cessionária, em qualquer hipótese de exercício dos seus direitos acima descritos
prestar contas prontamente dos valores assim retidos ou direcionados, incluindo
comprovação adequada dos valores objeto de prejuízo.
Acionamento da Garantia OPI ou Inadimvlemento do Cedente. Caso o impacto
financeiro ao Fundo, OPI e/ou suas afiliadas consista em (i) desembolsos decorrentes de
prejuízos, indenizações, penalidades elou de quaisquer obrigações imputadas a estes, ou )'
inadimplemento de obrigações pecuniárias assumidas perante o Fundo, OPI eiou suas
afiiiadas, seja a que título for, ou ainda, mais especificamente (iii) qualquer desencaixe
fmanceiro resultante de acionamento da Garantia OPI ou inadimplemento das Obrigações
Garantidas Odebrecht, a Cessionária poderá instruir o Banco Depositário (e o Banco
Depositário fica obrigado), por meio de notificação encaminhada nos termos da Cláusula 7,
a reter e direcionar os recursos de outra forma distribuíveis ao Cedente para quitação,
satisfação ou recomposição imediata do caixa da OPI dou suas afiliadas, até o limite
necessário para tal recomposição ou quitação, sendo certo que prevalece, em qualquer caso,
o disposto no item 2.1.1.
5.4.

Redarizacão do Inadimulemento. Após a regularização plena e integral do
inadimplemento, quaisquer valores (inclusive rendimentos por estes produzidos em
aplicações porventura realizadas) ainda retidos pela Cessionária eiou suas afiliadas, que não
tenham sido utilizados na satisfação das Obrigações Garantidas Odebrecht inadimplidas,
nos termos acima, deverão ser devoIvidos prontamente (e em qualquer caso, em não mais
que 5 (cinco) dias úteis após a comprovação da cessação e regularização do
inadimplemento) ao Cedente, juntamente com a prestação de contas pertinente quanto ao
uso dos recursos. Curado e regularizado o inadimplemento e sem prejuízo da devolução dos
recursos que tiverem sobejado, os recursos distribuíveis pelo Fundo deverão voltar a seguir
seu fluxo normal, sendo pagos diretamente ao Cedente, na parcela a ele atribuível, nos
termos dos instrumentos de regência do Fundo.
5.5.

Inadiilemento não Financeiro. Sem prejuízo da obrigação do Cedente de
diligenciar prontamente a regularização de qualquer inadimplemento, as prerrogativas
atribuídas à Cessionária nos termos desta Cláusula Quinta não serão exercidas no caso de
inadimplemento de Obrigações Garantidas Odebrecht não financeiras, ressalvada a seguinte
hipótese:
5.6.

(a) Caso e na medida em que tais inadimplementos venham, de qualquer forma, a produzir
ou ensejar efeitos fmanceiros sobre o Fundo, OPI elou suas afiliadas.
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5.7. Exercício Indevido da Garantia, Caso a Cessimária, dirttanieute ou por suas
afiliadas, exerça as prerrogativas a ela atribuídas nesta Cláusula Quinta, direcionando a ela
ou suas afiliadas os valores que seriam de outra forma distribuíveis ao Cedente, e
subsequentemente tal exercício seja reputado abusivo, indevido ou excessivo por decisão
fmal proferida em sede arbitral ou judicial, conforme aplicável, ficará a Cessionária
obrigada, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da ciência da referida decisão, a
restituir integralmente ao Cedente os valores indevidamente direcionados a si ou a suas
afiliadas, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data em que
tais valores direcionados à Cessionária elou suas afiliadas teriam sido distribuídos ao
Cedente, até a data da referida restituição. Realizada a restituição acima contemplada,
permanecerá exigível, nos seus termos originais, a Obrigação Garantida Odebrecht que de
outra forma teria sido satisfeita, no todo ou em parte, mediante o exercício do
diiecionamento dos valores aqui tratados.
Obrigacões Remanescentes. O Cedente permanecerá responsável pelo saldo devedor
das Obrigações Garantidas Odebrecht que não tiver sido satisfeito por meio dos recursos
apurados de acordo com os procedimentos previstos nesta Cláusula, declarando o Cedente,
neste ato, se tratar de dívida líquida e certa, passível de cobrança extrajudicial ou por meio
de processo de execução judicial.
5.8.

6.

REIVINDICAÇÕES DE TERCEIROS

6.1. Reivindicação de Terceiros. O Cedente compromete-se a defender e salvaguardar o
Fundo, OPI elou suas afiliadas de qualquer obrigação decorrente de litígios ou decisões
administrativas ou judiciais, incluindo-se neste compromisso de salvaguarda custas,
despesas, sucumbência elou honorários imputados por terceiros reivindicantes ou de outra
forma impostos ao Fundo, OPI e/ou suas afiliadas, em decorrência do não cumprimento

pelo Cedente, em época própria, de suas Obrigações Garantidas Odebrecht
("Reivindicações de Terceiros"). Em contrapartida ao referido compromisso de salvaguarda
pelo Cedente e desde que este atue com diligência na gestão das referidas Reivindicações
de Terceiros, o Fundo, OPI elou suas afiliadas se comprometem a não satisfazer quaisquer
pretensões apresentadas por terceiros reivindicantes nem tampouco com estes transigir, sem
prévio e expresso acordo com o Cedente.
6.1.1. Caso o Fundo, OPI elou suas afiliadas venham a ser intimados, citados, autuados ou
notificados em razão de qualquer das hipóteses de Reivindicações de Terceiros, o Fundo,
OPI elou suas afiliadas, conforme o caso, deverá comunicar, em até 5 (cinco) dias úteis
(desde que tal prazo seja inferior ao prazo concedido para atendimento à intimação, citação,
autuação ou notificação), tal fato ao Cedente, a fim de que este tome as devidas
providências para exclusão do Fundo, OPI elou suas afiliadas, conforme o caso, do polo
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passivo do processo administrativo ou judicial, conforme aplieavel..
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6.1.2. Caso, por razão alheia a vontade do Cedente, seja mantida a presença do Fundo,
OPI elou suas afiliadas, conforme o caso, em eventuais lides, administrativas ou judiciais, e
caso tal manutenção gere comprovadas despesas ao Fundo, OPI elou suas afiliadas, o
Cedente obriga-se desde logo e sem qualquer discussão, a ressarcir o Fundo, OPI elou suas
afiliadas, conforme o caso (ficando a Cessionária autorizada a direcionar para esse fim os
valores de outra forma distribuíveis pelo Fundo ao Cedente), de todos os valores
comprovadamente despendidos pelo Fundo, OPI elou suas afiliadas, obrigando-se ainda, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação nesse sentido (i) a adiantar pagamentos
que não possam ser de outra forma evitados, em razão de decisão defmitiva transitada em
julgado, ou (ii) a adiantar pagamentos ou, quando cabível, a critério do Cedente, realizar
depósitos em juízo em favor dos respectivos terceiros reivindicantes, em m ã o de decisão
contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo, hipótese na qual será assegurado ao
Cedente o direito de reaver os valores adiantados ou depositados na medida em que estes
sejam recuperados em virtude de decisão final favorável.
6.1.3. Ônus e Constrições por Reivindicação de Terceiros. Caso a Reivindicação de
Terceiros importe em penhora, gravame, ônus, constição ou qualquer desembolso ou
prejuízo ao Fundo, OPI elou suas afiliadas, ficará a Cessionária autorizada a instruir o
direcionamento dos recursos de outra forma distribuíveis ao Cedente para ressarcir e
recompor integralmente os recursos livres e desimpedidos do Fundo, OPI elou suas
afiliadas, conforme o caso. Uma vez ressarcidos e recompostos tais valores de titularidade
do Fundo, OPI elou suas afiliadas, os valores objeto da penhora, gravame, ônus, constnção,
desembolso ou prejuízo serão, na medida em que liberados ou recuperados por qualquer
razão (comprometendo-se o Fundo e a Cessionária a cooperar razoavelmente com o
Cedente no tocante às medidas sob seu alcance ou competência, e desde que ressarcidos
dos gastos e custos para tanto comprovada e razoavelmente incorridos), revertidos em favor
do Cedente (com a correção dou rendimentos a eles porventura atribuídos) ou aplicados
segundo suas instruções.

7.1. Qualquer notificação, solicitação, exigência ou comunicação a ser enviada ou
entregue de acordo com o presente Contrato, deverá ser feita sempre por escrito e entregue
pessoalmente ou enviada por correio, com aviso de recebimento, agências de serviços de
entrega internacionalmente reconhecidas ou por fax (devendo ter seu recebimento
c o n f i d o da mesma maneira), aos endereços das partes especificados abaixo, produzindo
efeítos quando do seu recebimento pelo respectivo destinatário.

Para o Cedente:
Sport Club Coriuthians Paufita
Endereço: Rua São Jorge, no 777
Tatuapé, São Paulo
At.: Mário Gobbi Fiiho
Fac-símile: (1 1) 2095-3001
Correio Eletrônico: presidencia@sccorinthians.com.b~
Para a Cessionária:
Odebrecht Participações e Investimentos S.A.
Endereço: Avenida Nações Unidas, no 8501,32" Andar
São Paulo, CEP: 05424-070
At.: Felipe Jens
Fac-símile: (01 1) 3096-8242
Correio Eletrônico: fjens@odebrecht.com
Para a Administradora:
Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19' Andar @arte)
Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 01.451-011
At.: Rodrigo Martins Cavalcante
Fac-símile: (01 1) 3133-0351
Correio Eletrônico: rcavalcante@brltrust.com.br
8.

LEI APLICÁVEL E ELEIÇÃO DE FORO

Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil e constitui titulo executivo extrajudicial, de acordo com os termos do
Artigo 585, inciso 11, da Lei n. 5.869, 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Códies de
Processo Civil"). O Cedente e a Administradora neste ato reconhecem e concordam que
toda e qualquer obrigação assumida ou que Ihes possam ser imputada, nos termos do
presente Contrato ou a ele relacionada, estará sujeita h execução específica de acordo com,
entre outros, o Artigo 461 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil.
8.1.

8.2. O Cedente obriga-se, de forma isolada, irrevogável e irretratável, a submeter-se h
jurisdição exclusiva do foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
para resolver quaisquer disputas ou controvérsias oriundas deste Contrato ou a ele
relacionadas.
9.

DIsPOSIÇÓES GERAIS

9.1. Nenhum termo ou condição contido no presente Contrato poderá ser objeto de
renúncia, aditamento ou modificação, salvo se referida renúncia, aditamento ou
modificação forem formalizados por escrito e assinados por representantes autorizados ou
procuradores, com poderes suficientes, do Cedente, da Administradora e da Cessionána.
9.2. Se qualquer cláusula do presente Contrato for considerada inválida ou não exequível
por uma autoridade de qualquer jurisdição competente, referida cláusula deverá ser
eliminada do Contrato, sem contudo afetar a validade ou a exequibilidade das demais
cláusulas. Em substituição a qualquer cláusula assim eliminada, as Partes deverão negociar
uma disposição similar, que reflita a intenção original das Partes, na medida do permitido
pela respectiva decisão proferida por referida autoridade.

9.3. O presente Contrato não constitui novação nem tampouco modifica quaisquer
obrigações (i) do Cedente elou da Administradora para com a Cessionária, nos termos de
quaisquer contratos entre eles celebrados, inclusive, entre outros, os Contratos Odebrecht
elou (ii) da Escritura de Debêntures.
9.4.

O exercício, pela Cessionária, de quaisquer de seus direitos ou recursos previstos
neste Contrato não exonerará o Cedente elou a Administradora de quaisquer de seus
respectivos deveres ou obrigações, nos termos dos Contratos Odebrecht elou da Escritura
de Debêntures.
9.5. A Administradora, em nome do Fundo, e o Banco Depositário, ao fumarem o
presente documento na página de assinaturas abaixo, manifestam ciência e acordo ao
presente Contrato, comprometendo-se a realizar os pagamentos dos Direitos
Remanescentes Cedidos Fiduciariamente ao Clube ou, mediante notificapão da Cessionária
e respeitado o Contrato de Cessão Fiduciária Principal, h Cessionária, nos termos da
Cláusula Quinta e demais disposições deste Contrato. Alternativamente, Administradora
elou Banco Depositário poderão manifestar sua ciência e acordo a este Contrato por meio
da subscrição de documento apartado para esse fm, acompanhado de cópia integral do
presente Contrato firmado pelas demais Partes.
9.6. Obrigam-se as Partes por si, seus prepostos, diretores e empregados, a tratar como
estritamente confidencial e a não divulgar ou tornar público quaisquer aspectos relativos ao
presente Contrato, salvo expressa exigência legal ou judicial.
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DESCRIÇÃO ESTIMADA DAS OBRIGAÇÓES GARANTIDAS ODEBRECHT
Para os fins da legislação aplicável, as principais características das Obrigações Garantidas
Odebrecht são as seguintes:

1 Obrigação Garantida I Valor máximo estimado de R$820.000.000,00 (oitocentos e vinte I
Principal:

milhões de reais).
Além dos montantes acima especificados, as Obrigações
Garantidas Odebrecht decorrentes do Contrato Odebrecht incluem
ou podem incluir juros, honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais ou extrajudiciais, razoável e comprovadamente
incomdos ou pagos pela Cessionária na hipótese de execução
deste Contrato.
Observará os prazos estabelecidos nos Contratos Odebrecht,
concentrando-se até 30 de junho de 2014, no tocante às obrigações
direta ou indiretamente associadas h conclusão da Arena, e
estendendo-se até o fim da vigência do Fundo, previsto para 203 1,
nos demais casos.
115% (cento e quinze por cento) do CDI, se taxa mais específica
não for prevista nos Contratos Odebrecht (*).
A cessão fiduciária descrita na subcláusula 2.1 do Contrato.

Obrigações
Garantidas
Adicionais:

Período de
Cumprimento das
Obrigações
Garantidas:
Taxa de Juros:

.

. ,.\:

.

Garantia:

I
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Obrigação Garantida
R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais).
Principal:
Além dos montantes acima especificados, as Obrigações
Obrigações
Garantidas Odebrecht decorrentes da Escritura de Debêntures
Garantidas
incluem ou podem incluir juros, honorários advocaticios, custas e
Adicionais:
despesas judiciais ou extrajudiciais na hipótese de execução deste
Contrato.
Período de
Cumprimento das
17 de dezembro de 2021.
Obrigações
Garantidas:
117% (cento e dezessete por cento) das taxas médias diárias dos
Taxa de Juros:
DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra grupo",

1

Garantia:

expressa na forma percentual ao mo, bíi5e ?52 (ditèe39s 4
cinquenta e dois) dias úteis (**).
A cessão fiduciária descrita na subcláusula 2.1 do Contrato, entre
outras previstas na Escritura de Debêntures.

(*) Os valores da Taxa de Juros e das obrigações garantidas estabelecidos na tabela acima

são meramente estimativos, tendo sido assim futados simplificadamente apenas e tãosomente para cumprimento do artigo 1.424 do Código Civil, e sem a pretensão de alterar ou
sobrepor-se aos valores fixados no Acordo Global ou em outros Contratos Odebrecht,
valores esses que prevalecerão nos termos ali estipulados.
(**) Os valores da Taxa de Juros e das obrigações garantidas estabelecidos na tabela acima

são meramente estimativos, tendo sido assim fxados simplificadamente apenas e tãosomente para cumprimento do artigo 1.424 do Código Civil, e sem a pretensão de alterar ou
sobrepor-se aos valores fixados na Escritura de Debêntures, valores esses que prevalecerão
nos termos ali estipulados.

