
SEGUNDO ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE SUPORTE DE ACIONISTA E PATROCINADOR 

celebrado entre, de um lado, 

Caixa Econômica Federal, 

e, de outro lado, 

Arena Itaquera S.A. 

Odebrecht S.A. 

Jequitibá Patrimonial S.A. 

Odebrecht Participações e Investimentos S.A., 

e, como intervenientes-anuente, 

Sport Club Corinthians Paulista 

Datada de 05 de fevereiro de 201 5 



Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

(i) 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 I" de abril de 201 3, com sede no Setor Bancário 
Sul, Quadra 4, Lote 314, em Brasilia-DF, CNPJIMF 00.360.30510001-04, na qualidade de 
AGENTE FINANCEIRO repassador dos recursos do BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES ("BNDES')), doravante 
designada simplesmente "Q&OJ"; 

De outro lado, 

(ii) ARENA ITAQUERA S.A., sociedade de propósito específico com sede na Rua 
Iguatemi, no 15 1, 19' andar (parte), Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF 
sob o no 14.278.551/0001-26, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 
doravante denominada "Devedora"; 

(iii) ODEBRECHT S.A., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da 
Bahia, na Avenida Luis Viana Filho, No. 2.841, Edificio Odebrecht, Parelela, inscrita no 
CNPJIMF sob No. 05.144.75710001-72, neste ato representada na forma de seu estatuto 
social, pelos seus representantes legais, doravante designada "Patrocinadora"; 

(iv) JEQUITIBA PATRIMONIAL S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e 
Estado de S%o Paulo, na Rua Iguatemi no 151, 19" andar (parte), inscrita no CNPJ sob o 
no 10.928.350/0001-76, por seus representantes abaixo assinados, doravante designada 
"Jeauitibá" ou "Acionista"; 

(V) ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., sociedade 
anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 300, 
1 I" andar - parte, inscrita no CNPJ sob o no 07.668.258/0001-00, por seus representantes 
abaixo assinados, doravante designada "QPJ ou "Acionista" e, em conjunto com a 
Jequitibá, "Acionistas" (sendo o Credor, as Acionistas. a Patrocinadora e a Devedora 
também denominadas isoladamente como 'm e, em conjunto, como PF); 
E na qualidade de interveniente e anuente ("Inteweniente-Anuente" 4. 



(vi) SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, sociedade civil sem fins 
lucrativos com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua São Jorge, no 777, inscrita 
no CNPJIMF sob o no 61.902.722/0001-26, neste ato representada na forma de seu 
estatuto, pelos seus representantes legais, doravante designada ''Clube"; 

Considerando que, em 29 de novembro de 2013, as Partes e a Interveniente-Anuente 
celebraram o Contrato de Suporte de Acionista e Patrocinador, conforme aditado no dia 
07 de fevereiro de 2014 pelo "Primeiro Aditivo ao Contrato de Suporte de Acionista e 
Patrocinador (o "Contrato de Suoorte"), em garantia ao tinanciamento em montante 
principal total de até R$400.000.000,00 (quatrocentos milhòes 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 201 5 de principal e juros, bem 
como juros e encargos ("Financiamento") conforme estabelecidos no Contrato de 
Financiamento Mediante Repasse No. 417.355-1 1 contratado com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ("Contrato de Financiamento"); 

Considerando que, as Partes e a Inteweniente-Anuente desejam alterar determinados 
termos e condições do Contrato de Suporte. 

Resolvem as Partes, em conjunto com o Interveniente-Anuente, celebrar o presente 
instrumento ("Aditamento") que será regido pelas seguintes disposições: 

1.1. Pelo presente Aditamento, e na melhor forma de direito, as Partes e 
Interveniente-Anuente resolvem aditar e consolidar o Contrato de Suporte que, a part 
desta data, passarb a vigorar com a redação constante do Anexo (A) a este Aditamento. 



CLAUSULA SEGUNDA 
REGISTRO 

2.1 No prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração deste Aditamento, 
a Devedora deverá entregar ao Credor 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. 

3.1 As Acionistas, a Patrocinadora, a Devedora e o Clube, 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 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; 
(ii) criação de qualquer ônus ou gravame 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 
uer tribunal ou outro órgão ou agencia governamental ou de 
e faz necessária a celebração e ao cumprimento deste 
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PARÁGRAFo PRIMEIRO 

As Acionistas, a Patrocinadora, a Devedora e o Clube, responderão civilmente pela 
correção e veracidade das declarações acima, com referência a data que em que foram 
prestadas, durante toda a vigência do Contrato de Suporte. Caso um fato superveniente 
acarrete a alteração material dos fatos e circunstâncias declaradas a data do Contrato de 
Suporte, as Acionistas, a Patrocinadora, a Devedora elou o Clube deverão comunicar tal 
alteração prontamente ao Credor, em não mais que 5 (cinco) Dias Úteis contados da data 
em que tomarem conhecimento do referido fato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, as Acionistas, a 
Patrocinadora, a Devedora e o Clube obrigam-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 tornem-se inveridicas, 
incorretas ou inválidas. 

CLAUSULA QUARTA 
CUSTOS E DESPESAS 

4.1 Fica expressamente acordado que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, 
emolumentos e tributos relacionados a celebração e registro do presente Aditamento 
serão de responsabilidade e correrão por conta da Devedora. 

CLÁUSULA QUINTA 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. As alterações feitas no Contrato de Suporte 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 de Suporte 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 n 

,A 
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Contrato de Suporte. 

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 de igual teor e 
para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

São Paulo, 05 de fevereiro de 20 1 

(As assinaturas seguem nas páginas seguintes.) 
(Restante desta página intencionelmente em branco,) 
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ANEXO (A) AO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE SUPORTE DE 
ACIONISTA E PATROCINADORA 

VERSÃO ADITADA E CONSOLIDADA DO CONTRATO DE SUPORTE DE 
ACIONISTA E PATROCINADOR 

CONSIDERANDO QUE a Devedora firmou com o Credor, em 29 de novembro de 
2013, e conforme alterado de tempos em tempos, o Contrato de Financiamento Mediante 
Repasse no 417.355-1 1 (o "Contrato de Financiamento"), por meio do qual será liberado a 
Devedora, em um ou mais desembolsos, de acordo com as condições suspensivas 
contratualmente estabelecidas, um montante principal total de ate R$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de Reais), oriundos de repasse da linha Pró-Copa Arenas do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("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"); 

CONSIDERANDO QUE a Devedora empregará os recursos do Financiamento 
exclusivamente no reembolso de gastos elegiveis já assumidos pela Devedora ou pelo 
Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FII ('Fundo"), na integralização ou quitação 
de empréstimos-pontes tomados para a integralização de quotas seniores (as "m 
Seniores") do Fundo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Iguatemi, 151, 19" andar, inscrito no CNPJIMF sob o no 14.149.745/0001-21, 
administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos 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 1 1.784, de 30 de 
junho de 201 1 ("Administradora"); 

CONSIDERANDO QUE, por sua vez, o Fundo deverá aplicar os recursos recebidos em 
integralização do seu capital na construção de estádio de futebol no Bairro de Itaquera, 
São Paulo (a "m), apto a sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo de Futebol 
2014, cabendo ainda à Arena o direito de sediar a maioria dos jogos com mando de 
campo do Clube; 

CONSIDERANDO QUE caberá ao Fundo o direito de explorar comercialmente a 
Arena, devendo amortizar e remunerar as Quotas Seniores e demais quotas por meio das 
receitas provenientes de tal exploração comercial (sendo a integralização das Quota 
Seniores, a construção da Arena a partir dos recursos aportados pela Devedora e dem 
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quotistas, e a exploração da Arena pelo Fundo, doravante referidas globalmente como o 
"w); e 

CONSIDERANDO QUE, muito embora a OPI detenha na presente data apenas 11% 
(onze por cento) das ações representativas do capital social da Devedora, cabendo o 
restante das ações, juntamente com o poder de controle societário por elas assegurado, a 
sociedade Jequitibá, a OPI concordou em prestar suporte à Devedora e em beneficio do 
Credor, como condição a concessão do Financiamento, suporte esse que poderá se dar na 
forma de subscrição de novas ações na Devedora ou empréstimo subordinado ao 
Financiamento ou, ainda, na integralização de quotas subordinadas mezanino no Fundo; 

têm as Partes entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato (conforme alterado 
pelo segundo Aditivo ora firmado), que se regerá pelas cláusulas a seguir estipuladas: 

1.1. Os termos em letra maiúscula utilizados, mas não definidos no presente Contrato, 
terão o significado a eles atribuído no Contrato de Financiamento (conforme alterado de 
tempos em tempos), cuja cópia é anexada ao presente Contrato, como Anexo I .  I ,  
constituindo parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 

2.1. O presente Contrato não exclui ou infirma os demais compromissos porventura já 
firmados pela OPI em favor da Devedora, do Fundo ou do Projeto, ou vice-versa, 
observados os seus respectivos termos. Não obstante, nenhum desses compromissos 
poderá ser oposto ao Credor para o fim de alterar ou sobrepor-se a quaisquer dos 
compromissos assumidos pela OPI perante o Credor neste Contrato. 

3.1. Sem prejuízo do quanto disposto na Cláusula 2.1, a OPI neste ato obriga-se a 
aportar, ou fazer com que sejam tempestivamente aportados por terceiros, por sua conta e 
risco, recursos necessários na Devedora ("Suvorte de Cavital") com a finalidade de 
subscrever e integralizar quotas séniores no Fundo exclusivamente na hipótese de que 
trata a alínea "ii" abaixo desta cláusula, seja por meio de efetivo aumento de capital 
social na Devedora ou por intermédio de instrumento de empréstimo contratado 
Devedora e a OPI elou terceiros do grupo econômico da Patrocinadora, em 



hipótese subordinado a dívida decorrente do Contrato de Financiamento, ou, ainda, na 
integralização de quotas subordinadas mezanino no Fundo, sendo esta alternativa 
exclusiva da OPI, observados os termos e condições deste Contrato, exclusivamente nos 
seguintes eventos e ressalvado o disposto na Cláusula 3.1.1: (i) no caso de 
inadimplemento pela Devedora do pagamento do serviço da dívida decorrente do 
Financiamento, até que o Projeto ora financiado comprove geração de caixa suficiente 
para assegurar o repagamento da dívida contratada e o atendimento do indice de 
Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) de 1,3 (um inteiro e três décimos), nos termos 
das Subcláusulas 3.2 e 3.3, nas respectivas datas estabelecidas no Contrato de 
Financiamento, mas desde que, em qualquer hipótese, tenham transcorrido eventuais 
prazos de cura definidos no Contrato de Financiamento; ou (ii) no caso de insuficiência 
de recursos no Fundo para a conclusão da construção da Arena decorrente (a) de aumento 
do custo de construção da Arena em relação ao custo orçado, conforme mencionado no 
quadro de usos e fontes do Projeto anexo ao contrato de financiamento; (b) deficiências 
ou inexistência de emissão, comercialização elou de monetização dos Certificados de 
Incentivo ao Desenvolvimento - CIDs, conforme previsto no quadro de uso e fontes do 
Projeto; elou (c) frustração de qualquer das seguintes fontes de recursos projetadas e 
necessárias para a construção do Projeto nos volumes previstos ("Demais Fontes 
Proietadas"), quais sejam: (c.i) dívida subordinada ao Financiamento a ser concedida pela 
OPI, no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais); e (c.ii) divida 
subordinada ao Financiamento decorrente da 2a emissão de debêntures da Devedora, nos 
termos do Instrumento Particular de Escritura da 2" Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição 
Privada da Arena Itaquera S.A., datado de 28 de maio de 2014 e aditado de tempos em 
tempos ("Debêntures") (conjuntamente denominados como "Eventos de Suporte" ou 
individualmente como "Evento de Suoorte"), observado o disposto nas Subcláusulas 3.2 
e 3.3 abaixo. 

3.1.1. As Partes declaram e reconhecem, em caráter irretratável, que as obrigações 
previstas na Cláusula Nona, alínea (x) e na Cláusula Décima. Parágrafo Nono, do 
Contrato de Financiamento, não estão garantidas pelo presente Contrato, de modo que 
eventual descumprimento de tais obrigações não sefio consideradas, em nenhuma 
hipótese, inclusive no caso de decretação de vencimento antecipado, como 
desencadeadoras de um Evento de Suporte para os fins deste Contrato, sendo certo, 
portanto, que as eventuais obrigações pecuniárias decorrentes de referido inadimplemento 
não ensejarão a OPI qualquer obrigação de Suporte de Capital. 

3.2 A OPI terá seu compromisso de Suporte de Capital gradualmente reduzido na 
hipótese a seguir detalhada. I 

3.3. Em 1" de janeiro 2017 e na mesma data de cada ano subsequente, o 
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de Suporte de Capital da OPI relacionado aos Eventos de Suporte sofrerá redução de 33% 
(trinta e três por cento), caso sejam verificados, cumulativamente, nos 12 (doze) meses 
fiscais precedentes a tal data, os seguintes requisitos (de tal modo que o compromisso de 
aporte cessará integralmente em I de janeiro de 2019 se tais requisitos forem atendidos 
consecutivamente nos primeiros três anos de sua mensuração): 

(i) atendimento do índice de Cobertura do Serviço da Dívida ("m) anual 
igual ou superior a 1,3x pelo período de 12 (doze) meses fiscais, entendidos como 
o período entre janeiro e dezembro de cada ano; e 

(ii) alienação dos Naming Rights e demais direitos de exploração relativos ao 
estádio, comprovada por meio da celebração de contrato com esse escopo, por 
prazo igual ou superior ao prazo de repagamento do Financiamento, por valor 
anual equivalente ou superior a 20% (vinte por cento) do serviço da dívida anual 
no período de 12 (doze) meses fiscais, entendidos entre janeiro e dezembro de 
cada ano, conforme definido no Contrato de Financiamento. 

3.4. Não obstante o quanto disposto na Subcláusula 3.3, a OPI será integral e 
automaticamente liberada de seu compromisso de Suporte de Capital a partir de I "  de 
janeiro de 2019, caso sejam verificados nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores a 
data em questâo: 

(i) o atendimento do ICSD anual igual ou superior a 1,3x pelo período de 12 
(doze) meses fiscais, entendidos entre janeiro e dezembro de cada ano; e 

(ii) alienação dos Naming Rights e demais direitos de exploração relativos ao 
estádio, comprovada por meio da celebração de contrato com esse escopo, por 
prazo igual ou superior ao prazo de repagamento da do Financiamento, por valor 
anual equivalente ou superior a 20% (vinte por cento) do serviço da dívida anual 
no período de 12 (doze) meses, entendidos entre janeiro e dezembro de cada ano, 
conforme definido no Contrato de Financiamento. 

3.4.1. Como forma de permitir o atendimento da condição prevista na Cláusula 3.4(i), a 
OPI ou qualquer outro acionista da Devedora elou quotista do Fundo poderão aportar 
recursos na Devedora elou no Fundo, que deverá ser previamente comunicada ao Credor 
em no máximo até 7 (sete) dias úteis antes do referido aporte, até que o ICSD anual dos 
12 (doze) meses imediatamente anteriores à data em questão, qual seja, I de janeiro de 
2019, atinja o 1,3x, momento em que, verificada simultaneamente a condição 

de Suporte de Capital será integralmente liberado de 
forma automática. 
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3.5. 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 qual deverá : 

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: a Receita Operacional Bruta Anual não deverá considerar recursos oriundos 
de dívidas, aportes e receitas não recorrentes, exceto se de outra forma estabelecido no 
Contrato de Financiamento e neste Contrato. 

3.5.1. Em quaisquer situações previstas neste contrato, exceto as previstas nos itens 3.4 
e 3.4.1, 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 a: (Resultado Líquido do Exercício (+I-) 
Ajuste ao Valor Justo (-) Receitas Não Recorrentes). 

3.5.2. Especificamente em relação aos itens 3.4 e 3.4.1, o numerador "A" da f6nnula 
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 a 
(Resultado Líquido do Exercício (+I-) Ajuste ao Valor Justo (+) Aportes (-) Receitas Não 
Recorrentes). 

3.5.3. 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 (iii) de aplicações financeiras. 

3.5.4. O Ajuste ao Valor Justo deverá, para fins de calculo do ICSD, ser sempre 
correspondente ao seu inverso da Demonstração de Resultado do Exercício do Fundo, de 
forma que, quando positivo na Demonstração, será negativo para o cálculo do ICSD e 
vice-e-versa. n 
3.6. Não obstante, as Partes concordam que, para fins de liberação parcial d 
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compromisso de Suporte de Capital, nos termos da Subcláusula 3.3 acima, não serão 
considerados eventuais aportes realizados na fórmula referida na Subcláusula 3.5 acima 
(no numerador "A"). 

CLÁUSULA OUARTA 
PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTACÃO DO SUPORTE DE CAPITAL. 

4.1. A OPI, a Jequitibá e a Devedora praticar50 todos os atos necessários, de acordo 
com o estatuto social da Devedora e este Contrato, a implementação do Suporte de 
Capital caso ocorra um Evento de Suporte durante o prazo de vigência deste Contrato, 
devendo o Suporte de Capital ser consumado no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da notificação entregue pelo Credor à OPI, com cópia à Devedora, indicando a 
ocorrência e especificando o Evento de Suporte, assim como o valor relativo ao Suporte 
de Capital necessário, observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2 ("Comunicacão de 
Suporte"). 

4.2. Sem prejuízo do compromisso assumido pela OPI, pela Jequitibá e pela Devedora 
nos termos da Cláusula 4.1, as Partes desde já acordam que: 

( i )  Caso a OPI opte por adimplir o Evento de Suporte por meio de 
integralização de capital na Devedora, (a) a OPI e a Jequitibá deverão aprovar o 
aumento de capital na Devedora, no montante necessário a suprir o Evento de 
Suporte, sendo tal aprovação evidenciada por ata de Assembléia Geral 
Extraordinária de Acionistas que deverá obedecer ao modelo constante do Anexo 
4.2(i)(a), e, ato contínuo, (b) a OPI deverá firmar o Boletim de Subscrição, cujos 
termos deverão igualmente obedecer ao modelo constante do Anexo 4.2(i)(b) ao 
presente instrumento. Neste caso, a Devedora se compromete a utilizar tais 
recursos integralizados pela OPI (a título de aumento de capital) única e 
exclusivamente para suprir o Evento de Suporte a que deu origem o Suporte de 
Capital, nos termos da Subcláusula 3.1 acima; 

(ii) Caso a OPI opte pelo adimplemento do Evento de Suporte por meio de 
empréstimo subordinado, ou caso, tendo optado inicialmente pela integralização 
de capital, não a tenha consumado, por qualquer razão, no prazo de 30 (trinta) dias 
referido na Cláusula 4.1 supra, a OPI deverá, ainda dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias referido na Cláusula 4.1 supra, obrigatoriamente adimplir o Evento de 
Suporte por meio de empréstimo subordinado, aplicando-se para tal efeito o 
modelo de contrato de mútuo constante do Anexo 4.2(ii). O valor objeto do mutuo 
corresponderá ao montante necessário para suprir o Evento de Suporte; e I 

(iii) Caso a OPI opte por adimplir o Evento de Suporte por meio 
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integralização de quotas subordinadas mezanino do Fundo, (a) a OPI. a Devedora 
e o Clube deverão tomar todas as medidas necessárias para aprovar uma nova 
emissão de quotas subordinadas mezanino do Fundo, no montante necessário a 
suprir o Evento de Suporte, sendo tal aprovação evidenciada por ata de 
Assembleia Geral Quotistas, que deverá obedecer ao modelo constante do Anexo 
4.2(iii) (a), e, ato continuo, (b) a OP1 deverá firmar o Boletim de Subscrição de 
quotas, cujos termos deverão igualmente obedecer ao modelo constante do Anexo 
4.2(iii)(b) ao presente instrumento. 

4.2.1. A Jequitibá renuncia desde já em favor da OPI, ou de qualquer afiliada ou parte 
relacionada por esta apontada (entendidas como sociedades controladas por esta, sua 
controladora ou sociedades sob controle comum), a qualquer direito de preferência que 
lhe assista por lei ou de outro modo caso a OPI pretenda satisfazer o seu compromisso de 
Suporte de Capital por meio de subscrição e integralização em seu favor (ou em favor de 
qualquer afiliada ou outra parte por ela apontada) de novas ações na Devedora (em 
oposição A concessão de empr6stimo subordinado). A OPI será facultado subscrever e 
integralizar novas ações da Devedora pelo seu valor patrimonial (contábil) ou, desde que 
isso não prejudique o cumprimento de suas obrigações no prazo aplicável segundo este 
Contrato, pelo seu valor econômico. Caso opte pelo valor econômico, deverá a OPI 
apresentar, no prazo aplicável, laudo de avaliação a ser produzido obrigatoriamente por 
uma dentre as seguintes empresas especializadas: PriceWaterhouseCoopers, KPMG, 
Deloitte e Emst & Young ou outra previamente aprovada pelo Credor. O laudo de 
avaliação subscrito por uma das referidas empresas especializadas deverá ser aceito pela 
Jequitibá como evidência conclusiva do valor econômico das novas ações a serem 
subscritas e integralizadas. 

4.3. Caberá exclusivamente ao Clube, a OPI, a Jequitibá e à Devedora fazer com que 
sejam praticados os atos e formalidades para a realização dos Suportes de Capital, seja, 
conforme o caso, mediante aumento de capital, integralização de quotas ou a celebração 
de instrumento de divida subordinada. Eventual atraso ou vicio em tal formalização não 
poderá ser invocado por qualquer parte para justificar o não cumprimento da obrigação 
de satisfazer o compromisso de Suporte de Capital no prazo previsto. 

4.4. A OPI deverá ainda desembolsar os recursos relativos ao Evento de Suporte 
obrigatoriamente nos termos que se seguem: 

(i) O valor do Suporte de Capital fundado no Evento de Suporte descrito na 
Cláusula 3.I(i), relativo ao inadimplemento pela Devedora do pagamento do 
serviço da divida decorrente do Financiamento, devera ser depositado, pela OPI, 
exclusivamente na CONTA PAGAMENTO CAIXAIBNDES (conforme definid 
no Contrato de Administração de Contas, celebrado entre Devedora, Cred 



Banco Depositário e OPI "Contrato de Administracão de Contas da SPE"), aberta 
em nome da Devedora perante o Banco Depositário, sendo que os direitos de 
crédito relativos a tal conta-vinculada (incluindo todos os recursos depositados de 
tempos em tempos ou aplicados em investimentos atrelados a referida conta- 
vinculada) são cedidos fiduciariamente ao Credor, em garantia das obrigações da 
Devedora no âmbito do Financiamento, observados os termos e condições do 
Contrato de Administração de Contas da SPE; e 

(ii) O valor do Suporte de Capital fundado no Evento de Suporte descrito nas 
demais hipóteses da Cláusula 3.1 será desembolsado na CONTA SUPORTE da 
Devedora (conforme definido no Contrato de Administração de Contas da SPE), e 
aplicado obrigatoriamente na integralização de quotas do Fundo, para fins 
exclusivos de custear a conclusão da Arena. Alternativamente, a OPI poderá 
aportar o valor do Suporte de Capital de que trata este item mediante 
integralização de quotas mezanino do Fundo. 

4.5. Salvo acordo em contrário e por escrito das partes, o Credor desempenhará as 
funções de Banco Depositário durante toda a vigência deste Contrato, através de equipe 
própria e especializada na prestação de tais serviços. 

4.6. A Patrocinadora, em caráter irrevogavel e irretratável, obriga-se de forma 
solidária pelo cumprimento integral e pontual das obrigações de aporte da OPI oriundas 
deste Contrato, caso estas não sejam satisfeitas pela OPI e observados os termos e 
condições deste Contrato. 

4.7. No prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação por 
escrito encaminhada pelo Credor a Patrocinadora, informando o inadimplemento da OPI 
(desde que o mesmo não tenha sido sanado nos prazos de cura previstos neste Contrato), 
a Patrocinadora deverá aportar na OPI recursos em dinheiro em volume equivalente a 
obrigação de Suporte de Capital não cumprida pela OPI, por meio de aumento de capital, 
integralização de quotas elou contratação de dívida subordinada, nos termos e condições 
deste Contrato, tal como de outra forma aplicável a OPI. 

CLÁUSULA OUINTA 
INGRESSO DE NOVAS ACIONISTAS NA DEVEDORA 

5.1. Toda e qualquer transferência de ações ou outros valores mobiliários conversíveis 
em ações, presentes ou futuros, representativos do capital social da Devedora a qualquer 
pessoa, seja por meio de alienação de ações, fusão, cisão, incorporação de ações ou 
sociedades ou por outra forma, deverá, durante a vigência deste Contrato, ser submetida 
à prévia e expressa anuência do Credor e do BNDES, mediante notificação por escrito a k 



ser encaminhada ao Credor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da referida data 
da transferência. 

5.2. A admissão de nova acionista nos termos da Cláusula 5.1 acima não liberará a 
OPI do seu compromisso de Suporte de Capital, salvo se de outra forma aprovada pelo 
Credor ou nos termos da Cláusula 7.1. 

6.1. A OPI, o Clube, a Patrocinadora, a Jequitibá e a Devedora, cada uma 
individualmente quanto a si, declaram e garantem nesta data ao Credor o quanto segue: 

(a) possui pleno poder, autoridade e capacidade para celebrar este Contrato e 
cumprir as obrigações por ela assumidas neste Contrato, bem como que tomou 
todas as medidas societárias necessárias para autorizar a celebração deste 
Contrato: 

(b) a celebração e a execução deste Contrato não infringe nem viola nenhuma 
disposiçiio de seu contrato social ou estatuto social; 

(c) os seus signatários do presente Contrato têm poderes e foram devidamente 
autorizados a celebrar o presente Contrato; 

(d) o presente Contrato constitui obrigação legal, válida e vinculativa de sua 
parte, podendo ser executada de acordo com os seus termos; 

(e) todas as aprovações, consentimentos ou demais medidas de qualquer 
natureza que porventura sejam necessárias para a celebração deste Contrato foram 
tomadas e obtidas, e estão em pleno vigor e eficácia; 

(f) a celebração deste Contrato (i) não infringe nem viola nenhuma disposição 
ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que seja parte, 
nem causará, salvo conforme aqui previsto, a rescisão ou vencimento antecipado 
de nenhum desses instrumentos; (ii) não implica o descumprimento de nenhuma 
lei, decreto ou regulamento; ou (iii) não implica o descumprimento de nenhuma 
ordem, decisão ou sentença administrativa, arbitra1 ou judicial de que tenha 
conhecimento; 

(g) as obrigações assumidas no presente Contrato não dependem, sob qualquer 
hipótese, de aprovação do projeto ora financiado, pela FIFA, não podendo tal fa 
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ser invocado em face do Credor; 

(h) nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada ao Credor 
caso ocorra alteração de projeto e que esta seja implementada sem aprovação 
expressa deste Credor; e 

(i) todas as condicionantes para a contratação deste instrumento dispostas na 
Decisão de Diretoria BNDES no. 69212013, de 18 de junho de 2013, e na Decisão 
de Diretoria BNDES no 118912013, de 19 de novembro de 2013, estão sendo 
observadas e cumpridas. 

7.1. Este Contrato e as obrigações dele decorrentes não poderão ser cedidos ou 
transferidos pela OPI, pela Patrocinadora, pela Jequitibá ou pela Devedora sem a prévia e 
expressa anuência do Credor e do BNDES. 

7.2. O presente Contrato e suas disposições apenas serão modificados, aditados, 
complementados ou renunciados com o consentimento expresso e por escrito de todas as 
Partes. 

7.3. Caso qualquer disposição do presente Contrato seja julgada inválida, ilegal ou 
inexequível nos termos da legislação aplicável, a disposição será considerada ineficaz 
apenas na medida de tal invalidade, ilegalidade ou inexequibilidade e não afetará 
quaisquer outras disposições do presente instrumento nem a validade, legalidade ou 
exequibilidade da disposição em questáo em qualquer outra jurisdição. Na medida 
permitida pela legislação aplicável, as partes de boa fé negociarão e celebrarão uma 
alteração ao presente Contrato a fim de substituir qualquer disposição por uma nova que 
reflita sua intenção original e seja válida e vinculante. 

7.4. As obrigaçoes assumidas neste Contrato têm caráter irrevogável e irretratável, 
obrigando as partes, seus sucessores e cessionários a qualquer título ao seu fiel e pontual 
cumprimento. 

7.5. As Partes desde já reconhecem que o eventual não exercício de direitos pelo 
Credor constituirá mera liberalidade e discricionariedade, não ensejando qualquer direito 
ou garantia a qualquer das Partes. 

A 

7.6. Os termos e condições do presente Contrato permanecerão válidos, vigentes e 
eficazes até a liquidação do Contrato de Financiamento, exceto na hipótese de verificaçã 
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da hipótese prevista na cláusula 3.4 acima, momento que deixar6 automaticamente de 
produzir efeitos. 

7.7. As partes reconhecem a liquide2 e certeza das obrigações aqui previstas, e 
reconhecem que este documento constitui um titulo executivo extrajudicial para todos os 
fins do artigo 585 do Código de Processo Civil Brasileiro. 

7.8. Todas e quaisquer notificações ou quaisquer outras comunicações exigidas ou 
permitidas nos termos deste Contrato serão realizadas por escrito, mediante entrega 
pessoal, por fac-simile, 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 as outras partes através de notificação: 

Para a OPI: 

Para a Jequitiba 

Para a Devedora: 

Praia de Botafogo, 300 - 1 I" andar - Botafogo 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-040 
Tel.: (1 1) 3096-8 183 
Fax: (1 1) 3096-8894 
At.: Otávio França Tavares da Silva 
E-mail: otaviof@odebrecht.com 

Rua Iguatemi, no 15 1, 19" andar, Itaim Bibi 
São Paulo- SP, CEP 01451-01 1 
Tel.: (1 1) 3133-0370 
Fax: (1 1) 3133-0360 
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio César 
Campanhã de Almeida 
E-mail: mribeiro@brltrust.com.br; 
rgomes@brltrust.com.br; jcampanha@brltrust.com.br 

Rua Iguatemi, no 15 1, 19" andar, Itaim Bibi 
São Paulo - SP, CEP 01451-01 1 
Tel.: (1 1)  3133-0370 
Fax: (1 1) 3133-0360 
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes; Julio César 
Campanhã de Almeida 
E-mail: mribeiro@brltrust.com.br; 
rgomes@brltrust.com.br; jcampanha@brltrust.co 
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Para o Credor: 

Para a Patrocinadora: 

Para o Clube 

GESAN - GN Financiamento para Saneamento e 
Infraest~utura 
SBS Quadra 04, Lotes 314 - Ed. SedeJMZ, 12' andar 
Brasilia - DF, CEP 70092-900 
Tel.: (61) 3206 - 9202 
Fax: (61) 3206 - 9301 
At.: Gerente Nacional 
E-mail: gesan@caixa.gov.br 

Av. Luiz Viana, 2841, Ed. Odebrecht, Bairro Paralela 
Salvador - BA, CEP: 41730-900 
Tel.: (1 1) 3096-8 183 
Fax: (1 1) 3096-8894 
At.: Otávio França Tavares da Silva 
E-mail: otaviof@odebrecht.com 

Rua São Jorge, no 777, Tatuapé 
São Paulo - SP, 03.087-000 
Tel.: (1 1) 2095 -3001 
At.: Mário Gobbi Filho 
E-mail: presidencia@sccorinthians.com.br 

Para o Banco Depositário: Avenida Doutor João Ribeiro, no 304, Ij. 2122 
São Paulo - SP, CEP 03634-1450 
Tel.: (1 1) 3521 - 1450 
Fax: (1 1) 3521 - 1477 
At.: Gerente Geral 
E-mail: ag3 1 88@caixa.gov.br 

7.8.1. As comunicações realizadas por mensagem eletrônica (e-mail), no endereço 
eletrônico indicado acima, serão validas e consideradas entregues na data do recebimento 
das mesmas, desde que o remetente receba resposta do destinatário. 

7.9. 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 
notificação judicial ou extrajudicial ou, no caso de envio por fac-simile ou entrega de 
correspondência, através do relatório de transmissão ou comprovante de entrega. 

7.10. Qualquer alteração nas informações constantes acima deverá ser informada 
outra parte, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da sua ocorrência. 
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7.1 1. Todo vencimento de obrigação prevista neste Contrato que ocorra em sábados, 
domingos ou feriados será, para todos os fins e efeitos deste Contrato, deslocado para o 
primeiro dia útil subsequente. 

7.12. Para os fins deste Contrato, serão considerados apenas os feriados do lugar onde 
estiver a sede da Devedora. 

7.13. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil. 

7.14. As partes elegem, por este ato, o foro da SeçZio Judiciária da Justiça Federal da 
Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de 10, para dirimir quaisquer litígios 
decorrentes do presente instrumento, havendo e expressa renuncia das partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

. ~. 



ANEXO 1.1 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 



CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
MEDIANTE REPASSE No 417.355-1 1, 
CONTRATADO COM O BANCO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 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 juridica 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 
Brasilia-DF, CNPJIMF 00.360.30510001-04, na qualidade de AGENTE 
FINANCEIRO repassador dos recursos do BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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, 19O andar (parte), Cidade e Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJIMF sob o no 14.278.551/0001-26, 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 atribuidas cessarão automaticamente por ocasião da liberação integral do 
CONTRATO DE SUPORTE, em conformidade com o pactuado especificamente 
naquele contrato, com exceçao daquelas relacionadas a sua mera condição de 
acionista da BENEFICIÁRIA, observado, nesta última hipótese, o disposto na 
Cláusula Décima Primeira: 

A JEQUITIBÁ PATRIMONIAL S.A., sociedade anônima com sede na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi no 151, 19O andar (parte), 
inscrita no CNPJ sob o no 10.928.350/0001-76, por seus representantes abaixo 
assinados, doravante designada "JEQUITIBA; 



A ODEBRECHT PARTICIPAÇ~ES E INVESTIMENTOS S.A., sociedade 
anonima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 
no 300, 11° andar - parte, inscrita no CNPJ sob o no 07.668.258/0001-00, por 
seus representantes abaixo assinados, doravante designada "OPI"; 

O SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, sociedade civil sem fins 
lucrativos com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua São Jorge, no 
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; e 

O ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - 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, 19O 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 (a "ADMINISTRADORA); 

têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
NATUREZA, VALOR, FINALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO 

CONTRATO 

Nos termos deste CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE 
REPASSE No 417.355-11 (ou "CONTRATO), o AGENTE FINANCEIRO abre a 
BENEFICIÁRIA um crédito no valor total de até R$ 400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de Reais), limitado a 75% (setenta e cinco por cento) do 
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 construção de arena de futebol ("ARENA") localizada no 







Os recursos disponibilizados deverão ser aplicados pela BENEFICIARIA 
na integralização de Quotas Seniores do FUNDO ou na quitação de 
emprestimos-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. 

PARÁGRAFo SEXTO 

Os recursos previstos no caput da presente Cláusula estarão disponíveis 
para utilização exclusivamente até o prazo máximo de 28 de novembro de 2014 
ou prazo superior, na hipótese de prorrogação do prazo a pedido da 
BENEFICIARIA e anuência do AGENTE FINANCEIRO e BNDES, observado o 
disposto no Parágrafo Sétimo abaixo. 

A eficácia do presente CONTRATO está condicionada a: 

a) comprovação da regular averbaçáo 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. 

CLÁUSULA 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: 

i) O montante correspondente a parcela da TJLP que vier a 
exceder 6% (seis por cento) ao ano será 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 capitalizaç8o sobre o saldo devedor, ai  
considerados todos os eventos financeiros ocorridos no 
período: 

TC = [(I + TJLP)11,06]n136~ - 1 (termo de capitalização 
igual a, abre colchete, razão entre a TJLP acrescida 
da unidade, e um inteiro e seis centésimos, fecha 
colchete, elevado a potência correspondente a razão 
entre "n" e trezentos e sessenta, deduzindo-se de tal 
resultado a unidade), sendo: 

TC - Termo de Capitalizaçáo; 

TJLP- Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil; e 

n - Número de dias existentes entre a data do evento 
financeiro e a data de capitalização, vencimento ou 
liquidaçáo da obrigação, considerando-se como 
evento financeiro todo e qualquer fato de natureza 
financeira do qual resulte ou possa resultar alteraçáo 
do saldo devedor deste CONTRATO. 

b) O percentual de 3,4% (três virgula quatro por cento) ao ano 
acima da TJLP (remuneração), referido no "caput" desta 
Cláusula, acrescido da parcela náo capitalizada da TJLP de 
6% (seis por cento) ao ano, incidirá sobre o saldo devedor, 
nas datas de exigibilidade do pagamento dos juros 
mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data de 
vencimento ou liquidação deste CONTRATO, observado o 
disposto na alínea "a", e considerado, para o cálculo diário de 
juros, o numero de dias decorridos entre a data de cada 
evento financeiro e as datas de exigibilidade acima citadas. 

II - Quando a TJLP for igual ou inferior a 6% (seis por cento) ao ano: 

O percentual de 3,4% (três vírgula quatro por cento) ao ano acima 
da TJLP (remuneraçao), referido no "caput" desta Cláusula, 





. - 
Para efeito do cálculo do número de dias, considara-se v ano cdnih?ciciàl 

de 360 (trezentos e sessenta) dias e os meses com 30 (trinta) dias, 
indistintamente. 

CLÁUSULA QUARTA 
ENCARGO POR RESERVA DE CRÉDITO 

A BENEFICIÁRIA pagará ao AGENTE FINANCEIRO o Encargo por 
Reserva de Crédito de O,l% (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 observará 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 
AGENTE FINANCEIRO ou por iniciativa do BNDES, e cujo pagamento 
será exigível na data do pedido, ou da decisão do BNDES, conforme o 
caso. 

A incidência dos encargos financeiros a que se referem os incisos I e II 
acima fica condicionada a fixação da programação de disponibilidade de 
recursos pelo BNDES. 

CLÁUSULA QUINTA 
PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA D~VIDA 

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 BENEFICIÁRIA liquidar aquelas obrigações nas datas de seus 
vencimentos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 



. . 

O não recebimento do aviso de cobrança cão eximirá a ~ENEF~C~ARIH 
da obrigação de pagar as prestaçóes de principal e os encargos nas datas 
estabelecidas neste CONTRATO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O AGENTE FINANCEIRO deixará à disposição da BENEFICIÁRIA as 
informaçbes, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores 
devidos, a partir do momento em que esses elementos forem disponibilizados 
pelo BNDES. 

CLÁUSULA SEXTA 
AMORTIZAÇÁO 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A Amortização do Principal será calculada da seguinte forma: 
r -7 

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. 

A Beneficiária compromete-se a liquidar, em 15 de novembro de 2028, 
com a última prestação de amortiiação, 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 divida, juros, comissões, pena convencional, 
multas e despesas ("OBRIGAÇOES GARANTIDAS"), serão constituídas as 
seguintes garantias ("GARANTIAS"): 

Constituição de alienação fiduciária, em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, sobre a totalidade das ações da BENEFICIARIA, já 
emitidas na presente data ou a serem emitidas a qualquer momento, 
durante todo o período do FINANCIAMENTO, mediante formalização 
de instrumento especifico ("CONTRATO DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA DAS AÇOES"), a ser firmado entre a JEQUITIBA e a 
OPI, na condição de únicas acionistas da BENEFICIARIA, e o 
AGENTE FINANCEIRO, com a inte~eniéncia da BENEFICIARIA; 

Constituição de alienaçao fiduciária, em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, sobre a totalidade das Quotas Seniores do FUNDO de 
titularidade da BENEFICIARIA, já emitidas na presente data ou a 
serem emitidas a qualquer momento, durante todo o período do 
FINANCIAMENTO, mediante formalizaçáo de instrumento especifico 
("CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIARIA DAS QUOTAS 
SENIORES"), a ser firmado entre a BENEFICIARIA e o AGENTE 
FINANCEIRO, com a interveniência do FUNDO: 



Celebração de contrato de administração de contas da 
BENEFICIARIA com o AGENTE FINANCEIRO, por meio do qual: (i) 
fica estabelecido que o AGENTE FINANCEIRO será responsável pela 
administração das contas da BENEFICIARIA; (ii) ficam cedidos 
fiduciariamente ao AGENTE FINANCEIRO os direitos creditórios 
relativos a tais contas, durante todo o período do FINANCIAMENTO, 
bem como (iii) quaisquer outros direitos creditórios oriundos de 
contratos que a BENEFICIARIA venha, durante a vigência deste 
CONTRATO, a celebrar com quaisquer terceiros ("CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DA BENEFICIARIA"); 

Celebração de contrato de administração de contas do FUNDO, entre 
o FUNDO, representado por sua ADMINISTRADORA, e o AGENTE 
FINANCEIRO, nos termos da Cláusula Nona, inciso XVI, por meio do 
qual: (i) fica estabelecido que o AGENTE FINANCEIRO será 
responsável pela administração das contas do FUNDO durante todo o 
período do financiamento; (ii) ficam cedidos fiduciariamente ao 
AGENTE FINANCEIRO os direitos creditórios relativos a tais contas, 
durante todo o período do FINANCIAMENTO, bem como (iii) 
quaisquer outros direitos creditórios oriundos de contratos que o 
FUNDO venha, durante a vigência deste CONTRATO, a celebrar com 
quaisquer terceiros, observado o disposto no Parágrafo Terceiro 
desta mesma Cláusula Sétima ("CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE CONTAS DO FUNDO"); 

Constituição de conta reserva pelo FUNDO, por meio do CONTRATO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO, por meio do qual o 
FUNDO se obriga a formar conta reserva a ser mantida junto ao 
AGENTE FINANCEIRO, nos moldes abaixo definidos, a qual deverá, 
em conjunto com outras contas mantidas pelo FUNDO para 
remuneração ou amortização das Quotas Seniores ou função similar, 
apresentar valor equivalente a não menos do que as 18 (dezoito) 
prestações vincendas de principal e juros da divida imediatamente 
subsequentes, sendo certo que será destinado a tal conta reserva, até 
o atendimento do saldo exigível, no mínimo, 30% (trinta por cento) 
dos valores que estariam disponíveis ao CLUBE ("CONTA 
RESERVA"). Observados os termos do CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO, o SALDO LIMITE - 
CONTA RESERVA (conforme definido no CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO), deverá estar 



completamente constituído ate (i) o DIA ELEITO (conforme definido 
no CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DO FUNDO) 
referente ao mês de dezembro de 2018; ou (ii) um mês antes da data 
estipulada para a primeira amortização das debêntures referentes i3 

emissão de debêntures da BENEFICIARIA, datada de 28 de maio 
de 2014 ("DEBÊNTURES"), nos termos do Instrumento Particular de 
Escritura da Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para 
Distribuição Privada da Arena Itaquera S.A., conforme aditado de 
tempos em tempos, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de ocorrerem 
saques ou movimentações da CONTA RESERVA que impliquem na 
redução do saldo da CONTA RESERVA aquém do SALDO LIMITE - 
CONTA RESERVA, as partes desde já acordam que todo e qualquer 
pagamento referente as DEBÉNTURES ficará suspenso até o 
completo e total reestabelecimento do SALDO LIMITE - CONTA 
RESERVA. Não obstante, fica desde já acordado que nenhuma 
importância será desembolsada para pagamento das DEBÉNTURES 
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 dívida 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 
operação, 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 PROMISS~RIAS vencidas não permaneçam em mãos do 
AGENTE FINANCEIRO por mais de 2 (dois) anos da data de seu 
vencimento. As NOTAS PROMISS~RIAS serao devolvidas pelo 



AGENTE FINANCEIRO a BENEFICIARIA, e por estas resgatadas, a 
medida que o serviço da divida 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 
BENEFICIARIA 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 mesmos 
compromissos aqui tratados, como se fosse signatário original deste 
CONTRATO; (ii) não cobrar ou executar as NOTAS PROMISS~RIAS 
por valor superior ou em prazo inferior àquele pelo qual o crédito 
objeto deste FINANCIAMENTO seria exigível, de acordo com os seus 
termos; e (iii) não cobrar ou executar o crédito representado pelas 
NOTAS PROMISSÓRIAS em duplicidade com aquele objeto deste 
FINANCIAMENTO, reconhecendo-se tratar de uma só dívida; 

Contrato de Suporte de Acionista elou Patrocinador ("CONTRATO DE 
SUPORTE"), a ser firmado entre OPI, Odebrecht S.A. ("ODB), 
BENEFICIARIA, JEQUITIBÁ e o AGENTE FINANCEIRO, por meio do 
qual a OPI e ODB obrigam-se a apodar, ou fazer com que sejam 
apodados por terceiros, recursos necessários na BENEFICIARIA, nas 
hipóteses previstas no CONTRATO DE SUPORTE e de acordo com 
os termos e condições lá contidos; 

Constituição de alienação fiduciária, em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, sobre o imóvel registrado perante o 9 O  Oficial de 
Registro 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, o qual se encontra listado e descrito no Anexo I 
("CONTRATO DE ALIENAÇÁO FIDUCIÁRIA DE IMÓvEL"); 

Constituição de hipoteca sobre o 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, o qual se encontra listado e descrito no 
Anexo I1 ("ESCRITURA DE HIPOTECA"); 



XII - 

Constituição de alienação fiduciária, em favor do AGENTE 
FINANCEIRO, sobre a totalidade das Quotas Subordinadas Mezanino 
do FUNDO de titularidade da OPI, já emitidas na presente data ou a 
serem emitidas a qualquer momento, durante todo o periodo do 
FINANCIAMENTO, mediante formalização de instrumento específico 
("CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIARIA DAS QUOTAS 
SUBORDINADAS MEZANINO"), a ser firmado entre a OPI e o 
AGENTE FINANCEIRO, com a inte~eniência do FUNDO e da 
BENEFICIARIA: 

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

PROCURAÇAO 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 divida 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 ("PROCURAÇÃO" que em conjunto com (i) o CONTRATO 
DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DAS AÇÕES, (ii) o CONTRATO DE 
ALIENAÇAO FIDUCIARIA DAS QUOTAS SENIORES, (iii) o 
CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DA BENEFICIÁRIA, 
(iv) o CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO,; 



(v) as NOTAS PROMISSÓRIAS; (vi) o CONTRATO DE SUPORTE; 
(vii) o CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIARIA DE IM~VEL;  (viii) a 
ESCRITURA DE HIPOTECA; (x) o CONTRATO DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA DAS QUOTAS SUBORDINADAS MEZANINO; (ix) o 
CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIARIA DOS DIREITOS RELATIVOS 
AS QUOTAS JUNIORES; e (xi) a PROCURAÇÃO, são doravante 
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. 

As garantias referidas nesta Cláusula Sétima são consideradas um todo 
indivisível em relação ao valor da dívida, observadas as disposições específicas 
quanto ao resgate das NOTAS PROMISSÓRIAS e a liberação gradual ou 
integral do CONTRATO DE SUPORTE. 

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 a possibilidade de outorga pelo FUNDO das referidas cessões fiduciárias 
em garantia das obrigações da BENEFICIÁRIA no âmbito do FINANCIAMENTO. 
Nesta hipótese especifica a perda de eficácia, não configurará hipótese de 
inadimplemento do FUNDO, nem obrigará a qualquer das partes a instituir novas 
garantias além daquelas já acordadas no âmbito deste CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO. 

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 às 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 estabelecidas 
nos respectivos CONTRATOS DE GARANTIA, ao longo de todo o período do 
FINANCIAMENTO) referentes: (i) aos direitos creditórios relativos as Contas 
Vinculadas da BENEFICIARIA, de acordo com o disposto no CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DA BENEFICIARIA; (ii) aos direitos creditórios 
relativos às Contas Vinculadas do FUNDO, de acordo com o disposto no 
CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DO FUNDO (observado neste 
caso o Parágrafo Terceiro desta Cláusula); e (iii) aos direitos economicos 
relativos (iii.1) às ações da BENEFICIARIA, (iii.2) às Quotas Seniores do 
FUNDO; (iii.3) às 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 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS 

ORIGINARIOS 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 poderá, 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 alteração, por 
escrito, à 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 BENEFICIARIA 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 a 
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 acréscimos 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 operaçlio do 
PROJETO (ainda que a título precário), tão logo legalmente exigivel, 
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 Renováveis - IBAMA, conforme o caso; 

manter a titularidade das Quotas Seniores do FUNDO, bem como náo 
alterar o acordo de quotistas do FUNDO, datado de 14 de dezembro 
de 2011, conforme aditado de tempos em tempos ("ACORDO DE 
QUOTISTAS DO FUNDOn), 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 BENEFICIÁRIA, 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 





comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEIRO, após a sua 
ciência, a ocorrência de qualquer fato que enseje ou possa ensejar o 
comprometimento das GARANTIAS, indicando as providências que 
julgue devam ser tomadas; 

XII - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, sempre que solicitado, 
quaisquer documentos necessários a comprovação da manutençáo 
da higidez das GARANTIAS e da veracidade das declarações 
prestadas, inclusive certidbes, comprovantes de pagamento, 
declarações, cópias de livros, entre outros; 

XIII - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO a certificação emitida para o 
PROJETO por entidade certificadora de Qualidade Ambienta1 
reconhecida internacionalmente elou acreditada pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
INMETRO, em até 12 (doze) meses após o término do prazo de 
utilização dos recursos; 

XIV - reservar o uso da CONTA DESEMBOLSO exclusivamente para o 
recebimento e a movimentação dos recursos do PROJETO; 

XV - autorizar, ou cuidar para que sejam autorizados pelo FUNDO, a 
CAIXA e o BNDES a consultarem trimestralmente, elou sempre que 
entenderem necessário, o extrato das Contas do Projeto, assim 
entendidas aquelas contas do FUNDO e da BENEFICIARIA objeto 
dos respectivos contratos de administração de contas, nos termos da 
Cláusula Sétima, incisos III, IV e V deste CONTRATO ("CONTAS DO 
PROJETO"); 

XVI - contratar e manter o AGENTE FINANCEIRO para a administração da 
estrutura de CONTAS DO PROJETO; 

XVII - assegurar destinação de 50% (cinquenta por cento) da geração de 
caixa do PROJETO que estaria disponível para distribuição ao 
CLUBE, na posiçáo de quotista júnior do FUNDO, ao longo de todo o 
período de carência, ou seja, ao longo de todo o ano de 2014 e 
durante os meses de janeiro a junho de 2015, para aceleração do 
pagamento do FINANCIAMENTO, observado ainda o disposto no 
inciso III do Parágrafo Décimo da Cláusula Décima; 





finalidade de fazer com que o ICSD seja igual ou superior a 1,3, os 
seguintes percentuais serão aplicáveis: 

(%) CAIXA DISTRIBUíVEL 

(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 BENEFICIARIA elou no FUNDO, os 
seguintes percentuais serão aplicáveis: 

O ICSD será 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 ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DO 
FUNDO, sendo certo que no exercício em que o ICSD verificado for 
igual ou superior ao necessário para a liberação do CAIXA 
DISTRIBU~VEL. de acordo com os critérios descritos acima, referidos 
recursos poderá0 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 
financeiras/endividamentos da BENEFICIARIA contraídos de tempos 



em tempos, observado o disposto no CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DA BENEFICIARIA; 

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 inobse~ancia, pela 
BENEFICIARIA 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 BENEFICIARIA ou do FUNDO em decorrência 
do PROJETO. Não obstante, as partes concordam que, na medida 
em que o õnus final incumba a BENEFICIARIA 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 transaçáo 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 admissivel em 
favor da BENEFICIARIA elou do FUNDO, ressalvado eventual acordo 
em sentido diverso com a BENEFICIARIA elou o FUNDO. Caso a 
BENEFICIARIA 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 correçáo monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, pro rata die, calculados desde a data do desembolso 
pelo AGENTE FINANCEIRO até a data do efetivo ressarcimento; 

XXV - instalar e manter, em local visível, placa de obra com referência ao 
financiamento da CAIXA; 

XXVI - cumprir, no que couber, as "DISPOSIÇÓES APLICÁVEIS AOS 
CONTRATOS DO BNDES" - regras, condições e procedimentos 



XXVI I I - 

estabelecidos pelo BNDES aplicáveis aos contratos de Colaboraçao 
Financeira do BNDES: 

arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos 
comprobatórios das despesas com a execução do PROJETO, os 
quais permanecerão a disposição do AGENTE FINANCEIRO até a 
liquidação final do FINANCIAMENTO; 

assegurar que sejam mantidas em situação regular suas obrigações 
junto aos órgãos do meio ambiente, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO; 

apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias, contado a partir da liberação da Última parcela do 
crédito, a comprovação do atendimento as exigências apresentadas 
pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - CADES, por conta da aprovação do Relatório de 
Impacto de Vizinhança - RIVI, publicado no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo, em 14 de maio de 2011, por meio de documento 
emitido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente ou 
outro instrumento que comprove a inexistência de pendências a 
serem atendidas em relaçáo a tais exigencias; p A i <  ~ . ' \  i ' .  

8 - '  .., . - . . 

XXX - assegurar que seja observado na execuçáo do PROJETO, durante o 
-. . 
lj+. ... prazo de vigência do CONTRATO, o disposto na legislaçao aplicável 

as pessoas portadoras de deficiência: 

XXXI - comunicar ao AGENTE FINANCEIRO, na data do evento, o nome e o 
CPFIMF da pessoa que, exercendo função remunerada ou estando 
entre seus proprietários, controladores ou diretores, tenha sido 
diplomada ou empossada como Deputado(a) Federal ou Senador(a); 

XXXII - 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; 



XXXIII - comunicar ao AGENTE FNANCEIRO a habilitação e l o ~  co- 
habilita90 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/seNiços, conforme 
benefício tributário auferido, nas hipóteses aplicáveis, com as 
respectivas justificativas da não aplicabilidade; e (b) aditivo(s) ao(s) 
contrato(s) firrnado(s) para a execução das obraslserviços 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; 

XXXV - apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, na hipótese de concessão de 
benefícios tributários nos âmbitos estadual elou municipal destinados 
A 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) medida(s), se aplicável: (a) 
documento que ateste a revisão das planilhas de custos unitários das 
obraslserviços, conforme 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 
obraslse~iços objeto da presente operação, do qual conste o 
reequilíbrio econdmico-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- encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO toda e qualquer 
documentação emitida pela FIFA, relacionada as obras da ARENA, 
no prazo de até 15 (quinze) dias contado do recebimento da mesma; 



XXXVII - encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo de até 3 (três) 
meses, contado do término das obraslserviços, Relatório Final da 
Execução Físico-Financeira do PROJETO, elaborado por empresa 
independente; 

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

XXXIX - 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 anuência do AGENTE FINANCEIRO; 

XL - informar ao AGENTE FINANCEIRO em náo 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 decisão administrativa relacionada aos 
aspectos ambientais elou sociais do PROJETO que possa 
prejudicar a sua exequibilidade; 

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

(iii) a ocorréncia de qualquer decisão interlocutória ou sentença 
relacionada ao PROJETO, quer em primeira instância, quer em 
outros graus de jurisdição, inclusive, mas não 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 açôes, e 
sendo tal comunicação efetuada mediante envio de 
comunicaçáo da própria BENEFICIARIA, podendo, ainda, o 
AGENTE FINANCEIRO exigir a apresentação de Certidões 
Cartorárias dos respectivos juízos; e 



(iv) a ocorrência de (a) qualquer descumprimento 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 as 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 causados 
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 BENEFICIARIA 
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 aprovaçáo 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 instituições 
financeiras. O AGENTE FINANCEIRO terá, a partir da data de 





às respectivas contrataçóes. O AGENTE FINANCEIRO terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos para a análise dos indicados, sob 
pena de aceitaçao tácita. Sem prejuízo do disposto acima, a 
BENEFICIARIA desde já se compromete a outorgar ao AGENTE 
FINANCEIRO procuração conferindo a este plenos poderes para 
escolher em seu nome, em Assembleia de Quotistas, as novas 
PESSOAS CHAVE ou o novo agente comercializador, conforme o 
caso, e o novo Consultor de Operaçáo de Arenas; e 

Obter aprovação prévia do AGENTE FINANCEIRO antes de celebrar 
quaisquer aditamentos aos instrumentos relacionados aos DIREITOS 
REMANESCENTES. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O prazo para cumprimento das obrigações não pecuniárias será de 30 
(trinta) dias, salvo se outro estiver expressamente estipulado neste CONTRATO 
ou na legislação aplicável. 

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 BENEFICIARIA 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 à: (Resultado 
Líquido do Exercício (+I-) Ajuste ao Valor Justo (-) Receitas Não Recorrentes). 

A Receita Operacional Bruta Anual não deverá considerar recursos oriundos de 
dividas, aportes e receitas náo 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 do 
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 DECIMA 
OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES ANUENTES E DA BENEFICIÁRIA 

SCio, 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 201 1,  
que consiste em investir a totalidade de seus recursos exclusivamente no 
empreendimento imobiliário que tem por objeto a ARENA, ressalvados os 
investimentos permitidos em relaçáo ao caixa disponível; 

d. obterem, junto a ADMINISTRADORA do FUNDO, conforme solicitado 
pelo AGENTE FINANCEIRO, quaisquer documentos relativos ao 
PROJETO, que se façam necessários ao cumprimento das obrigações 
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 ocorrência do inadimplemento financeiro das OBRIGAÇÓES 
GARANTIDAS que tenha sido notificado pelo AGENTE FINANCEIRO a 
BENEFICIARIA, com cópia a 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 a 
BENEFICIARIA no âmbito do ACORDO DE QUOTISTAS DO 
FUNDO; 

(iii) qualquer alteração nas características de quaisquer quotas, 
inclusive no que diz respeito a remuneraçáo 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 critérios de remuneração da 
ADMINISTRADORA DO FUNDO; e 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para os fins das alíneas "Y e "g" do caput da presente Cláusula Décima: 

(i) a BENEFICIARIA elou os INTERVENIENTES ANUENTES, conforme o 
caso, obrigam-se a enviar comunicação escrita ao AGENTE 
FINANCEIRO, solicitando, quando exigivel, 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 
reunióes de conselho de administração, entre outros, conforme aplicável, 
do FUNDO) a que a comunicação se referir, com prazo de, no minimo, 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, a 
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. 

A comunicação escrita prevista no Parágrafo Segundo da presente 
Clásula Décima deve ser instruida com informações detalhadas sobre o assunto 
dependente de autorização do AGENTE FINANCEIRO, bem assim de todos os 
documentos e informações justificadamente necessários a análise respectiva, 
incluindo relatórios, pareceres, estudos, laudos, entre outros subsídios, 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 inobservância pela BENEFICIARIA ou por qualquer dos 
INTERVENIENTES ANUENTES das obrigações 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. 



Para fins do disposto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima o FUNDO 
deverá apresentar à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias a contar da celebração deste CONTRATO, consulta sobre as 
cessões fiduciárias constituídas nos termos da Cláusula Sétima, inciso IV, do 
presente CONTRATO, na forma da minuta constante do Anexo VI/. 

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 BENEFICIARIA 
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 (cessa0 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 OPERAÇAO"). Caso a 
totalidade dos recursos líquidos 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 Operação, o CLUBE dever& 
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. 



PARÁGRAFO NONO 

O valor das garantias Constituídas pelo CLUBE será equivalente ao VALOR DA 
OPERAÇÃO, 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 a 
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 critério 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 no 24.168 e 
24.207 do g0 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 OPERAÇAO, 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 daí originadas, inclusive na hipótese de decretação de vencimento 
antecipado, não ensejarão, em qualquer caso, o acionamento do CONTRATO 
DE SUPORTE. 

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

I - 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; 

I1 - encaminhar, sempre que solicitado pelo AGENTE FINANCEIRO e seus 
consultores, cópia 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 mediçbes relativas aos contratos de implantação do 
PROJETO: 

III- destinar, nos termos da Cláusula 3.11 do CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DO FUNDO, 100% (cem por cento) das 
receitas auferidas pelo regime de competência com a comercialização 
dos Naming Rights para aceleraçáo do pagamento do FINANCIAMENTO: 
(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; 

V - encaminhar ao AGENTE FINANCEIRO, trimestralmente, Relatório de 
Acompanhamento da Execução Físico-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: 

(i) seleção e teste, em base de amostragem, da documentação 
financeira dos gastos da obra (notas fiscais, empenhos, 
comprovantes de pagamento, etc.); 

(ii) seleção e teste, em base de amostragem, dos boletins de 
medição dos serviços realizados, visando verificar as devidas 
aprovações; e 

(iii) 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 Físico-Financeiro do PROJETO, com análise qualitativa de 
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 minima trimestral; 

IX - 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 a 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; 

X - submeter a aprovação do AGENTE FINANCEIRO contrato de prestaçáo 
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 dias contados da data de submissão da proposta, 
sob pena de aceitação tácita; 

XI - informar os dados das contas relacionadas no CONTRATO DE 
ADMINISTRAÇAO DE CONTAS DO FUNDO em todos os contratos que 
vier a celebrar relativos a 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 
com quaisquer contrapartes e clientes do FUNDO, no âmbito da 
exploração da ARENA, a obrigação de tais contrapartes e clientes 







CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
RESPONSABILIDADE NA SUCESSAO EMPRESARIAL 

Na hipótese de sucessão empresarial, os eventuais sucessores a 
qualquer titulo da BENEFICIARIA 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. 

CLÁUSIJLA DÉCIMA TERCEIRA 
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO 

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

I - Para utilização da primeira parcela do crédito: 

I) comprovaçáo, 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 GARANTIAS 
(exceto nas GARANTIAS mencionadas nos incisos VIII e IX da 
Cláusula Sétima); e (iii) de suas plenas validades e eficácias; 

b) comprovaçáo da regular averbaçáo da Concessáo 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 matrícula do referido imóvel, perante o ofício competente do 
Registro Geral de Imóveis; 

c) inexistência de qualquer fato que, a crit6rio do AGENTE 
FINANCEIRO elou do BNDES, venha alterar substancialmente 
a situação econômico-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; 

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 
condiçaes análogas à de escravo, instituído pela Portaria 
Interministerial no 2, de 12.5.201 1, 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 dívida 
subordinada, no valor de R$ 50.000.000.00 (cinquenta milhões 
de Reais), entre a OPI (ou outra empresa pertencente ao 
mesmo grupo econômico) e a BENEFICIARIA ou da 
integralização de Quotas Mezanino no FUNDO pela ODB ou 
OPI no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhóes de 
Reais); 

h) comprovação de inexistência de inadimplemento com a União, 
seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta, 
mediante a apresentação de declaraçao da BENEFICIARIA, 
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) Certidáo Negativa de Débito (CND) ou Certidão 
Positiva de Debito com Efeitos de Negativa de Débitos (CPD- 
EM) da BENEFICIÁRIA, expedidas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, por meio da internet, a serem extraídas pela 
BENEFICIARIA no endereço www.receita.fazenda.gov.br e 
verificadas pelo AGENTE FINANCEIRO no mesmo (art. 195, 5 
3O, da Constituiçáo Federal; art. 47 da Lei no 8.212, de 24.7.91; 
art. 71, § 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 13/11/2009, da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, publicada no Diário Oficial da 
União em 17.1 1.2009; art. 257 do Decreto no 3.048, de 6.5.99); 

(ii) Comprovante de que a BENEFICIÁRIA 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.O 76.900, de 23.12.1975); 

(iii) Comprovação de que a BENEFICIÁRIA está em dia 
com as obrigações relativas ao FGTS, mediante apresentação 
de Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela 
CAIXA, cuja autenticidade deverá ser verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO, no endereço www.caixa.gov.br (Lei n.O 9.012. de 
30.03.95; Lei n.O 8.036, de 11.05.90; Circular Caixa na 392, de 
25.10.2006); e 

(iv) Comprovação de quitação de tributos e contribuições 
federais, mediante apresentação de Certidáo Conjunta 
Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da Uniao, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da 
Receita Federal, por meio da internet, cuja autenticidade 
deverá ser verificada pelo AGENTE FINANCEIRO nos 
endereços www.receita.fazenda.gov.br OU 

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 19.1 1.2005, 
Portaria Conjunta PGFNISRF no 3, de 2.5.2007, e Instrução 
Nomativa RFB no 734, de 2.5.2007). 

h) apresentação dos seguintes documentos relacionados ao 
PROJETO: Alvará de construção do projeto modificativo; 
Declaração da Eletropaulo sobre as 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: 

(i) declaração expressa do autor do projeto executivo, sob 
pena de responsabilização pessoal, de que todos os trabalhos 
gráficos, especificações, orçamentos e demais documentos 
técnicos relacionados com a obra, contém 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. 5.1 94/66; 

(ii) anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos 
autores de todos os documentos técnicos relacionados com a 
obra, incluindo os projetos de engenharia e arquitetura, os 
orçamentos, especificaçóes técnicas, cadernos de encargos, 
memoriais descritivos, conforme estabelece o artigo l0 da Lei 
no. 649611977; 

(iii) declaração expressa de profissional de engenharia de 
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. 10.67112003 (Estatuto do 
Torcedor); e 

(iv) declaração expressa de profissional de engenharia de 
que os projetos atendem as condições impostas pelas 



concessionárias de serviços públicos de saneamento, energia 
elétrica e telefonia. 

b) apresentação do pronunciamento do TCU acerca do projeto 
executivo da ARENA, de acordo com o disposto no Acórdão no 
08451201 1, de 06 de abril de 201 1, do Tribunal de Contas da 
União - TCU; e 

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

III - Para utilização 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 à obtenção de 
certificação para o PROJETO; e 

c) comprovação, em relação aos CONTRATOS DE GARANTIAS 
mencionados 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 
GARANTIAS; e (iii) de suas plenas validades e eficácias. 

IV - Para utilizaçáo 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 integralização 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 econômico-financeira da 
BENEFICIARIA ou que possa comprometer a execuçáo 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; 

i) comprovação de a BENEFICIARIA haver aplicado no 
PROJETO a parcela do credito anteriormente utilizada, de 
acordo com o estabelecido no Quadro de Usos e Fontes 
aprovado pelo BNDES; 

c) apresentação, pela BENEFICIARIA, ao AGENTE 
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 extraídas pela BENEFICIARIA no 
endereço www.receita.fazenda.gov.br e verificadas pelo 
AGENTE FINANCEIRO no mesmo; 

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 143/2011, expedido pela Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente em 24 de maio de 201 1 e aditado em 
29 de novembro de 201 1; 

f) cumprimento pela BENEFICIÁRIA, 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 à 
BENEFICIARIA para ciência os documentos recebidos do TCU 
que repercutam no PROJETO, que deverá declarar 





qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a Concessão do Direito Real de Uso 
do imóvel elou a ARENA. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA 
INADIMPLEMENTO 

Na ocorrência de inadimplemento das obrigações assumidas pela 
BENEFICIARIA será observado, sempre quando aplicável e no que couber, o 
disposto nos artigos 41 a 47-A das "DISPOSlÇÓES APLICAVEIS AOS 
CONTRATOS DO BNDES". 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
MULTA DE AJUIZAMENTO 

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

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA 
VENCIMENTO ANTECIPADO 

Obse~ado 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 
BENEFICIÁRIA no âmbito do presente CONTRATO; 

b) extinção, liquidaçáo, 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; 









) 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 

t) O descumprimento por parte do CLUBE das obrigaç6es previstas no 
Parágrafo Oitavo e Nono da Cláusula Décima. 

O AGENTE FINANCEIRO declarará 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: 

3) 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 diplomação 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 NAO 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 BENEFICIARIA, cujo endereço estiver indicado neste CONTRATO. 

CLÁUSULA DECIMA NONA 
AUTORIZAÇÃO 

A BENEFICIARIA 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 para 
a execução do PROJETO, franqueando o livre acesso aos documentos relativos 
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 instituiçóes integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

A BENEFICIARIA 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 BENEFICIARIA 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. 



~ ~ 
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As autorizaçóes acima mencionadas serão autorkticàmente estendidas a 
qualquer outra entidade que, no curso deste CONTRATO, venha a substituir, em 
sua compet6ncia e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima 
mencionados. 

CLÁUSULA VIGES~MA 
DECLARAÇOES DA BENEFICIÁRIA E DAS INTERVENIENTES ANUENTES 

Sem prejuizo das demais declarações e garantias aqui prestadas, a 
BENEFICIÁRIA, e cada uma das INTERVENIENTES ANUENTES, 
individualmente, declara e garante que: 

O AGENTE FINANCEIRO não detém competência ou atribuição para 
fiscalizar a atuação da BENEFICIÁRIA 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, especifica 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; 

Está autorizada, nos termos da lei e de seus documentos 
organizacionais a celebrar o presente CONTRATO, assumindo as 
obrigações financeiras e não financeiras decorrentes, bem como a 



cumprir todas as disposiçóes deste CCNTRATO e aos CONTRATÕS 
DE GARANTIA de que é parte; 

VI1 - É pessoa capaz e a celebração e a execução deste CONTRATO e 
dos CONTRATOS DE GARANTIA de que é parte não infringem nem 
violam nenhuma disposição de seus documentos organizacionais ou 
das leis e dos regulamentos a que se submete; 

VIII - 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; 

IX - Todas as aprovações, consentimentos, registros ou demais medidas 
de qualquer natureza que powentura sejam necessários para a 
celebraçáo deste CONTRATO e dos CONTRATOS DE GARANTIA 
foram tomados e obtidos, e estão em pleno vigor e eficácia, pela 
BENEFICIARIA e INTERVENIENTES ANUENTES, especialmente em 
relago à 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; 

XI - 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 desembaraçados de quaisquer 
Ônus, inclusive fiscais, ressalvados os Ônus que já sejam de 



. . 

conhecimento do AGENTE FINANCEIRO lia data da celel;ração 
deste contrato, elencados no Anexo V; e 

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 
Decisáo no 1.18912012, de 19 de novembro de 201 3. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÓES 

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 prévia 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. 

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 irregularidades, até o esclarecimento definitivo da pendência 
que, em se confirmando, poderá acarretar 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 as outras partes através de notificação. 

Se a BENEFICIÁRIA: 
End.: Rua Iguatemi, no 151, 19" andar, Itaim Bibi, Sáo Paulo - SP, CEP 
01451-01 1 
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio César Campanha de Almeida 
Tel.: (1 1) 31 33-0370 
Fax: (1 1) 31 33-0360 
E-mail: rnribeiro@brltrust.com.br; 
jcampanha@brltrust.com. br 

Se ao AGENTE FINANCEIRO: 
End.: GESAN - GN Financiamento para Saneamento e Infraestrutura, 
SBS Quadra 04, Lotes 314 - Ed. SedelMZ, 12' andar, 
CEP 70092-900, Brasilia - 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, 11' 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-mail: otaviof@odebrecht.com 



End.: Rua Iguatemi, no 151, 19" andar, Itaini Bibi, São Paulo SP, CEP 
01451-01 1 
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes; Júlio César Campanha de Almeida 
Tel.: (11) 3133-0370 
Fax: (1 1) 31 33-0360 
E-mail: mribeiro@brltrust.com.br; 
jcampanha@brltrust.com.br 

Se ao CLUBE: 
End.: Rua São Jorge, no 777, Tatuapé, São Paulo - SP, CEP 03087-000 
At.: Mário Gobbi Filho 
Tel.: (1 1) 2095-3000 
Fax: (1 1) 2095-3001 
E-mail: presidencia@sccorinthians.com.br 

Se ao FUNDO: 
End.: Rua Iguatemi, no 151, 19" andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 
01451-01 1 
At.: Maurício Ribeiro; Rodrigo Gomes 
Tel.: (1 1) 3133-0370 
Fax: (1 1) 31 33-0360 
E-mail: mribeiro@brltrust.com.br; rgomes@brltrust.com.br 

As comunicações realizadas por mensagem eletrônica (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 notificação judicial ou extrajudicial ou, no caso 
de envio por fac-símile ou entrega de correspondência, através do relatório de 
transmissão ou comprovante de entrega. 

Qualquer alteração nas informações constantes acima deverá ser 
informada a outra parte, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados 
da sua ocorrência. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA 
EXECUÇAO ESPEC~FICA 

As obrigações assumidas neste CONTRATO poderão ser objeto de 
execução especifica por iniciativa de qualquer das partes, nos termos do 
disposto nos artigos 461, 632 e seguintes do Código de Processo Civil. As 
obrigações de fazer ou não fazer aqui assumidas serão exigiveis a 
BENEFICIÁRIA até o pagamento integral do seu débito para com o AGENTE 
FINANCEIRO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 
INDEPENDÊNCIA DAS CLÁUSULAS 

Se qualquer item ou cláusula deste CONTRATO vier a ser considerado 
ilegal, inexequível ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e 
cláusulas permanecem plenamente válidos e eficazes. 

As partes desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo 
possivel, item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou 
cláusula declarada ilegal, inexequivel ou ineficaz, considerando o objetivo das 
partes na data de assinatura deste CONTRATO, bem como o contexto no qual o 
item ou cláusula ilegal, inexequivel ou ineficaz foi inserido. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA 
RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS E DESPESAS 

Correrão por conta da BENEFICIÁRIA todos os encargos e despesas 
razoáveis e comprovadamente incorridos pelo AGENTE FINANCEIRO relativos 
a este CONTRATO e a forrnalização, cobrança e realização das garantias, 
inclusive as despesas de registro e averbações nos Cartórios competentes, 
mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA 
LIBERALIDADE 

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



ANEXO I 
MATR~CULA DO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO AGENTE 

FINANCEIRO 



ANEXO II 
MATR~CULA DO IMÓVEL HIPOTECADO AO AGENTE FINANCEIRO 



ANEXO III 
QUADRO DE USOS E FONTES 



ANEXO IV 
SEGUROS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA 



ANEXO V 
ÔNUS EXISTENTES SOBRE OS ATIVOS DADOS EM GARANTIA 



ANEXO VI 
PROCURAÇÁO CLUBE 



ANEXO VI1 
CONSULTA A CVM SOBRE AS CESSOES FIDUCIÁRIAS DO FUNDO 



ANEXO VIII 
MINUTAS DE GARANTIAS DOS DIREITOS REMANESCENTES 



1 CAI AA 
ANEXO 4.2(i)(a) 

ATA DE ASSEMBLELA GERAL EXTRAORDINARIA 



ARENA ITAQUERA S.A. 
CNPJ no 14.278.55110001-26 

NIRE 35300413393 

Assembleia Geral Extraordinhria 
realizada em H de novembro de 2013 

1. Data. horhrio e local: aos dias do mês de de 2013, às horas, na sede da Arena 
Itaquera S.A. ("Comvanhia"), à Rua Iguatemi na 151, 19O andar (parte), CEP 01451-01 1, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

2. Mesa: Presidente: Sr. a; Secretário: Sr. a. 
3. Convocacáo: dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no parágrafo 4' do 
artigo 124 da Lei no 6.404176, conforme alterada ("W). 

4. Presenca e Instalacão: a Assembleia foi declarada instalada pelo Presidente, com a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. 

6. Deiiberacóes tomadas Dor Unanimidade: Examinadas e debatidas as matérias constantes 
da ordem do dia, foi deliberado e restou aprovado, pelos acionistas representantes da totalidade 
do capital social da Companhia presente e sem quaisquer restrições, o aumento do capital social 
da Companhia, passando de R$ fdBI a) para R$ $-Bf 6, um aumento, portanto, no montante 
de R$ a, mediante a emissão de a novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, ao preço total de emissão no valor de R$ a a. 
Restou também aprovado que os recursos provenientes do referido aumento de capital devem 
ser direcionados exclusivamente para a cobertura dos eventos discriminados na Cláusula 
Terceira do Contrato de Suporte de Acionista e Patrocinador firmado em 29.1 1.2013 entre a 
companhia, a Jequitibá Patrimonial S.A. - Jcquitibá, a Odebrecht Participações e Investimentos 
S.A. - OPI, a Odebrecht S.A. - ODB, a Caixa Econômica Federal - Caixa, e o Sport Club 
Corinthians Paulista - Clube. 

Por fim, foi aprovada pelos acionistas a autorização da lavratura desta ata, na forma sumária, nos 
termos do artigo 130, parágrafo 1' da LSA, bem como a autorização aos Diretores da 
Companhia para a prática de todos os atos e a formalização de todos os documentos necessários 
à devida implementação das deliberações ora tomadas. 



. . ~. - 
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7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, qus fo*. Gprovada!ptlas.. 
acionistas da Companhia presentes. 

8. Acionistas Presentes: Jequitibá Patrimonial S.A. e Odebrecht Participações e Investimentos 
S.A. 

Certifico que a presente ata é cópia fiel da transcrição constante do 
Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. 

MESA: 

ACIONISTAS: 

São Paulo, a de de 

Presidente 

Jequitiba Patnmonial S.A. 

Odebrecht Participações e Investimentos S.A. 
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BOLETIM DE SUBSCRIÇAO 


