
 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 
19ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio  

1ª Série 

Relatório Anual do Agente Fiduciário 

Exercício de 2016 
Data Base 31/12/2016 

 
PARTICIPANTES  

EMISSORA Gaia Agro Securitizadora S.A. 

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DO LASTRO SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 

COORDENADOR(ES) SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 

ESCRITURADOR Oliveira Trust DTVM S.A. 

LIQUIDANTE  

 

 

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO    

DATA DE EMISSÃO 28/09/2016 

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023 

VOLUME TOTAL DO CRA NA DATA DE 

EMISSÃO 
R$30.000.000,00 

QUANTIDADE DE CRAS 30 

NÚMERO DE SÉRIES 1 

PUBLICAÇÃO Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Dia de São Paulo  

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, 

os recursos obtidos com a subscrição dos CRA foram utilizados 

exclusivamente pela emissora para pagamento do valor da cessão. 

 

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)   Série Única 

CÓDIGO DO ATIVO  CRA0160001U 

CÓDIGO DO ISIN  Não há 

DATA DE EMISSÃO  28/09/2016 

DATA DE VENCIMENTO  29/09/2023 

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO  R$30.000.000,00 

VALOR NOMINAL UNITÁRIO  

NA DATA DE EMISSÃO 

 R$1.000.000,00 

PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO 

ANO 

 R$1.000.000,00 

QUANTIDADE DE CRAS  30 

REGISTRO CVM  Dispensa ICVM 476 

NEGOCIAÇÃO  CETIP 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL  Não há 

REMUNERAÇÃO ATUAL  CDI 

PAGAMENTO DE JUROS ATUAL  Trimestralmente, até o 24º mês, sendo o primeiro em 30/12/2016. 

PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL  Mensal, sendo a primeira realizada em 31/10/2016 e a última na data de 

vencimento. 

RATING  Não há. 

 
  



 

PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRA(S) EM 2016 (EM VALORES UNITÁRIOS) 

Série Única  

DATA DE APURAÇÃO DO 

PAGAMENTO 
AMORTIZAÇÃO JUROS 

30/12/2016 0,00 14.910,54 

  
  
 POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2016 

Série  Colocadas Em circulação Em tesouraria Convertidas Resgatadas Canceladas    

Única 30 30 0 0 0 0  

 
 
GARANTIAS 

 (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos do agronegócio oriundos do CDCA nº. 01 emitido pela Combio Energia 

S.A. 

 

Garantia Constituída Exequível Suficiente 

Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Sim Sim Sim (R$ 30.991.602,51 em 

30/12/2016)  

 
 
 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA: 

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2016. 

 
 

 

ACOMPANHAMENTO DO LASTRO 

De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora, o valor presente dos créditos imobiliários objeto do lastro 

desta operação, considerando o último dia útil do ano corrente:  

Valor presente dos recebíveis lastro (A)  R$ 30.447.316,20 

Saldo em conta (B)  R$ 544.286,31 

Saldo devedor dos CRI (C)  R$ 30.000.000,00 

Razão entre (A + B) e (C) 103,31% 

Excesso do lastro: R$ 991.602,51 

 
 

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO: 

Restam pendentes: 

- verificação do fundo de despesas referente aos meses de janeiro a março de 2017; 

- verificação de suficiência do lastro, conforme cláusula 2.7.1 do CDCA; 

- cópia do CDCA devidamente registrado, nos termos da cláusula 14 do CDCA; 

- cópia do Contrato de Cessão devidamente registrado, conforme cláusula 5.1 do Contrato de Cessão  

 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NO ANEXO 15 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 583/16 
E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76: 
  

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de 

prestação de informações periódicas, indicando as 

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"; 

Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade 

nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual 

inadimplemento ou atraso na prestação de informações 

da Companhia. 

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com 

efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"; 

Não houve alteração estatutária conforme disposto 

acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora". 



 

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e 

de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas 

contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares 

dos valores mobiliários e que estabelecem condições que 

não devem ser descumpridas pelo emissor"; 

Não aplicável. 

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de 

valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no 

período;  

Informações dispostas no item "Posição do Ativo", 

conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco 

Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na 

qual o ativo esteja registrado para negociação no 

secundário. 

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

resgate, amortização, conversão, repactuação e 

pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no 

período; 

Durante o exercício em referência, não houve resgate 

parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item 

"Posição do Ativo" acima, bem como foram realizados 

pagamentos de juros e não foram realizadas 

amortizações , conforme item "Pagamentos Efetuados" 

acima. 

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de 

outros tipos fundos, quando houver; 

Não foi constituído fundo de amortização. 

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

destinação dos recursos captados por meio da emissão, 

conforme informações prestadas pelo emissor; 

Informação contida no item "Destinação dos Recursos". 

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

relação dos bens e valores entregues à sua administração, 

quando houver; 

Não foram entregues bens e valores à administração do 

Agente Fiduciário. 

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

cumprimento de outras obrigações assumidas pelo 

emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de 

emissão, no termo de securitização de direitos creditórios 

ou em instrumento equivalente; 

Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no 

presente relatório. 

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; 

Informação contida no item "Garantias". 

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

existência de outras emissões de valores mobiliários, 

públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade 

coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo 

grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício 

como agente fiduciário, bem como os seguintes dados 

sobre tais emissões:a) denominação da companhia 

ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores 

mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) 

prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento 

no período. 

Conforme disposto no Anexo I 

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

declaração sobre a não existência de situação de conflito 

de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a 

exercer a função. 

Declaração disposta abaixo. 

 
 
 
 
 



 

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a 

continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRA da GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.. 

 

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do 

Anexo 15 da Instrução CVM nº 583/16, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos 

empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que 

forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de 

crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do 

pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. 

 

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust 

www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informações Eventuais.  

 

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de 

Securitização e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro. 

 

 

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 

 



 

ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, 
PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, 
CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO 
AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO 

 

Emissora: GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 12 

Volume na Data de Emissão: R$ 60.000.000,00 Quantidade de ativos: 120 

Data de Vencimento: 18/12/2017 

Taxa de Juros: CDI + 3% a.a. na base 252. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: 1.Cópia autenticada da Declaração de investidor qualificado; 

2.Cópia dos Boletins de Subscrição. 3.Comprovação da quitação das dívidas junto somente ao Itaú BBA Cap. Giro nº 

7.800, 13.500, 400.00700 e 6.600, conforme cl. 7.5.1 da CPR-F, pois já recebemos os do Santander e Rabobank; 

4.Cópia da matrícula 7.897 do RI de Angatuba atestando da transferência da propriedade da Fazenda Angico para a 

JF Citrus, conforme cl. 9.1.15 da CPR-F; 5.Cópia das matrículas nº 35.512 e 35.513 do RI de Mogi Guaçu/SP, contendo 

a transferência da propriedade dos Imóveis Hipotecados para a JF Citrus, conforme Hipoteca, Considerando (vii) (d); 

6.Comprovação da quitação da dívida decorrente do compromisso de compra e venda do imóvel rural referente à 

Fazenda Angico (previsão até 15/01/2015), conforme cl. 6.2 c/c 9.1.15 da CPR-F; 7.Comprovação da apresentação 

dos Direitos Creditórios Oferecidos em Complementação ao "Instrumento Particular de Compra e Venda" nº 

1000978221, celebrado em 3 de junho de 2014, entre a Garantidora e a Citrosuco S.A Agroindústria, cujo prazo 

encerrou-se em 12/01/2015, OU cópia da planilha validada, por escrito, pela Citrosuco S.A. Agroindústria que ateste a 

entrega de pelo menos 90% (noventa por cento) de todo o Produto devido pela Garantidora no âmbito das relações 

comerciais vigentes com referida Devedora, nos termos da cláusula 5.7.2. do Contrato de Cessão Fiduciária; 

8.Relatórios de Gestão da Cessão Fiduciária com data base de outubro de 2015 a janeiro de 2017 para verificação da 

Cessão Fiduciária (pela Ovatus ? mínimo de 140%), conforme cláusula 12.2 da CPR-F; 9.Relatórios de Gestão dos 

créditos lastro referentes aos períodos de 2016 e 2017, considerando a periodicidade da obrigação semestral da 

verificação da Razão de Garantia dos Bens Empenhados, conforme previsto na cl. 9.1.7 e 10.2 iii (c) do Termo de 

Securitização;10.Comprovação da verificação, pela Securitizadora em 12/04/2016, da Garantia Mínima da Hipoteca 

com base em novo laudo de avaliação emitido com, no máximo, 2 (dois) meses de antecedência de tal verificação, o 

qual deverá ser preparado por uma das Empresas Especializadas, conforme cl. 5.2 (ii) da Escritura de Hipoteca. 

Apresentar cópia do referido laudo; 11.Cópia do Relatório de Monitoramento de junho e dezembro de 2016, conforme 

cl. 12 da CPRF; 12.Comprovação da apuração, pela Securitizadora, dos Índices Financeiros da JF Citrus, cujo prazo 

encontra-se encerrado desde 04/07/2016, conforme cl. 7.8, 7.12, 10.2 do Termo de Securitização e 17(vi) e 17.5 da 

CPRF; 13.Cópia da renovação da Procuração à Gaia, vencida desde 27/04/2016, conforme cl. 6.6 do Contrato de 

Cessão Fiduciária; 14.Cópia da renovação da Procuração à Oliveira Trust, vencida desde 27/04/2016, conforme cl. 6.6 

do Contrato de Cessão Fiduciária. 15.Verificação do Limite Mínimo do Fundo de Reserva, de janeiro de 2015 até 

fevereiro de 2017. 16.Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, conforme disposto na cláusula 8.14 do Termo de 

Securitização, de janeiro de 2015 até novembro de 2016; 17.Comprovante de recomposição referente ao 

descumprimento da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária do mês de fevereiro de 2017; 

Garantias: (i) regime fiduciário sobre os direitos creditórios oriundos da Cédula de Produtor Rural Financeira 

nº 001/2014 emitida pela JF Citrus Agropecuária S.A. em 15/12/2014; (ii) penhor agrícola cedular sobre a 

totalidade das safras de laranja de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 de propriedade da JF Citrus 

Agropecuária S.A., sendo certo que deverá ser observada a Razão de Garantia dos Bens Emprenhados no 

mínimo de 140%; (iii) hipoteca em primeiro grau do imóvel objeto da matrícula nº 35.512 do RI de Mogi 

Guaçu/SP e em terceiro grau do imóvel objeto da matrícula nº 35.513 do RI de Mogi Guaçu/SP, sendo certo que 

após a quitação das dívidas definidas na CPR-F, a hipoteca passará a vigorar como primeiro grau sobre ambos 

os imóveis, bem como o valor de mercado dos imóveis hipotecados deverá manter-se equivalente a, no 

mínimo, R$66.000.000,00; (iv) Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios oriundos dos Contratos de 

Fornecimento de Produto, sendo certo que deverá ser observada a Razão de Garantia da Cessão Fiduciária no 

mínimo de 140%; (v) Fundo de Despesas equivalente a R$ 60.000,00; e (vi) Fundo de Reserva equivalente as 

03 próximas parcelas de Remuneração e Amortização do CRA.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 



 

Emissora: Gaia Agro Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 10 

Volume na Data de Emissão: R$ 573.013.000,00 Quantidade de ativos: 573013 

Data de Vencimento: 18/12/2019 

Taxa de Juros: CDI. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: - Relatórios de Gestão dos créditos lastro com data base de 

outubro de 2014 a janeiro de 2017, conforme previsto na cl. 10.2 iii (c) do Termo de Securitização; - Cópia do Rating 

Trimestral emitidos pela Moody´s referentes aos períodos de maio, agosto e novembro de 2016 e fevereiro de 2017, 

conforme cláusula 4.1 aa do Termo de Securitização; - Declaração Anual da Emitente e da Avalista da CPR-F 

informando se ocorreram ou não alguns dos Efeitos Adverso Relevante e/ou Eventos de Inadimplemento, descritos na 

cláusula 9.1 da CPR-F c/c com 7.9 do Termo de Securitização, especialmente relativa aos eventuais ônus descritos 

no item u, bem como memória de cálculo do ônus constituídos sobre o estoque ou recebíveis, nos termos do item ?u? 

e ?x? alínea viii do Termo de Securitização; - Para cumprir o que determina a cláusula 9.8.1.1 do Termo de 

Securitização (abaixo), sempre que o saldo atingir limites inferiores ao mínimo de R$ 15.000,00 nas contas (DI e IPCA), 

deverá ocorrer a recomposição do Valor Inicial do Fundo de Despesas DI e IPCA para ambas as contas. Até a presente 

data, resta pendente a recomposição do valor de: Conta Corrente 2617-4 (IPCA) R$ 55.487,64 Conta Corrente 11826-

5 (DI) R$ 52.562,48 

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituídos sobre os créditos do agronegócio oriundos das CPR-F 1 e 2; (ii) 

Fiança prestada pela Raízen Engenharia S.A. e pela Raízen Combustíveis S.A., nos termos do Contrato de 

Cessão; (iii) Aval prestado pela Raízen Combustíveis S.A., no âmbito das CPR-F.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 13 

Volume na Data de Emissão: R$ 300.000.000,00 Quantidade de ativos: 600 

Data de Vencimento: 24/06/2024 

Taxa de Juros: CDI. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: 1.Cópia da matrícula do imóvel competente comprovando o registro da CPR-F, nos 

termos da cláusula II, letra F item ix da CPR-F c/c 4.23.1 item iii do Termo de Securitização (vencimento antecipado), 

tendo em vista que o prazo encontra-se encerrado desde 22/01/2015, uma vez que as matrículas recebidas, até a 

presente data, não contém o registro da CPR-F; 2.Cópia da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 

19/12/2014 da BRPec que aprovou a emissão da CPR-F devidamente registrada na Junta Comercial, conforme 

clausula 2.4 (i) do Contrato de Cessão; 3.Cópia dos Relatórios mensais de gestão e vinculação dos Créditos ao CRA, 

conforme cláusula 8.3 do Termo de Securitização, de outubro de 2015 a fevereiro de 2017, conforme cláusula 5.2 do 

Contrato de Cessão e cláusula 10.2 iii (c) do Termo de Securitização; 4.Comprovação da recomposição do Fundo de 

Despesa, no Limite Mínimo do Fundo de Despesas em R$ 100.000,00 (cem mil reais), objeto de notificação da Gaia 

em 04/07/2016, via e-mail, para a recomposição até 11/07/2016; 5.Declaração do Banco BTG Pactual S.A. atestando 

a custódia da CPR-F, conforme cláusula 9.1 do Contrato de Cessão. Até a presente data, recebemos apenas cópia do 

contrato de prestação de serviços, o que por se só, não comprova que o banco tenha efetivamente feito a custódia da 

CPR-F; 6.Cópia do Termo de Cessão assinado, conforme cláusula 4.1 e Anexo I do Contrato de Cessão; 7. Declaração 

da Emitente da CPR-F informando se ocorreram ou não hipóteses de vencimento antecipado 

Garantias: Regime Fiduciário instituído sobre os direitos creditórios do agronegócio oriundos da CPR-F.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Gaia Agro Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 18 

Volume na Data de Emissão: R$ 50.000.000,00 Quantidade de ativos: 50 

Data de Vencimento: 04/10/2023 



 

Taxa de Juros: 1% a.m. na base 252. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: - Aditamento ao Termo de Securitização e AGT para alterar os 

pontos necessários para o cálculo do P.U.; - Relatórios de gestão referentes ao meses de dezembro/16 até março/17; 

- Verificação do do valor mínimo do fundo de reserva referente aos meses de janeiro a março de 2017.  

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos do agronegócio oriundos do CDCA nº. 01 emitido 

pela Larco Comercial de Produto de Petróleo Ltda  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Gaia Agro Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 2 Emissão: 10 

Volume na Data de Emissão: R$ 101.987.000,00 Quantidade de ativos: 101987 

Data de Vencimento: 17/12/2021 

Taxa de Juros: 5,69% a.a. na base 252. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: - Relatórios de Gestão dos créditos lastro com data base de 

outubro de 2014 a janeiro de 2017, conforme previsto na cl. 10.2 iii (c) do Termo de Securitização; - Cópia do Rating 

Trimestral emitidos pela Moody´s referentes aos períodos de maio, agosto e novembro de 2016 e fevereiro de 2017, 

conforme cláusula 4.1 aa do Termo de Securitização; - Declaração Anual da Emitente e da Avalista da CPR-F 

informando se ocorreram ou não alguns dos Efeitos Adverso Relevante e/ou Eventos de Inadimplemento, descritos na 

cláusula 9.1 da CPR-F c/c com 7.9 do Termo de Securitização, especialmente relativa aos eventuais ônus descritos 

no item u, bem como memória de cálculo do ônus constituídos sobre o estoque ou recebíveis, nos termos do item ?u? 

e ?x? alínea viii do Termo de Securitização; - Para cumprir o que determina a cláusula 9.8.1.1 do Termo de 

Securitização (abaixo), sempre que o saldo atingir limites inferiores ao mínimo de R$ 15.000,00 nas contas (DI e IPCA), 

deverá ocorrer a recomposição do Valor Inicial do Fundo de Despesas DI e IPCA para ambas as contas. Até a presente 

data, resta pendente a recomposição do valor de: Conta Corrente 2617-4 (IPCA) R$ 55.487,64 Conta Corrente 11826-

5 (DI) R$ 52.562,48 

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituídos sobre os créditos do agronegócio oriundos das CPR-F 1 e 2; (ii) 

Fiança prestada pela Raízen Engenharia S.A. e pela Raízen Combustíveis S.A., nos termos do Contrato de 

Cessão; (iii) Aval prestado pela Raízen Combustíveis S.A., no âmbito das CPR-F.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: GAIA SECURITIZADORA S.A 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão: 3 

Volume na Data de Emissão: R$ 18.360.000,00 Quantidade de ativos: 54 

Data de Vencimento: 09/03/2017 (vencida antecipadamente) 

Taxa de Juros: IGP-M + 0,948879293% a.m. na base 360. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: A Emissão foi vencida antecipadamente pelos investidores na assembleia geral de 

titulares de CRI realizada em 09 de março de 2017, em razão da existência de protesto de títulos contra a Urbplan 

Desenvolvimento Urbano S.A. (Devedora), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.339.221/0001-38, em valor individual ou 

agregado superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por prazo superior à 30 (trinta) dias, nos termos da Cláusula 

7.1, alínea "g" da CCB e da não manutenção do índice mínimo de cobertura igual à 115%, conforme Cláusula 5.3 do 

Termo de Transação. Ficou decidida a aplicação de multa penal de 2% (dois por cento) sobre o valor principal em 

atraso, acrescida de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o valor em atraso, além de atualização 

monetária na forma prevista no item 1.2 da CCB, bem como nos termos da Cláusula 6.1.2 e seguintes do Termo de 

Securitização; que serão computados e acrescidos à dívida da data da mora até sua efetiva liquidação. A Dívida deverá 

ser quitada no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da notificação pela Devedora neste sentido. 

E ainda, caso seja mantido o inadimplemento pecuniário pela Devedora, os Titulares de CRI autoriza, desde já, a 

atuação sob condução do escritório de advocacia Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados para as medidas 

administrativas e/ou judiciais que se façam necessárias. 



 

Garantias: (i) Regime fiduciário sobre os créditos imobiliários oriundos da CCB nº DOMUS0001, com a 

consequente constituição do Patrimônio Separado; e (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis oriundos dos 

contratos de comercialização de determinados lotes dos loteamentos listado nos anexo I dos Termos de 

Adesão.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Gaia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 2 Emissão: 3 

Volume na Data de Emissão: R$ 28.907.280,64 Quantidade de ativos: 28 

Data de Vencimento: 15/07/2019 

Taxa de Juros: CDI + 1% a.a. na base 252. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: 1. Cópia registrada no Jaboticabal-SP do Instrumento Particular 

de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia (ref. a CCB CCG nº 42542-6 (R$ 7.000.000,00)), conforme 

cl. 19, ref. aos recebíveis, objeto da venda e compra dos lotes pertencentes ao CRI Votuporanga/SP, Loteamento 

Parque Cidade Jardim; 2. Cópia da matrícula 11.213 (única pendente) comprovando os registros de Alienação 

Fiduciária de Imóveis relativas à CCB 35.812-6; 3. Cópia registrada no RTD de Sertãozinho-SP e Barretos-SP do 

Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia (ref. a CCB DUSSO nº 39911-8 (R$ 

2.500.000,00)), conforme cl. 19, ref. aos recebíveis objeto da venda e compra dos lotes pertencentes ao CRI 

Barreto/SP, Loteamento Residencial/Comercial Jardim Anastácio; 4. Cópia registrada no RTD de Sertãozinho-SP do 

Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia (ref. a CCB DUSSO nº 41348-3 (R$ 

1.500.000,00)), conforme cl. 19, ref. aos recebíveis objeto da venda e compra dos lotes pertencentes ao CRI 

Barreto/SP, Loteamento Residencial/Comercial Jardim Anastácio; 5. Cópia registrada no RTD de Sertãozinho-SP e 

Batatais-SP do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia (ref. a CCB MORADA 

DO VERDE nº 35812-6 (R$ 5.000.000,00)), conforme cl. 19, ref. aos recebíveis objeto da venda e compra dos lotes 

pertencentes ao CRI Batatais/SP, Loteamento Residencial/Comercial de Interesse Social Morada do Verde; 6. Cópia 

registrada no RTD de Sertãozinho-SP e Batatais-SP do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios em Garantia (ref. a CCB MORADA DO VERDE nº 39297-7 (R$ 1.000.000,00)), conforme cl. 19, ref. aos 

recebíveis objeto da venda e compra dos lotes pertencentes ao CRI Batatais/SP, Loteamento Residencial/Comercial 

de Interesse Social Morada do Verde; 7. Cópia registrada no RTD de Sertãozinho-SP e Ribeirão Preto-SP do 

Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia (ref. a CCB PHU nº 38586-3 (R$ 

4.000.000,00)), conforme cl. 19, ref. aos recebíveis objeto da venda e compra dos lotes pertencentes ao CRI 

Serrana/SP, Loteamento Residencial/Comercial Jardim Primavera; 8. Cópia assinada da CCB CONSTRUTORA 

PAGANO nº 42431-0 (R$ 4.000.000,00); 9. Cópia das Notificações à Pagano (único devedor pendente) e ao 

mandatário de cobrança dos Bens, se for o caso, informando sobre a cessão fiduciária dos Bens, na forma da Cessão 

Fiduciária nº 42431-0, cl. 6 da Cessão Fiduciária;  

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis dos loteamentos denominados Jardim Aliança, Jardim 

Anastácio, Morada do Verde, Pagano, Parque Cidade Jardim e Portal do Primavera ("Imóveis"); (ii) Cessão 

Fiduciária de Recebíveis oriundos da comercialização dos Imóveis; (iii) Aval prestado pelos Avalistas no 

âmbito das CCBs; (iv) Fundo de Reserva correspondente a 100% da soma das últimas parcelas vencidas de 

pagamento das CCBs (principal, juros e atualização), cujo valor inicial era de R$ 280.000,00 conforme cl. 4.5.2; 

(v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Regime fiduciário sobre os créditos imobiliários oriundos das CCB, com a 

consequente constituição do Patrimônio Separado.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Gaia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 3 Emissão: 3 

Volume na Data de Emissão: R$ 183.152.000,00 Quantidade de ativos: 500 

Data de Vencimento: 09/08/2030 

Taxa de Juros: 6,61% a.a. na base 252. 

Status: INADIMPLENTE 



 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: - Comprovante de Renovação da Apólice de Seguro 6804555 

endossada à Securitizadora. 

Garantias: (i) a Alienação Fiduciária de Imóveis objetos das matrículas 227.104, 83.612, 227.106, todas do 

cartório de registro de imóveis do Rio de Janeiro/RJ; (ii) Fiança prestada pela Globex Administração e Serviços 

Ltda, conforme Contrato de Locação; (iii) Regime fiduciário sobre os créditos imobiliários decorrentes do 

Contrato de Locação, os quais serão depositados na Conta Centralizados, na qual deverá ser mantido o Fundo 

de Despesas mínimo de R$ 20.000,00, com a consequente constituição do Patrimônio Separado.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Gaia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 4 Emissão: 3 

Volume na Data de Emissão: R$ 10.828.000,00 Quantidade de ativos: 10 

Data de Vencimento: 20/11/2028 

Taxa de Juros: 10% a.a. na base 360. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: 1.Cópia Procuração Pública à Cessionária, nos termos do Anexo 

III e conforme cl. 5.4.1 do Contrato de Cessão; 2. Relatório de Gestão dos Créditos imobiliários, referente aos meses 

de março a novembro de 2016 e de janeiro a março de 2017, conforme cláusula 10.2 (iii) letra ?c? do Termo de 

Securitização; 3. Manutenção do Fundo de Reserva com Limite Mínimo no valor de R$ 491.126,53, conforme cl. 10.2 

iii ?c? do TS.  

Garantias: (i) Alienação Fiduciária com Condição Suspensiva na forma da cl. 5.10.1 do Contrato de Cessão, a 

qual somente será averbada junto às matrículas dos Lotes caso ocorram os eventos descritos nos itens ” i”  e 

” ii”  da cl. 4.1 do Contrato de Alienação Fiduciária; (ii) Fundo de Reserva no valor inicial de R$ 491.126.53; (iii) 

Fiança prestada pela CAP Holding Ltda., o Sr. Carlos Alberto Pereira, o Sr. Carlos Eduardo de Carvalho Pereira 

e a Sra. Damina de Carvalho Pereira; (iv) Retrocessão relativa a obrigação da Cedente de recompra dos créditos 

imobiliários pelo Preço de Retrocessão, na ocorrência de um Evento de Retrocessão; (v) Instituição do regime 

fiduciário sobre os créditos imobiliários oriundos da comercialização dos lotes dos Empreendimentos Jardim 

Arco-Íris, Jardim das Acácias, Residencial das Américas e Residencial Dharma, com a consequente 

constituição do Patrimônio Separado.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Gaia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 5 Emissão: 3 

Volume na Data de Emissão: R$ 21.302.107,20 Quantidade de ativos: 90 

Data de Vencimento: 10/10/2027 

Taxa de Juros: 12% a.a. na base 360. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Restam pendentes: 1.Comprovação da obtenção do Termo de Vistoria de Obras (TVO) 

do Empreendimento dos Lotes Swiss Park denominado ?Glarus?, nos termos da cláusula 3.5 do Contrato de Cessão 

celebrado em 01/12/2015, tendo em vista que o TVO recebidos foram emitidos em 27/12/2004 e 07/01/2013, ou seja, 

anteriormente ao Contrato de Cessão e não apresentavam a demarcação do Lote; 2.Comprovação da averbação no 

registro de imóveis do Termo de Vistoria de Obras (TVO) do Empreendimento ?Parque do Distrito?, nos termos da 

cláusula 3.4 do Contrato de Cessão. 3.Cópia da Apólice de Seguro Prestamentista, nº 900.110, devidamente renovada, 

tendo em vista que apólice recebida venceu em 31/07/2009, conforme cláusula 5.5 do Contrato de Cessão. 4.Relatório 

mensal referente aos meses de março a dezembro de 2016, conforme cláusula 7.4 do Termo de Securitização. 5.A 

Razão de garantia ficou abaixo do valor mínimo exigido no mês de janeiro/16, conforme informado aos investidores 

(relatório de gestão). De acordo com disposto nas cláusulas 10.2, 10.2.2 e 10.2.3 do Termo de Securitização, a 

Emissora deverá utilizar os recursos disponíveis na Conta Centralizadora, desconsiderando os recursos referentes ao 

Fundo de Despesa, para Amortização Extraordinária parcial dos CRI de maneira a reestabelecer a Razão Mínima. 

Nesse sentido, aguardamos informações sobre a amortização extraordinária. 6.Cálculo da Razão Mínima referente ao 

mês de fevereiro e março de 2017.  



 

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos decorrentes da comercialização dos Lotes dos 

respectivos Empreendimentos (Lotes); (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes; (iii) Fundo de Despesa no valor 

mínimo de R$ 200.000,00; (iv) Sobregarantia consistente no excesso inicial de 20% dos Créditos Imobiliários 

em relação ao valor da emissão dos CRI, devendo ser mantida a Razão Mínima de 125%, conforme cláusula 

10.2 do Termo de Securitização; (v) Seguro prestamista para cobertura de riscos de morte e invalidez 

permanente por acidente; (vi) Retrocessão na hipótese de ocorrência de quaisquer Eventos de Retrocessão, 

conforme cláusula 8.1.6 do Termo de Securitização; e (vii) Fiança outorgada pela AGV Participações Ltda, 

Premium Participações Ltda, Atrium Assessoria e Consultoria Imobiliária Ltda, Swiss Park Incorporadora Ltda 

e Sr. Thomaz Alexandre Vitelli.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

 


