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VERSAO DE ASSINATURA 

TERMO DE SECURITIZAI;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DAS 97a , 98a E 99a SERIES DA 1a EMISSAO DE 

CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAI;AO S.A. 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAI;AO, sociedade an6nima com sede na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri , n.o 255, 50 andar, inscrita no CNPJ/MF sob a n.o 
02 .773.542/0001-22, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (doravante 
designada simplesmente "Emissora" au "Securitizadora"); e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade an6nima com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Americas, nO 4.200, 
bloco 04 (Ed. Buenos Aires), sala 514 inscrita no CNPJ/MF sob a n.o 17 .343.682/0001-38 , neste 
ato representada nos term as de seu Estatuto Social (doravante designado simplesmente como 
"Agente Fiduciario"); 

A Emissora e a Agente Fiduciario, adiante designados em conjunto como "Partes" e, 
individualmente como "Parte", firmam a presente Termo, de acordo com a artigo 80 da Lei n.o 
9.514, bem como em consonancia com a Estatuto Social da Emissora, para formalizar a 
securitizayao dos Creditos Imobiliarios e a correspondente emissao dos CRI pela Emissora, de 
acordo com as seguintes clausulas e condiyoes. 

CLAuSULA PRIMEIRA: DAS DEFINICOES 

1.1. Os termos abaixo listados, no singular au no plural , terao as significados que Ihes sao 
aqui atribufdos quando iniciados com letra maiuscula no corpo deste Termo: 

"Agente Escriturador": 

"Agente Fiduciario" au "Instituicao 
Custodiante": 

"Alienacao Fiduciaria Campinas": 

"Alienacao Fiduciaria Estacao": 
,7 
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ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., instituiyao financeira, 
com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.o 3.400, 100 andar, 
inscrita no CNPJ/MF sob a n.o 61 .194.353/0001-64, 

responsavel pela escriturayao da Emissora; 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 

MOBILIARIOS, acima qualificada; 

Alienayao fiduciaria do Shopping Campinas constitufda 
pela Ecisa em favor da Emissora par meio do Contrato de 
Alienayao Fiduciaria Campinas; 

Alienayao fiduciaria do Shopping Estayao constitufda pela 
Nattca e pela Ecisa Engenharia em favor da Emissora par 

meio do Contrato de Aliena,ao Fiduciaria Estavao; j 
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"Anuncio de Encerramento": 

"Anuncio de Inicio": 

"Assembleia de Titulares de CRI" : 

"Atualizacao Monetaria": 

"Banco Liquidante/Mandatario": 

"Banco Oepositario": 

"BM&FBOVESPA": 

"BOVESPAFIX": 

"BR Malls": 

"Ced;ntes": 

Anuncio de encerramento da distribui9ao publica dos CRI, 
a ser publicado nos termos do artigo 29 da Instru9ao CVM 
n.o 400; 

Anuncio de inicio da distribui9ao publica dos CRI, a ser 
publicado nos termos do artigo 52 da Instru9ao CVM n.o 
400; 

A Assembleia de Titulares de CRI, realizada na forma da 
Clausula Decima Segunda deste Termo; 

Varia9aO acumulada do IPCNIBGE, incidente 
mensalmente sobre 0 saldo do Valor Nominal Unitario dos 
CRI nao amortizado; 

ITAU UNIBANCO S.A., institui9ao financeira com sede na 
Cidade de Sao Paulo , Estado de Sao Paulo, na Pra9a 
Alfredo Egydio de Souza Aranha nO 100, Torre Olavo 
Setubal, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.o 60.701 .19010001-

04, responsavel pelas liquida90es financeiras da 
Emissora; 

ITAU UNIBANCO S.A., acima qualificado, responsavel pela 
administra9ao das Contas Vinculadas e pela realiza9ao 
das transferemcias dos recursos nelas depositados; 

BM&FBOVESPA S.A. BOlSA DE VAlORES, 

MERCADORIAS E FUTUROS, sociedade anonima com sede 
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Pra9a 
Antonio Prado, n.o 48, 7° andar, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n.o 09.346.601/0001-25 ; 

Sistema BOVESPAFIX (ambiente de negocia9ao de ativos 
de renda fixa), administrado e operacionalizado pela 
BM&FBOVESPA; 

BR MAllS PARTICIPAC;OES S.A. , sociedade anonima com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, n.o 290, 
Salas 102, 103 e 104, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.o 
06 .977.745/0001-91 ; 

Em conjunto, a Ecisa, a Nattca e a Ecisa Engenharia; j ' 
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"CCI": As CCI Contratos de Locagao Lojistas e as CCI Contratos 
de Locagao BR Malls, quando mencionadas em conjunto; 

"CCI Contratos de Locacao Lojistas": Em conjunto, as CCI Contratos de Locagao Lojistas 
Campinas e as CCI Contratos de Locagao Lojistas 
Estagao; 

"CCI Contratos de Locacao Lojistas 141 (cento e quarenta e uma) Cedulas de Credito 
Campinas": Imobiliario Fracionarias, emitidas pela Ecisa p~r meio da 

Escritura de Emissao de CCI, de acordo com as normas 
previstas na Lei n. ° 10.931, representativas, cada uma, da 
integralidade do respectiv~ Credito Imobiliario Lojistas 
Campinas; 

"CCI Contratos de Locacao Lojistas 
Estacao": 

"CCI Contrato de Locacao BR Malls 
Campinas": 

"CCI Contrato de Locacao BR Malls 
Estacao": 

134 (cento e trinta e quatro) Cedulas de Credito Imobiliario 
Fracionarias, emitidas pela Nattca e Ecisa Engenharia p~r 
meio da Escritura de Emissao de CCI, de acordo com as 
normas previstas na Lei n. ° 10.931, representativas, cada 
uma, da integralidade do respectiv~ Credito Imobiliario 
Lojistas Estagao; 

3 (tres) Cedulas de Credito Imobiliario Fracionarias 
emitidas pela Ecisa p~r meio da Escritura de Emissao de 
CCI, de acordo com as normas previstas na Lei n.o 
10.931, representativas, em conjunto, da integralidade 
dos Creditos Imobiliarios BR Malls Campinas; 

6 (seis) Cedulas de Credito Imobiliario Fracionarias , sendo 
3 (tres) emitidas pela Nattca e 3 (tres) emitidas pela Ecisa 
Engenharia p~r meio da Escritura de Emissao de CCI, de 
acordo com as normas previstas na Lei n.o 10.931 
representativas, em conjunto, da integralidade dos 
Creditos Imobiliarios BR Malls Estagao; 

"CCI Contratos de Locacao BR Malls": Em conjunto, as CCI Contrato de Locagao BR Malls 
Campinas e as CCI Contrato de Locagao BR Malls 
Estagao; 

"Cessao Fiduciaria Campinas": Cessao fiduciaria (i) da totalidade da receita liquida gerada 
pelo Shopping Campinas, em favor da Emissora (exceto 
pelos Creditos Imobiliarios Lojistas Campinas e pelos 
Creditos Imobiliarios BR Malls Campinas e respectivas 
Contribuig6es Especificas), nos termos do artigo 66-B da 
Lei n.o 4.728/65, e dos artigos 18 a 20 da Lei n° rJ.514, e 
(i i) dos direitos creditorios decorrentes da titularidade pela 
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"Cessao Fiduciaria Estacao": 

"CETIP": 

"CETIP 21": 

"CMN": 

"Codigo Civil Brasileiro": 

"Condicao Sus pens iva": 

// 
,/ 

I 

( 

Ecisa da Conta Vinculada Ecisa onde serao depositados 
os recursos relativos a tais receitas, em ambos os casos 
em garantia das Obriga<;oes Garantidas; 

Cessao fiduciaria (i) da totalidade da receita liquida gerada 
pelo Shopping Esta<;ao, em favor da Emissora (exceto 
pelos Creditos Imobiliarios Lojistas Esta<;ao e pelos 
Creditos Imobiliarios BR Malls Esta<;ao e respectivas 
Contribui<;oes Especificas) nos termos do artigo 66-B da 
Lei n.o. 4.728/65, e dos artigos 18 a 20 da Lei n° . 9.514, e 
(ii) dos direitos creditorios decorrentes da titularidade pela 
Nattca e pela Ecisa Engenharia da Conta Vinculada 
Nattca e da Conta Vinculada Ecisa Engenharia, 
respectivamente, onde serao depositados os recursos 
relativos a tais receitas, em ambos os casos em garantia 
das Obriga<;oes Garantidas; 

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS, sociedade por 
a<;oes, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Republica do Chile, n.o 230, 
11° andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.o 
09.358.105/0001-91 ; 

Modulo de registro e negocia<;ao de ativos, mantido e 
administrado pela CETIP; 

Conselho Monetario Nacional; 

Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em 
vigor; 

Qualquer uma das seguintes hipoteses que, uma vez 
verificadas, ensejara a eficacia imediata do respectiv~ 

Contrato de Loca<;ao BR Malls: 

(i) termin~, resili<;ao ou rescisao de qualquer Loca<;ao 
Atual por qualquer motiv~, exceto se a respectiva Loca<;ao 
Atual for objeto de a<;ao renovatoria, ou 

(ii) ocorra a renova<;ao da Loca<;ao Atual com valor de 
aluguel inferior a 1,15 vezes 0 valor da respectiva Loca<;ao 
Atual,ou 

(iii) existEmcia de senten<;a a favor da Locadora 
determinando a desocupa<;ao de qualquer Loja no ambito / 
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"Condic6es Precedentes" : 

"Consorcio Campinas": 

"Consorcio Estacao": 

"Conta Centralizadora": 

"Conta de Livre Movimento Ecisa": 

"Conta de Livre Movimento Ecisa 
Engenharia": 

"Conta de Livre Movimento Nattca": 

"Contas de Livre Movimento 
Cedentes": 

"Conta Vinculada Ecisa" : 

de uma a<;ao renovatoria; 

Condi<;6es elencadas na Clausula 2.3. do Contrato de 
Cessao, que devem ser atendidas a fim de que a 
Emissora possa fazer 0 pagamento do Valor de Cessao as 
Cedentes; 

CONs6RCIO EMPREENDEDORES CAMPINAS SHOPPING 

CENTER, com sede na Cidade de Campinas, Estado de 
Campinas, na Rua Jacy Teixeira de Camargo, n.o 940, 
Jardim do Lago, inscrito no CNPJ/MF sob 0 n.o 
11 .092.407/0001-02 ; 

CONs6RCIO EMPREENDEDORES SHOPPING ESTACAO, com 
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Av. 
Sete de Setembro, n.o 2.275, Rebou<;as, inscrito no 
CNPJ/MF sob 0 n.o09 .249.977/0001-11 ; 

Conta corrente nO 02427-2, agencia 0910, Itau Unibanco 
S.A. (341), de titularidade da Emissora, na qual serao 
depositados os valores necessarios ao pagamento dos 
CRI ; 

Conta corrente n.O 26675-7 , agencia 93, Itau Unibanco 
S.A., de titularidade da Ecisa; 

Conta corrente n.o 56979-6, agencia 93, Itau Unibanco 
S.A. , de titularidade da Ecisa Engenharia; 

Conta corrente n.o 07673-5, agencia 911 , Itau Unibanco 
S.A. , de titularidade da Nattca; 

Em conjunto, a Conta de Livre Movimento Ecisa, a Conta 
de Livre Movimento Ecisa Engenharia e a Conta de Livre 
Movimento Ecisa; 

Conta corrente n.o 16.917-6, agencia 8541 , Itau Unibanco 
S.A., de titularidade da Ecisa, na qual serao inicialmente 
depositados os Creditos Imobiliarios; 

"Conta Vinculada Ecisa Engenharia" ; Conta corrente n.o 16.916-8, agencia 8541 , Itau Unibanco 
S.A. , de titularidade da Ecisa Engenharia, na qual serao 
inicialmente depositados os Creditos Imobiliarios; 

./) 
,(lConta Vinculada Nattca": Conta corrente n.o 16.915-0, agencia 8541, Itau Unibanco 

S.A. , de titularidade da Nattca, na qual serao inicialmente 
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"Contas Vinculadas Cedentes": 

"Contrato de Alienacao Fiduciaria 
Campinas": 

"Contrato de Alienacao Fiduciaria 
Estacao": 

"Contrato de Cessao": 

"Contrato de Cessao Fiduciaria 
Campinas" : 

"Contrato de Cessao Fiduciaria 
Estacao": 

"Contrato de Distribuicao" : 

"Contrato de Locacao BR Malls 
Campinas": 

///) 
/ 

depositados os Creditos Imobiliarios; 

Em conjunto, a Conta Vinculada Ecisa, a Conta Vinculada 
Ecisa Engenharia e a Conta Vinculada Nattca; 

Instrumento Particular de Aliena<;:ao Fiduciaria de Bem 
Imovel em Garantia e Outras Aven<;:as, celebrado em 26 
de fevereiro de 2014 entre a Ecisa e a Emissora; 

Instrumento Particular de Aliena<;:ao Fiduciaria de Bem 
Imovel em Garantia e Outras Aven<;:as, celebrado em 26 
de fevereiro de 2014 entre a Nattca, a Ecisa Engenharia e 
a Emissora; 

Instrumento Particular de Cessao de Creditos Imobiliarios 
e Outras Aven<;:as celebrado em 26 de fevereiro de 2014 
entre a Emissora, as Cedentes e a BR Malls, por meio do 
qual os Creditos Imobiliarios foram cedidos pelas 
Cedentes a Emissora; 

Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de Direitos 
Creditorios e Outras Aven<;:as celebrado em 26 de 
fevereiro de 2014, entre a Emissora, 0 Banco Depositario, 
as Cedentes e 0 Consorcio Campinas; 

Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de Direitos 
Creditorios e Outras Aven<;:as celebrado em 26 de 
fevereiro de 2014, entre a Emissora, 0 Banco Depositario, 
as Cedentes e 0 Consorcio Esta<;:ao; 

Contrato de Coordena<;:ao, Coloca<;:ao e Distribui<;:ao 
Publica de Certificados de Recebfveis Imobiliarios, sob 0 

Regime de Garantia Firme, das 97a, 98a e 99a Series da 1a 

Emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitiza<;:ao, celebrado em 2 de 
dezembro de 2013, entre a Emissora, 0 Coordenador 
Uder, as Cedentes e a BR Malls, conforme aditado em 26 
de fevereiro de 2014; 

"Instrumento Particular de Contrato de Locar;ao de Bern 
Imovel para fins Nao Residenciais com Condir;ao 
Suspensiva e Outras Avenr;as" celebrado entre a Ecisa e 
a BR Malls em 26 de fevereiro de 2014, cuja eficacia 
dependera do implemento de qualquer Condi<;:ao 
Sus pens iva, nos termos la previstos. 

/ 
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I 
( 

"Contrato de Locacao BR Malls 
Estacao": 

"Contratos de Locacao" : 

"Contratos de Locacao Loiistas" ou 
"Locac6es Atuais" : 

"Contratos de Locacao Lojistas 
Campinas": 

"Contratos de Locacao Lojistas 
Estacao": 

"Contratos de Locacao BR Malls": 

"Contribuic6es Especificas": 

"Coordenador Uder" ou "Itau BBA": 

"Cn§ditos Imobiliarios": 

"Creditos Imobiliarios Lojistas": 

),Creditos Imobiliarios Lojistas 

"Instrumento Particular de Contrato de LocaC;ao de Bern 
Imovel para fins Nao Residenciais com CondiC;ao 
Suspensiva e Outras Avenc;as" celebrado entre a Nattca, a 
Ecisa Engenharia e a BR Malls em 26 de fevereiro de 
2014, cuja eficacia dependera do implemento de qualquer 
Condiyao Suspensiva, nos term os la previstos. 

Os Contratos de Locayao Lojistas e os Contratos de 
Locayao BR Malls, quando mencionados em conjunto; 

Em conjunto, os Contratos de Locayao Lojistas Campinas 
e os Contratos de Locayao Lojistas Estayao; 

141 (cento e quarenta e um) contratos de locayao 
celebrados entre a Ecisa e os Lojistas Campinas, por meio 
dos quais a Ecisa locou as Lojas do Shopping Campinas, 
nos term os dos respectivos contratos de locayao; 

134 (cento e trinta e quatro) contratos de locayao 
celebrados entre a Nattca, a Ecisa Engenharia e os 
Lojistas Estayao, por meio dos quais a Nattca e a Ecisa 
Engenharia locaram as Lojas do Shopping Estayao, nos 
termos dos respectivos contratos de locayao; 

Em conjunto, 0 Contrato de Locayao BR Malls Campinas e 
o Contrato de Locayao BR Malls Estayao. 

As despesas relativas a fundo de promoyao, condominio, 
manutenyao, conservayao, limpeza, seguranya, IPTU e 
outros encargos comuns e especificos que sao rateados 
pel os respectivos locatarios. 

BANCO ITAU BBA S.A., instituiyao financeira, com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.400 - 3° ao 8°, 11 ° e 12° andares, 
inscrito no CNPJ/MF sob 0 n.o 17.298.092/0001-30; 

Em conjunto, os Creditos Imobiliarios Lojistas e os 
Creditos Imobiliarios BR Malls; 

Em conjunto, os Creditos Imobiliarios Lojistas Campinas e 
os Creditos Imobiliarios Lojistas Estayao; 

Compreendem a totalidade dos creditos imobiliarios hi 
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Campinas": 

"Creditos Imobiliarios Lojistas 
Estacao": 

"Creditos Imobiliarios BR Malls": 

"Creditos Imobiliarios BR Malls 
Campinas": 

"Creditos Imobiliarios BR Malls 
Estacao": 

"CRI": 

7 
" "CRI"em Circulacao": 

relativos aos alugueis oriundos dos Contratos de Locac;ao 
Lojistas Campinas, devidos a partir de 06 de fevereiro de 
2015, incluindo a totalidade dos respectivos acessorios, 
tais como atualizac;ao monetaria, encargos moratorios, 
multas e penalidades previstos nos respectivos Contratos 
de Locac;ao Lojistas Campinas, exclufdos 0 valor variavel 
dos alugueis e as Contribuic;6es Especfficas; 

Compreendem a totalidade dos creditos imobiliarios 
relativos aos alugueis oriundos dos Contratos de Locac;ao 
Lojistas Estac;ao, devidos a partir de 06 de fevereiro de 
2015, incluindo a totalidade dos respectivos acessorios, 
tais como atualizac;ao monetaria, encargos moratorios, 
multas e penalidades previstos nos respectivos Contratos 
de Locac;ao Lojistas Estac;ao, exclufdos 0 valor variavel 
dos alugueis e as Contribuic;6es Especfficas; 

Em conjunto, os Creditos Imobiliarios BR Malls Campinas 
e os Creditos Imobiliarios BR Malls Estac;ao; 

Compreende a totalidade dos creditos imobiliarios 
relativos ao Contrato de Locac;ao BR Malls Campinas, 
devidos a partir de 06 de fevereiro de 2015, incluindo a 
totalidade dos respectivos acessorios, tais como 
atualizac;ao monetaria, encargos moratorios, multas e 
penalidades previstos no Contrato de Locac;ao BR Malls 
Campinas, exclufdos 0 Aluguel Variavel (conforme 
definido na Clausula 2.1 do Contrato de Locac;ao BR Malls 
Campinas) e as Contribuic;6es Especfficas; 

Compreende a totalidade dos creditos imobiliarios 
relativos ao Contrato de Locac;ao BR Malls Estac;ao, 
devidos a partir de 06 de fevereiro de 2015, incluindo a 
totalidade dos respectivos acessorios, tais como 
atualizac;ao monetaria, encargos moratorios, multas e 
penalidades previstos no Contrato de Locac;ao BR Malls 
Estac;ao, exclufdos 0 Aluguel Variavel (conforme definido 
na Clausula 2.1 do Contrato de Locac;ao BR Malls 
Estac;ao) e as Contribuic;6es Especfficas; 

Em conjunto, os CRI Serie 97, os CRI Serie 98 e os CRI 
da Serie 99; 

A totalidade dos CRI em circulac;ao no mercado, exclufdos 
aqueles que a Emissora, a BR Malls ou as Cedentes 
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"CRI Serie 97": 

"CRI Serie 98": 

"CRI Serie 99": 

"CVM": 

"Data de Emissao": 

"Data de Calculo": 

"Data de Verificacao": 

"DDA" : 

"Devedores" : 

"Dia Uti I": 

"Doc~~ntos da Operacao": 

( 

possufrem em tesouraria, ou que sejam de propriedade de 
seus controladores, ou de qualquer de suas controladas 
ou coligadas, bem como dos respectivos diretores ou 
conselheiros e respectivos conjuges; 

Os Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 97a Serie da 
1 a Emissao, emitidos pela Emissora com lastro nos 
Creditos Imobiliarios, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei 
nO. 9.514; 

Os Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 98a Serie da 
1a Emissao, emitidos pela Emissora com lastro nos 
Creditos Imobiliarios, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei 
n.o. 9.514; 

Os Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 99a Serie da 
1 a Emissao, emitidos pela Emissora com lastro nos 
Creditos Imobiliarios, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei 
n.o. 9.514; 

Comissao de Valores Mobiliarios ; 

18 de mar<;o de 2014; 

2 (dois) Dias Uteis apos 0 recebimento do relatorio 
gerencial a ser enviado pelas Cedentes em cada Data de 
Verifica<;ao; 

E 0 15° (decimo quinto) dia de cada mes (ou 0 proximo 
Dia Util, conforme 0 caso); 

DDA - Sistema de Distribui<;ao de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela BM&FBOVESPA; 

Os Lojistas e a BR Malls, quando mencionados em 
conjunto; 

Qualquer dia no qual haja expediente nos bancos 
comerciais na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
e na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
e que nao seja sabado ou domingo; 

Quando denominados em conjunto, (i) os Contratos de 
Loca<;ao; (ii) a Escritura de Emissao de CCI; (iii) 0 

Contrato de Cessao; (iv) 0 Contrato de Aliena<;ao 
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( 

"Ecisa": 

"Ecisa Engenharia": 

"Emissao": 

"Emissora" ou "Securitizadora": 

"Escritura de Emissao de CCI": 

"Eventos de Multa Indenizat6ria": 

"Eventos de Recompra 
Compuls6ria": 

) 

Fiduciaria Campinas; (v) 0 Contrato de Aliena<;ao 
Fiduciaria Esta<;ao; (vi) 0 Contrato de Cessao Fiduciaria 
Campinas ; (vii) 0 Contrato de Cessao Fiduciaria Esta<;ao; 
(viii) este Termo de Securitiza<;ao; (ix) 0 Contrato de 
Distribui<;ao; (x) 0 prospecto de distribui<;ao publica dos 
CRI; e (xi) os boletins de subscri<;ao dos CRI ; 

ECISA PARTICIPA~OES LTDA. , sociedade limitada com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Afranio de Melo Franco, n. D 290, salas 102, 103 e 
104, Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.D 
07.749.876/0001-84; 

ECISA ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., 
sociedade limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afranio de Melo 
Franco, n.D 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, inscrita no 
CNPJ/MF sob 0 n.D 33 .261 .561/0001-01 ; 

A presente emissao dos CRI, a qual constitui as 973
, 983 e 

993 Series da 13 Emissao de Certificados de Recebiveis 
Imobiliarios da RB Capital Companhia de Securitiza<;ao; 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO , acima 
qualificada; 

Instrumento Particular de Emissao de Cedulas de Credito 
Imobiliario, Sem Garantia Real Imobiliaria, sob a Forma 
Escritural e Outras Aven<;as, celebrado em 26 de fevereiro 
de 2014 entre as Cedentes e a Institui<;ao Custodiante, por 
meio do qual as CCI foram emitidas para representar os 
Creditos Imobiliarios, nos termos da Lei n.D 10.931; 

Eventos cuja ocorrencia obriga as Cedentes ao 
pagamento da Multa Indenizat6ria, identificados na 
Clausula 3.5 do Contrato de Cessao; 

Eventos previstos na Clausula 3.3 do Contrato de Cessao, 
cuja ocorrencia faculta a Emissora retroceder os Creditos 
Imobiliarios, no estado em que se encontrarem, as 
Cedentes, que, nesta hip6tese, adquirirao automatica e 
compulsoriamente os Creditos Imobiliarios e ficarao 
obrigadas a pagar a Emissora, de forma definitiva, 
irrevogavel e irretratavel, 0 Valor de Recompra 
Compuls6ria; 

TEXT_SP 650 10 16v22 702611710 

j 



1993

"Eventos de Resgate Antecipado": 

"Eventos de Vencimento Antecipado 
dos CRI": 

"Fianca": 

"Garantias": 

"lm6veis": 

"lnstruC80 CVM n.o 28": 

"lnstruc80 CVM nO 400": 

"lnstruC80 CVM n.o 414": 

"Investidores": 

Significam os eventos que ensejam a declara<;:80 de 
resgate antecipado dos CRI previstos na Clausula 6.1 
abaixo; 

Significam os eventos que ensejam a declara<;:80 de 
vencimento antecipado dos CRI previstos na Clausula 6.3 
abaixo; 

A Fian<;:a outorgada pela BR Malls em favor da 
Securitizadora nos termos da Clausula 5.5 do Contrato de 
Cess80; 

Quando denominadas em conjunto, a Aliena<;:80 Fiduciaria 
Campinas, a Aliena<;:80 Fiduciaria Esta<;:80, a Cess80 
Fiduciaria Campinas, a Cess80 Fiduciaria Esta<;:80 e a 
Fian<;:a; 

Em conjunto, 0 Shopping Campinas e 0 Shopping 
Esta<;:80; 

Instru<;:80 da CVM n.o 28, de 23 de novembro de 1983, 
conforme em vigor; 

Instru<;:80 da CVM n.o 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme em vigor; 

Instru<;:80 da CVM n.o 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme em vigor; 

Investidores qualificados, conforme definido no artigo 109 
da Instru<;:80 CVM n.o 409, de 18 de agosto de 2004, 
conforme alterada, incluindo, mas n80 se limitando, a 
pessoas fisicas e juridicas que adquiram CRI na Oferta, 
cujas ordens especfficas de investimento representem 
valores que excedam 0 limite minima de aplica<;:80 de 
R$300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de 
investimento, clubes de investimento, carteiras 
administradas, fundos de pens80, entidades 
administradoras de recursos de terceiros registradas na 
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil , condominios destin ados a aplica<;:80 em 
carteira de titulos e valores mobiliarios registrados na 
CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de 

previdencia complementar e de capitaliza<;:80 e J 
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"IGP-M/FGV" 

"IPCA/IBGE" 

"Lei das Sociedades por Ae6es" 

"Lei n.D 9.514": 

"Lei n.D 10.931": 

"Lojas": 

"Lojistas": 

"MOA": 

"Multa Indenizatoria": 

"Nattca" 

investidores residentes no exterior que invistam no Brasil 
segundo as normas da Resoluyao CMN n.D 2.689, de 26 
de janeiro de 2000, conforme em vigor e da Instruyao 
CVM n.D 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme em 
vigor; 

indice Geral de Preyos ao Mercado, divulgado pela 
Fundayao GetUlio Vargas; 

indice Nacional de Preyos ao Consumidor Amplo, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatfstica; 

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

Lei n.D 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em 
vigor; 

Lei n.D 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em 
vigor; 

Sal6es comerciais de cada um dos Imoveis; 

Terceiros que desenvolvem suas atividades no Shopping 
Campinas ou no Shopping Estayao, mediante a 
celebrayao dos Contratos de Locayao LOjistas com as 
Cedentes, conforme 0 caso; 

MOA - Modulo de Oistribuiyao de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela CETIP; 

Multa compensatoria, a titulo de indenizayao na forma dos 
artigos 408 a 416 do Codigo Civil, a ser paga pelas 
Cedentes a Emissora, em carater irrevogavel e 
irretratavel, mediante a ocorrencia de qualquer um dos 
Eventos de Multa Indenizatoria, nos termos da Clausula 
3.5 do Contrato de Cessao; 

NATTCA2006 PARTICIPAQOES S.A, sociedade an6nima com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida Afranio de Melo Franco, n.D 290, salas 
102, 103 e 104, Leblon, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.D 
08.496.047/0001-08; 
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"NTN-B": 

"Obrigacoes Garantidas": (i) todas as obriga<;oes principais, acessorias e moratorias, 
presentes ou futuras, no seu vencimento original ou 
antecipado, inclusive decorrentes dos juros, multas, 
penalidades e indeniza<;oes relativas aos Creditos 
Imobiliarios, bem como das demais obriga<;oes assumidas 
pelas Cedentes e pela BR Malls perante a Securitizadora, 
com base no Contrato de Cessao, em especial, mas sem 
se limitar, ao Pagamento Residual Cedentes, aos Valores 
de Recompra Compulsoria e aos Valores de Multa 
Indenizatoria, na forma das Clausulas 2.3.2, 3.3 e 3.5 do 
Contrato de Cessao; e (ii) todos os custos e despesas 
incorridos em rela<;ao a Emissao, as CCI e aos CRI, 
inclusive mas nao exclusivamente para fins de cobran<;a 
dos Creditos Imobiliarios e excussao das Garantias, 
incluindo penas convencionais, honorarios advocaticios, 
custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos; 

"Oferta": A distribui<;ao publica dos CRI, que sera realizada nos 
termos da Instru<;ao CVM n.o 400 e da Instru<;ao CVM n.o 
414; 

"Opcao de Recompra": Op<;ao de Recompra dos Creditos Imobiliarios prevista na 
Clausula 3.3 do Contrato de Cessao; 

"Pagamento Residual Cedentes": Tem 0 significado previsto na Clausula 2.3.2 do Contrato 
de Cessao; 

"Pagamento Residual Securitizadora": Tem 0 significado previsto na Clausula 2.3.5 do Contrato 
de Cessao; 

"Participantes Especiais": Institui<;oes financeiras autorizadas a atuar no mercado de 
capitais brasileiro, convidadas pelo Coordenador Uder 
para participar da Oferta apenas para 0 recebimento de 
ordens; 

"Patrimonio Separado": Patrimonio unico e indivisivel em rela<;ao as Series, 
constituido apos a institui<;ao do Regime Fiduciario, 
composto pelos Creditos Imobiliarios, pelas CCI, pelas 
Garantias e pela Conta Centralizadora, 0 qual nao se 
confunde com 0 patrimonio comum da Emissora e se 
destina exclusivamente a liquida<;ao dos CRI a que est a 
afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos 
de administra<;ao e obriga<;oes fiscais; 
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"Preco de Subscricao": 

"Pracedimento de Bookbui/dinq": 

"Regime Fiduciario": 

"Remuneracao": 

"Saldo do Valor Nominal Unitario": 

"Seguras": 

"Series" ou "Serie": 

"Serie 97": 

"Serie 98": 

"Serie 99": 

( 

o Valor Nominal Unitario dos CRI, acrescido da 
Remuneragao e Atualizagao Monetaria previstas na 
Clausula 5.1 do presente Termo, calculada de forma 
cumulativa pro rata temporis desde a Data de Emissao ate 
a data da efetiva integralizagao dos CRI; 

Pracedimento de coleta de intengoes de investimento 
conduzido pelo Coordenador Uder, nos termos dos 
paragrafos 1 ° e 2° do artigo 23 e do artigo 44 da Instrugao 
CVM n.o 400, por meio do qual 0 Coordenador Uder 
verificou a demanda do mercado pelos CRI e determinou 
a taxa de juras aplicavel a Remuneragao de cada uma das 
Series; 

Na forma do artigo 9° da Lei nO 9.514, a Emissora institui 
regime fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios e suas 
Garantias, com a consequente constituigao do respectiv~ 
Patrim6nio Separado; 

Tem 0 significado previsto na Clausula 5.2 abaixo; 

Valor Nominal Unitario remanescente ap6s as 
amortizagoes pragramadas, as quais ocorrerao nas datas 
indicadas no Anexo I deste Termo; 

Quando mencionados em conjunto, 0 Segura Patrimonial 
e 0 Segura de Lucras Cessantes, conforme definidos na 
Clausula Sexta do Contrato de Cessao; 

Refere-se a Serie 97, a Serie 98 ou a Serie 99, em 
conjuntou ou isoladamente, conforme 0 caso; 

Refere-se a 97a Serie da 1 a Emissao de Certificados de 
Recebfveis Imobiliarios da Emissora; 

Refere-se a 98a Serie da 1 a Emissao de Certificados de 
Recebfveis Imobiliarios da Emissora; 

Refere-se a 99a Serie da 1 a Emissao de Certificados de 
Recebfveis Imobiliarios da Emissora; 
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"Shopping Campinas": 

"Shopping Estacao": 

o conjunto de todas as unidades autonomas do 
empreendimento denominado "Campinas Shopping" de 
propriedade da Ecisa, localizado na Cidade de Campinas, 
Estado de Sao Paulo, na Rua Jacy Teixeira de Camargo, 
nO 940, Jardim do Lago, objeto das matriculas n.es 168.663 
a 168.844 do 30 Registro de Im6veis da Cidade de 
Campinas, SP; 

o conjunto de todas as unidades autonomas do 
empreendimento denominado "Shopping Estar;80" de 
propriedade da Nattca e da Ecisa Engenharia, localizado 
na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Av. Sete de 
Setembro, n.o 2.775, Rebougas, objeto das matriculas n.es 
12.164, 19.113 e 19.114 da 7a Circunscrigao do Registro 
de Im6veis da Cidade de Curitiba, PR; 

"Termo" ou "Termo de Securitizacao": 0 presente Termo de Securitizagao de Creditos 
Imobiliarios; 

"Titulares de CRI": 

"Titulares de CRI Serie 97": 

"Titulares de CRI Serie 98": 

"Titulares de CRI Serie 99" 

"Valor da Cessao": 

"Valores de Multa Indenizat6ria" 

Sao os Titulares de CRI Serie 97, os Titulares de CRI 
Serie 98 e os Titulares de CRI Serie 99, quando referidos 
em conjunto; 

Sao os detentores de CRI Serie 97; 

Sao os detentores de CRI Serie 98; 

Sao os detentores de CRI Serie 99; 

o valor de R$403.200.000,00 (quatrocentos e tn3s milhoes 
e duzentos mil reais) a ser pago pela Securitizadora as 
Cedentes pela aquisigao das CCI; 

Tem a definigao prevista na Clausula 3.5.1 do Contrato de 
Cessao; 

"Valores de Recompra Compuls6ria": Tem a definigao prevista na Clausula 3.3 do Contrato de 
Cessao; e 

"Valor Nominal Unitario": 

) 

Os CRI terao valor nominal unitario de R$300.000,00 
(trezentos mil reais), na Data de Emissao. 

j 
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CLAuSULA SEGUNDA: Do OBJETO E DOS CREDITOS IMOBIUARIOS 

2.1. A Emissora realiza, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a vincula<;:ao dos 
Creditos Imobiliarios aos CRI, conforme as caracteristicas descritas na Clausula Terceira 
abaixo, sendo que a determina<;:ao de quais CCI serao alocadas para cad a uma das 
Series somente ocorrera ap6s a verifica<;:ao da demanda dos CRI pelos Titulares de CRI, 
conforme apurado em Procedimento de Bookbui/ding. A aloca<;:ao das CCI para cada 
Serie sempre sera feita proporcionalmente ao valor do Saldo Devedor das CCI Contratos 
de Loca<;:ao LOjistas Esta<;:ao, CCI Contratos de Loca<;:ao Lojistas Campinas, CCI Contrato 
de Loca<;:ao BR Malls Campinas e CCI Contrato de Loca<;:ao BR Malls Esta<;:ao, de modo 
que cad a Serie esteja vinculada a todos os tipos de CCI. 

2.1.1. Nao obstante 0 acima disposto, os Creditos Imobiliarios, devidamente 
representados pelas CCI, constituem apenas um Patrim6nio Separado para todas as 
Series em conjunto. 

2.2. A Emissora declara que foram vinculados ao presente Termo os Creditos Imobiliarios 
Lojistas de sua titularidade, com valor nominal total de R$739.162.644,66 (setecentos e 
trinta e nove milh6es, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e 
sessenta e seis centavos) ("Valor Nominal"), sendo (i) R$57.876.242,43 (cinquenta e sete 
milh6es, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e 
tres centavos) relativos aos Creditos Imobiliarios Lojistas Campinas; (ii) R$57.331.581 ,37 
(cinquenta e sete milh6es, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e 
trinta e sete centavos) relativos aos Creditos Imobiliarios Lojistas Esta<;:ao; (iii) 
R$313.452.327,15 (trezentos e treze milh6es, quatrocentos e cinquenta e dois mil, 
trezentos e vinte e sete reais e quinze centavos) relativos aos Creditos Imobiliarios BR 
Malls Campinas; e (iv) R$310.502.493,71 (trezentos e dez milh6es, quinhentos e dois mil, 
quatrocentos e noventa e tres reais e setenta e um centavos) relativos aos Creditos 
Imobiliarios BR Malls Esta<;:ao, que juntos correspondem a 100% (cem por cento) do valor 
dos Creditos Imobiliarios Lojistas em 18 de mar<;:o de 2014. 0 Anexo VII deste Termo 
contem a descri<;:ao das CCI que estao vinculadas aos CRI de cada uma das Series. 

2.2.1. Sempre que ocorrer a emissao de uma nova CCI Contratos de Loca<;:ao Lojistas 
em virtude do disposto na Clausula 3.1.1.2 da Escritura de Emissao de CCI, os Creditos 
Imobiliarios representados por tal CCI Contratos de Loca<;:ao Lojista serao 
automaticamente cedidos pela respectiva Cedente para a Securitizadora, nos termos 
previstos no Contrato de Cessao. 

2.2.2. Ap6s a cessao dos Creditos Imobiliarios Lojistas, representados pelas CCI 
Contratos de Loca<;:ao Lojistas que vierem a ser emitidas e cedidas para a Securitizadora 
nos termos previstos na Clausula 2.2.1 acima, as Partes deverao celebrar um aditamento 
a~presente Termo substancialmente na forma do Anexo VI, no prazo de 20 (vinte) Dias 
Ureis a contar da ultima Data de Calculo, de forma a vincular tais Creditos Imobiliarios 
Lojistas e as respectivas CCI Contrato de Loca<;:ao Lojistas a este Termo, 
independentemente de qualquer autoriza<;:ao pelos Titulares dos CRI. 
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2.2.3. Fica desde ja estabelecido que a celebra9ao de aditamentos a Escritura de 
Emissao de CCI, ao Contrato de Cessao, ao Contrato de Cessao Fiduciaria Campinas, 
ao Contrato de Cessao Fiduciaria Esta9ao e ao presente Termo nos termos ja previstos 
em cada um dos respectivos documentos independera de autoriza9ao dos Titulares de 
CRI. 

2.3. Vinculacao dos Creditos Imobiliarios aos CRI: Os pagamentos recebidos pela 
Securitizadora em virtude dos Creditos Imobiliarios serao computados e integrarao 0 

lastro dos CRI ate sua integral liquida9ao. Todos e quaisquer recursos relativos aos 
pagamentos dos Creditos Imobiliarios estao expressamente vinculados aos CRI por for9a 
do regime fiduciario constitufdo pela Securitizadora, em conformidade com 0 respectiv~ 

Termo de Securitiza9ao, nao estando sujeitos a qualquer tipo de reten9ao, desconto ou 
compensa9ao com ou em decorrencia de outras obriga90es da Securitizadora. Neste 
sentido, os Creditos Imobiliarios: 

(i) constituem Patrimonio Separado, nao se confundindo com 0 patrimonio da 
Securitizadora em nenhuma hip6tese; 

(ii) permanecerao segregados do patrimonio da Securitizadora ate 0 pagamento 
integral da totalidade dos CRI; 

(iii) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI, bem como ao pagamento 
dos custos relacionados a Emissao, incluindo mas sem se limitar a (a) 
emolumentos da CETIP, da CVM e da BM&FBOVESPA relativos tanto as CCI 
quanto aos CRI; (b) remunera9ao da Emissora pela estrutura9ao da Oferta; (c) 
remunera9ao a ser paga a Institui9ao Custodiante; (d) remunera9ao devida ao 
Agente Fiduciario; (e) despesas relativas a publica9ao em jornais do Anuncio de 
Infcio, Anuncio de Encerramento, bem como quaisquer outros avisos exigidos pela 
CVM no ambito desta emissao de CRI; (f) despesas relativas a abertura e 
manuten9ao da Conta Centralizadora e das contas vinculadas e custos 
relacionados a Assembleia de Titulares dos CRI; (g) despesas relativas a registro 
de ativos nos sistemas da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme 0 caso, e 
atualiza9ao da classifica9ao de risco dos CRI; e (h) averba90es em cart6rios de 
registro de im6veis e tftulos e documentos, quando for 0 caso; 

(iv) estao imunes de qualquer a9ao ou execu9ao promovida por credores da 
Securitizadora; 

(v) nao podem ser utilizados na presta9ao de garantias e nao podem ser excutidos 
por quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilegiados que sejam; e 

somente respondem pelas obriga90es decorrentes dos CRI a que estao 
vinculados. 
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( 

2.4. A titularidade dos Cn§ditos Imobiliarios foi adquirida pela Emissora atraves da celebrayao 
do Contrato de Cessao. 

2.5. Em razao da celebrayao do Contrato de Cessao, a Emissora pagara as Cedentes 0 Valor 
da Cessao, quando do atendimento das Condiyoes Precedentes. 

2.6. Conforme previsto na Clausula 2.3 do Contrato de Cessao, as Cedentes sao obrigadas a 
pagar a Securitizadora eventual diferenya entre 0 fluxo de pagamentos devidos sob os 
Creditos Imobiliarios e 0 montante necessario ao pagamento, pela Securitizadora, dos 
valores devidos aos Titulares de CRI, conforme previsto neste Termo de Securitizayao, 
na proporyao de 51,1136% para a Ecisa, 48,8815% para a Nattca e 0,0049% para a 
Ecisa Engenharia. 

2.6.1. Sempre que nao se verificar correspondencia entre 0 valor dos Creditos 
Imobiliarios que estiverem efetivamente depositados nas Contas Vinculadas e 0 valor a 
ser pago aos Titulares de CRI em determinada data de pagamento, 0 Valor da Cessao 
sera objeto de ajuste nos termos da Clausula 2.3 do Contrato de Cessao ("Ajuste do 
Valor da Cessao"), devendo tal ajuste ser calculado com 5 (cinco) Dias Uteis de 
antecedencia da data de pagamento dos CRI (sendo cada data em que se realizar 
referida verificayao adiante designada simplesmente como "Data de Ajuste"), de forma a 
compatibilizar os recursos a serem recebidos com base nas CCI aos recursos a serem 
despendidos ao pagamento dos CRI, sendo que 0 resultado devera ser notificado as 
Cedentes, pela Securitizadora, com pelo menos 3 (tres) Dias Uteis de antecedencia da 
data de pagamento dos CRI. 0 Ajuste do Valor da Cessao sera calculado de acordo 
com a Clausula 2.3.1 e seguintes do Contrato de Cessao. 

2.7. Os pagamentos recebidos pela Securitizadora nos term os das Clausulas 3.3,3.4 e 3.5 do 
Contrato de Cessao deverao ser creditados na Conta Centralizadora e aplicados unica e 
exclusivamente na amortizayao extraordinaria dos CRI, bem como para 0 pagamento das 
obrigayoes do Patrim6nio Separado, conforme previsto neste Termo de Securitizayao, 
sendo certo que os recursos recebidos pela Securitizadora serao utilizados para 
amortizar os CRI Serie 97 , os CRI Serie 98 e os CRI Serie 99, proporcionalmente ao valor 
do saldo devedor de cada uma das Series. Qualquer recurso que sobejar devera ser 
devolvido em ate 2 (dois) Dias Uteis para a respectiva Cedente pela Securitizadora, na 
proporyao do valor dos Creditos Imobiliarios cedidos por cada uma delas, mediante 
deposito em conta de livre movimentayao a ser indicada pelas Cedentes. 

2.8. Conforme previsto no Contrato de Cessao Fiduciaria Estayao e no Contrato de Cessao 
Fiduciaria Campinas, os Creditos Imobiliarios serao inicialmente depositados nas 
respectivas Contas Vinculadas Cedentes. No periodo compreendido entre a Data de 
Emissao dos CRI e 05 de fevereiro de 2015, os recursos relativos aos Creditos 
Impbiliarios creditados nas Contas Vinculadas Cedentes ate as 18h, serao 

/ 9~sponibilizados a Fiduciante no prazo de 1 (um) Dia Util da data em que tiverem side 
'creditados nas Contas Vinculadas Cedentes nas respectivas Contas de Livre Movimento 
das Cedentes. 
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2.8.1. As Contas Vinculadas Cedentes consistem em contas de titularidade de cada uma 
das Cedentes, abertas no Banco Depositario, cuja movimenta9ao sera feita 
exclusivamente pelo Banco Depositario, conforme instru90es da Securitizadora, de 
acordo com 0 estabelecido no Contrato de Cessao Fiduciaria. 

2.8.2. A partir do dia 06 de fevereiro de 2015, os Creditos Imobiliarios depositados nas 
Contas Vinculadas Cedentes serao retidos pelo Banco Depositario. A Securitizadora 
ficara obrigada a informar para as Cedentes e para a BR Malls 0 valor da parcela de 
pagamento dos CRI devido na respectiva Data de Vencimento, com ate 4 (quatro) Dias 
Uteis de antecedencia da respectiva Data de Vencimento dos CRI. 0 valor informado 
pela Securitizadora nos termos acima devera ser transferido das Contas Vinculadas 
Cedentes, na propor9ao dos Creditos Imobiliarios cedidos por cada uma, para a Conta 
Centralizadora, com antecedencia de, no minimo, 2 (dois) Dias Uteis antes de cada Data 
de Vencimento. 

2.9. Os Creditos Imobiliarios vinculados a cada uma das series de CRI encontra-se descrito 
no Anexo VIII. 

CLAuSULA TERCEIRA: DA IDENTIFICACAO DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUICAO 

3.1. Identificacao dos CRI: Os CRI da presente Emissao, cujo lastro se constitui pelos 
Creditos Imobiliarios representados pelas CCI, possuem as seguintes caracteristicas: 

a) Emissao: 1 a Emissao; 

b) Series: A Emissao sera realizada em 3 (tres) series; 

c) Quantidade de CRI: Serao emitidos 1.344 (um mil, trezentos e quarenta e quatro) 
CRI, sendo 699 (seiscentos e noventa e nove) CRI Serie 97, 236 (duzentos e trinta e 
seis) CRI Serie 98 e 409 (quatrocentos e nove) CRI Serie 99. A quantidade de CRI 
inicialmente ofertada de 1.334 (um mil, trezentos e trinta e quatro) CRI foi 
aumentada, de comum acordo entre 0 Coordenador Uder e a BR Malls, em 
decorrencia da demanda dos Investidores, em aproximadamente, 0,75% (setenta e 
cinco centesimos por cento), ou seja, em 10 (dez) CRI, mediante exercfcio parcial da 
OP9ao de Lote Adicional (definida na Clausula 3.2.5. abaixo), nos termos do artigo 
14, paragrafo 2° da Instru9ao CVM n.o 400. Nao houve exercfcio da OP9ao de Lote 
Suplementar definida na Clausula 3.2.5. abaixo, nos termos do artigo 24 da Instru9ao 
CVM n.o 400.; 

d) Valor Total da Emissao: 0 valor total da Emissao ("Valor Total da Emissao") sera de 
7R$403.200.000,00 (quatrocentos e tres milhoes e duzentos mil reais), na Data de 
Emissao. 0 Valor Total da Emissao e equivalente ao valor inicialmente ofertado de 
R$400.200.000,00 (quatrocentos milhoes e duzentos mil reais), aumentado, de 
comum acordo entre 0 Coordenador Uder e a BR Malls, em decorrencia da demanda 
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dos Investidores, em, aproximadamente, 0,75% (setenta e cinco centesimos p~r 

cento), ou seja, R$3.000.000,00 (tres milh6es de reais), mediante exercicio parcial 
da Opgao de Lote Adicional, nos termos do artigo 14, paragrafo 2° da Instrugao CVM 
n.o 400. Nao houve exercicio da Opgao de Lote Suplementar, nos termos do artigo 
24 da Instrugao CVM n.o 400.; 

e) Valor Global das Series: 0 valor global da Serie 97 e de R$209.700.000,00 (duzentos 
e nove milh6es e setecentos mil reais), valor global da Serie 98 e de 
R$70.800.000,00 (setenta milh6es e oitocentos mil reais) e 0 valor global da Serie 99 
e de R$122.700.000,00 (cento e vinte e dois milh6es e setecentos mil reais); 

f) Valor Nominal Unitario: Os CRI terao Valor Nominal Unitario de R$300.000,00 
(trezentos mil reais), na Data de Emissao. 0 Valor Nominal Unitario dos CRI sera 
objeto de Atualizagao Monetaria nos termos da Clausula Quinta abaixo. 

g) Prazo total: de 18 de margo de 2014 ate 07 de margo de 2024 para os CRI Serie 97, 
de 18 de margo de 2014 ate 06 de margo de 2026 para os CRI Serie 98 e de 18 de 
margo de 2014 ate 07 de margo de 2029 para os CRI Serie 99; 

h) Atualizacao Monetaria: Os CRI faraD jus a Atualizagao Monetaria a ser calculada nos 
termos da Clausula Quinta abaixo; 

i) Remuneracao: Os CRI faraD jus a juros remuneratorios calculados nos termos da 
Clausula Quinta abaixo; 

j) Periodicidade de Pagamento: mensal, nas datas indicadas na tabela constante do 
Anexo I a este Termo; 

k) Amortizacao dos CRI: 0 Valor Nominal Unitario dos CRI sera amortizado nas datas 
de vencimento ("Datas de Vencimento"), conforme tabela constante do Anexo I a 
este Termo e de acordo com a formula prevista na Clausula Quinta abaixo; 

I) Data de Vencimento Final: 07 de margo de 2024 para os CRI Serie 97, 06 de margo 
de 2026 para os CRI Serie 98 e 07 de margo de 2029 para os CRI Serie 99; 

m) Forma: Os CRI serao emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade 
sera comprovada por extrato emitido pelo Agente Escriturador. Adicionalmente, sera 
reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI 0 extrato em nome do Titular 
de CRI emitido pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, enquanto estiverem 
eletronicamente custodiados na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA, conforme 0 caso. 

nf) Regime Fiduciario: Sobre os CRI foi estabelecido Regime Fiduciario, nos term os da 
Clausula Nona abaixo; 

0) Garantia Flutuante: Os CRI nao contarao com garantia flutuante; 
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p) Data de Emissao: 18 de marc;o de 2014; 

q) Local de Emissao: Sao Paulo, SP; 

r) Multa e Juros Moratorios: Na hipotese de atraso no pagamento de qualquer quantia 
devida aos Titulares de CRI, incidirao, a partir do vencimento ate a data de seu 
efetivo pagamento, atualizac;ao moneta ria pelo IPCAlIBGE, multa moratoria de 2% 
(dois por cento) e juros de mora de 1 % (um p~r cento) ao mes sobre 0 valor devido, 
independentemente de aviso, notificac;ao ou interpelac;ao judicial ou extrajudicial; 

s) Local de Pagamentos: Os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se os 
procedimentos adotados pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme 0 caso. 
Caso por qualquer razao, a qualquer tempo, os CRI nao estejam custodiados na 
CETIP e/ou na BM&FBOVESPA nas Datas de Vencimento, a Emissora deixara, em 
sua sede, 0 respectiv~ pagamento a disposic;ao do respectiv~ Titular dos CRI. Nesta 
hipotese, a partir da referida Data de Vencimento, nao havera qualquer tipo de 
atualizac;ao ou remunerac;ao sobre 0 valor colocado a disposic;ao do Titular dos CRI 
na sede da Emissora; 

t) Atraso no Recebimento dos Pagamentos: Sem prejuizo no disposto no item (u) 
abaixo, 0 nao comparecimento do Titular dos CRI para receber 0 valor 
correspondente a qualquer das obrigac;6es pecuniarias devidas pela Emissora, nas 
datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pela Emissora, nao Ihe 
dara direito ao recebimento de qualquer acrescimo relativo ao atraso no recebimento, 
sendo-Ihe, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a data do respectiv~ 

vencimento, desde que os recursos tenham side disponibilizados pontualmente; 

u) Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao 
pagamento de qualquer obrigac;ao relativa aos CRI ate 0 primeiro Dia Util 
subsequente, se 0 seu vencimento coincidir com dia que nao seja Dia UtH, nao sendo 
devido qualquer acrescimo aos valores a serem pagos. Para os fins da Oferta, "Dia 
Uti I" significa (i) com relac;ao a qualquer pagamento realizado por meio da CETIP, 
qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou feriado nacional; (ii) com relac;ao a 
qualquer pagamento realizado por meio da BM&FBOVESPA, qualquer dia que nao 
seja sabado, domingo, feriado nacional, ou data que, p~r qualquer motiv~, nao haja 
expediente na BM&FBOVESPA; e (iii) com relac;ao a qualquer outr~ pagamento que 
nao seja realizado p~r meio da CETIP ou por meio da BM&FBOVESPA, bem como 
com relac;ao a outras obrigac;6es previstas nos documentos da Oferta, qualquer dia 
no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de Sao Paulo, Estado de 
Sao Paulo, e na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e que nao seja 

./ 

) sabado ou domingo 

Fica certo e ajustado que devera haver um intervalo de 2 (dois) Dias Ute is entre 0 

recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e 0 pagamento de suas 
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obriga<;oes referentes aos CRI; 

v) Registro para Distribuicao/Negociacao: Os CRI serao registrados para negocia<;ao no 
mercado secundario no CETIP21 e/ou no BOVESPAFIX e distribuidos com a 
intermedia<;ao do Coordenador Lider, institui<;ao integrante do sistema de distribui<;ao 
de valores mobiliarios, de acordo com os procedimentos do MDA e/ou do DDA, 
conforme 0 caso; 

w) Pagamentos: Os pagamentos dos Creditos Imobiliarios serao depositados 
diretamente nas respectivas Contas Vinculadas das Cedentes e, posteriormente 
transferidos pela Securitizadora para a Conta Centralizadora, conforme previsto no 
Contrato de Cessao Fiduciaria Campinas e no Contrato de Cessao Fiduciaria 
Esta<;ao; 

x) Ordem de Alocacao dos Pagamentos: Caso, em qualquer data, 0 valor recebido pela 
Emissora a titulo de pagamento dos Creditos Imobiliarios nao seja suficiente para 
quita<;ao integral dos valores devidos aos Titulares de CRI, tais valores serao 
alocados observada a seguinte ordem de preferencia: (i) despesas do Patrimonio 
Separado, (ii) remunera<;ao dos CRI de forma pro rata entre as Series 97, 98 e 99; e 
(iii) amortiza<;ao do saldo devedor do Valor Nominal Unitario de cada um dos CRI, 
pro rata; e 

y) Classificacao de Risco: A Emissao dos CRI foi submetida a aprecia<;ao da Moody's 
("Agencia de Classificacao de Risco"). A classifica<;ao de risco da Emissao devera 
existir durante toda a vigencia dos CRI, devendo tal classifica<;ao de risco ser 
atualizada anualmente, de acordo com 0 disposto no artigo 7, §7° da Instru<;ao CVM 
n.o414. 

3.2. Forma de Distribuicao dos CRI: 

3.2.1. Os CRI serao objeto de distribui<;ao publica em conformidade com a Instru<;ao 
CVM n.o 414 e Instru<;ao CVM n.o 400, nos termos do Contrato de Distribui<;ao. 

3.2.2. De acordo com 0 plano de distribui<;ao, os CRI Serie 97, os CRI Serie 98 e os CRI 
Serie 99 serao distribuidos sob regime de garantia firme de coloca<;ao. A distribui<;ao 
publica dos CRI Serie 97, dos CRI Serie 98 e dos CRI Serie 99 contara com a garantia 
firme de coloca<;ao do Coordenador Lider, no valor de R$400.200.000,00 (quatrocentos 
milhoes e duzentos mil reais). A oferta dos CRI oriundos do eventual exercicio de Op<;ao 
de Lote Adicional e de Op<;ao de Lote Suplementar foi conduzida sob 0 regime de 
melhores esfor<;os. 

3.2.3. A Emissora e 0 Coordenador Lider iniciarao a Oferta ap6s a concessao do registro 
da Oferta pela CVM, a publica<;ao do Anuncio de Inicio e a disponibiliza<;ao do prospecto 
ao publico investidor. A coloca<;ao dos CRI junto ao publico investidor sera realizada de 
acordo com os procedimentos (i) do MDA, para distribui<;ao no mercado primario, e do 
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CETIP 21, no mercado secundario, ambos administrados e operacionalizados pela 
CETIP, para os CRI eletronicamente custodiados na CETIP; ou (ii) do DDA, para 0 

mercado primario, e do BOVESPAFIX, para negociac;:ao no mercado secundario, ambos 
administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA, para os CRI eletronicamente 
custodiados na BM&FBOVESPA. 

3.2.4. Os CRI serao objeto de distribuic;:ao publica a pessoas fisicas e juridicas cujas 
ordens especificas de investimento representem valores que excedam 0 limite minimo de 
aplicac;:ao de R$300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, clubes de 
investimento, carteiras administradas, fundos de pensao, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, condominios destinados a aplicac;:ao em carteira de titulos e valores 
mobiliarios registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de 
previdemcia complementar e de capitalizac;:ao e investidores residentes no exterior que 
invistam no Brasil segundo as normas da Resoluc;:ao CMN n.o 2.689, de 26 de janeiro de 
2000, conforme em vigor e da Instruc;:ao CVM n.O 325, de 27 de janeiro de 2000, 
conforme em vigor, nao existindo reservas antecipadas, nem fixac;:ao de lotes maximos ou 
minimos. 0 Coordenador Lider, com anuencia da BR Malls, organizara a colocac;:ao dos 
CRI perante os Investidores interessados, podendo levar em conta suas relac;:oes com 
clientes e outras considerac;:oes de natureza comercial ou estrategica. 

3.2.4.1. Nos termos do artigo 55 da Instruc;:ao CVM 400, foi aceita a participac;:ao de 
investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, 
sem possibilidade de reservas antecipadas e sem limite maximo de tal participac;:ao em 
relac;:ao ao volume da Oferta. Para fins da Oferta, "Pessoas Vinculadas" sao qualquer (i) 
dos controladores ou administradores do Coordenador Lider, dos Participantes Especiais, 
da Securitizadora, das Cedentes, da BR Malls ou outras pessoas vinculadas a Oferta, 
bem como (ii) seus conjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e 
colaterais ate 0 segundo grau. Como nao foi verificado excesso de demanda superior em 
1/3 (um terc;:o) a quantidade de CRI objeto da Oferta, sera permitida a colocac;:ao de CRI 
junto a Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas nos termos do artigo 55 da 
Instruc;:ao CVM 400. 

3.2.4.2. 0 exercicio pelo Coordenador Lider da garantia firme de colocac;:ao dos 
CRI esta condicionado ao atendimento integral das Condic;:oes Precedentes 
estabelecidas na Clausula 3.1 do Contrato de Distribuic;:ao. 

3.2.4.3. 0 prazo maximo de colocac;:ao dos CRI sera de ate 6 (seis) meses 
contados a partir da data da publicac;:ao do Anuncio de Inicio ("Prazo de Colocacao"). 

3.2.5. 0 Coordenador Lider, ap6s consulta e concordancia previa da BR Malls, optou por 
au~entar a quantidade dos CRI originalmente ofertada, em aproximadamente, 0,75% 
(~~tenta e cinco centesimos por cento), ou seja, em 10 (dez) CRI, mediante exercicio 
parcial da opc;:ao de lote adicional, nos term os do artigo 14, paragrafo 2° da Instruc;:ao 
CVM n.o 400 ("Opcao de Lote Adicional"). Nao houve exercicio da opc;:ao de lote 
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suplementar previsto no artigo 24 da Instru<;ao CVM n.o 400 ("Opcao de Lote 
Suplementar"). Aplicar-se-ao aos CRI oriundos do exercicio de Op<;ao de Lote Adicional 
as mesmas condi<;oes e pre<;o dos CRI inicialmente ofertados e sua coloca<;ao sera 
conduzida sob 0 regime de melhores esfor<;os. 

3.3 Durante todo 0 Prazo de Coloca<;ao, 0 pre<;o de integraliza<;ao dos CRI sera 0 
correspondente ao Pre<;o de Subscri<;ao, sendo a integraliza<;ao dos CRI realizada em moeda 
corrente nacional, a vista, no ate da subscri<;ao. 

3.4 Para fins de atender 0 que preve 0 item 15 do Anexo III da Instru<;ao CVM n.o 414, 
constituem Anexos II. III e IV a este Termo de Securitiza<;ao, declara<;oes emitidas pelo 
Coordenador Lider, pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciario, respectivamente. 

CLAuSULA QUARTA - DA INTEGRALIZACAO DOS CRI 

4.1. Os CRI ser80 integralizados pelo seu Valor Nominal Unitario, acrescido da Remunera<;80 
e Atualiza<;80 Monetaria previstas nos termos da Clausula 5.1 abaixo, calculada de forma 
cumulativa pro rata temp oris , desde a Data de Emissao ate a data da efetiva integraliza<;ao dos 
CRI ("Preco de Subscricao"). 0 Pre<;o de Subscri<;ao sera pago a vista, na data de subscri<;ao, 
em moeda corrente nacional. 

4.1.1. A integraliza<;ao dos CRI sera realizada por intermedio dos procedimentos 
estabelecidos pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme aplicavel. 

4.2. Os recursos obtidos com a subscri<;80 e integraliza<;ao dos CRI serao utilizados pela 
Emissora exclusivamente para 0 pagamento do Valor de Cessao, sendo 0 destino final dos 
recursos captados 0 resgate antecipado das notas promissorias da 2a (segunda) emissao da 
Nattca, emitidas em 27 de novembro de 2013 ("Notas Promissorias"). Apos 0 pagamento dos 
valores devidos em razao do resgate antecipado das Notas Promissorias, 0 saldo dos recursos 
remanescentes sera utilizado pelas Cedentes para refor<;o de seu capital de giro. 

CLAuSULA QUINTA: Dos CALCULOS DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZACAO MONETARIA E DOS 

JUROS E DA AMORTIZACAO PROGRAMADA 

5.1. Atualizacao Monetaria: 0 Valor Nominal Unitario ou 0 saldo do Valor Nominal Unitario, 
conforme 0 caso, sera atualizado, a partir da Data de Emiss80, pela varia<;ao do IPCA, conforme 
formula abaixo prevista: 

/] 
Onde: 

VNa = Valor Nominal Unitario atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem J 
arredondamento; 
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VNb = Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario apos incorporagao de 
juros ou apos cada amortizagao, referenciados a Data de Emissao, 

calculados/informados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

C = Fator da variagao acumulada do IPCAlIBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, 
sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

Onde: 

k = numero de ordem de Nlk, variando de 1 ate n; 

n = numero total de numeros fndices considerados na atualizagao, sendo "n" um numero 

inteiro; 

Nlk = em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI, atualizagao pelo valor 

do numero fndice do IPCAlIBGE do segundo mes anterior. Apos a Data de Aniversario, 0 

valor do numero-fndice do mes anterior ao de atualizagao; 

Nh-1 = valor do numero fndice do IPCA/IBGE do mes anterior ao mes Nlk; 

dup = numero de Dias Uteis entre (i) a Data de Emissao, ou seja 18 de margo de 2014, 
para 0 primeiro mes de atualizagao, ou (ii) a Data de Aniversario imediatamente anterior, 
para os demais meses, e a data de calculo, sendo "dup" um numero inteiro; e 

dut = numero de Dias Uteis contidos entre a Data de Aniversario imediatamente anterior, 

e a proxima Data de Aniversario, sendo "dut" um numero inteiro. 

Os fatores resultantes das express6es (dUP) sao considerados com 9 (nove) casas 
dut 

(~J~ Nl k_1 ~ 
decimais, sem arredondamento e os resultantes das express6es sao 

~0n~iderados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 0 produtorio e 

y'cutado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais 

(

'/' remotos. «/ 
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Observal,foes: 

a) Considera-se a data de aniversario dos CRI as datas de pagamentos constante no 
Anexo I. 

b) Caso, se ate a Data de Aniversario dos CRI, 0 Numero-indice Projetado referente ao 
mes de atualizagao nao esteja disponfvel, devera ser utilizado um numero fndice 
projetado, calculado com base na ultima Projegao disponfvel, divulgada pela ANBIMA -
Associagao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ("ANBIMA") 
da variagao percentual do IPCAlIBGE, conforme formula a seguir: 

Nlkp = Nlk X (1+ Projer;BO) 

Onde: 

Nlkp = Numero indice Projetado do IPCAlIBGE para 0 mes de atualizagao, calculado com 
2 casas decimais, com arredondamento; 

Nh = conforme definido acima; 

Projer;BO = variagao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de atualizagao. 

o Numero indice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver side 
divulgado 0 numero-fndice correspondente ao mes de atualizagao, nao sendo, porem, 
devida nenhuma compensagao entre a Emissora e os titulares dos CRI quando da 
divulgagao posterior do IPCAlIBGE que seria aplicavel. 

o numero fndice do IPCA/IBGE, bem como as projegoes de sua variagao, deverao ser 
utilizados considerando identico numero de casas decimais divulgado pelo orgao 
responsavel p~r seu calculolapuragao. 

Para a determinagao dos valores de pagamento das amortizagoes, 0 fator "c" sera 
calculado ate a Data De Vencimento no respectiv~ mes de pagamento. 

5.2. Remuneracao: A partir da Data de Emissao, (a) sobre 0 Valor Nominal Unitario dos CRI 
Serie 97, atualizado conforme disposto acima, incidirao juros remuneratorios, correspondentes a 
taxa de 6,34% ao ana (seis inteiros e trinta e quatro centesimos por cento), definida em 
Procedimento de Bookbuilding (a "Remuneracao dos CRI Serie 97"); (b) sobre 0 Valor Nominal 
Unitario dos CRI Serie 98, atualizado conforme disposto acima, incidirao juros remuneratorios, 
correspqntl~ntes a taxa de 6,71 % ao ana (seis inteiros e setenta e um centesimos por cento), 
defintdaem Procedimento de Bookbuilding (a "Remuneracao dos CRI Serie 98"); e (c) sobre 0 

VaI6~,Nominal Unitario dos CRI Serie 99, atualizado conforme disposto acima, incidirao juros 
rem'uneratorios, correspondentes a taxa de 7,04% ao ana (sete inteiros e quatro centesimos p~r 1/ 
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cento), definida em Procedimento de Bookbuilding (a "Remuneracao dos CRI Serie 99" e, em 
conjunto com a Remuneragao dos CRI Serie 97 e a Remuneragao dos CRI Serie 98, a 
"Remuneracao"). Apos 0 perfodo de caremcia de 12 (doze) meses a contar da Data de Emissao, 
os valores devidos a titulo de Remuneragao serao amortizados mensal e sucessivamente, de 
acordo com os valores e datas indicados nas tabelas constantes do Anexo I ao presente Termo. 

5.2.1. A Remuneragao sera calculada conforme formula abaixo: 

J i = VNax (FatorJuros-l) 

onde: 

Jj valor dos juros remuneratorios devidos no final do i-esimo Periodo de 
Capitalizagao, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; 

VNa Valor Nominal Unitario atualizado dos CRI, calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

Fator Juros Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento; 

onde: 

taxa 

DP 

F alod uros= {[ (taxa + 1 )~;'] } 

taxa de juros para os CRI Serie 97, para os CRI Serie 98 ou para os CRI 
Serie 99, conforme 0 caso, definida do Procedimento de Bookbuilding, na 
forma percentual ao ano, informada com 4 (quatro) casas decimais; 

e 0 numero de Dias Uteis entre a Data de Emissao ou a data de 
pagamento ou incorporagao, indicada na tabela constante do Anexo I (a 
"Data de Vencimento") no mes de pagamento da Remuneragao dos CRI 
imediatamente anterior e a data atual ou Data de Vencimento no mes de 
pagamento ou incorporagao da Remuneragao dos CRI, sendo "DP" um 
numero inteiro. 

5.2.2. Para fins de calculo da remuneragao dos CRI define-se "Perfodo de 
Capitalizagao" como 0 intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissao, no caso do 
primeiro Perfodo de Capitalizagao, ou na Data de Vencimento no mes de pagamento da 
Remuneragao dos CRI imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais Perfodos 
de Capitalizagao, e termina na Data de Vencimento no mes do proximo pagamento da 
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RemUneray80 dos CRI (exclusive). Cada Periodo de Capitalizay80 sucede 0 anterior sem 
interrUpy80. 

5.2.3. Para a determinay80 dos valores de pagamento da RemUneray80 0 "Fator Juros" 
sera calculado ate a Data de Vencimento no respectiv~ mes de pagamento. 

5.3. Amortizac80 Programada: Ap6s 0 periodo de carencia de 12 (doze) meses a contar da 
Data de Emiss80, os CRI ser80 amortizados mensal e sucessivamente, de acordo com 
os valores e datas indicados nas tabelas constantes do Anexo I ao presente Termo (a 
"AmortizaC80 Program ada") e de acordo com a f6rmula abaixo prevista. Os valores 
indicados na tabela a seguir ser80 atualizados monetariamente de acordo com a 
Clausula 5.1 acima, desde a Data de Emiss80 ate 0 segundo Dia Util anterior a Data de 
Vencimento. Os valores das tabelas constantes do Anexo I foram apurados utilizando-se 
a taxa de juros de 6,34% ao ana (seis inteiros e trinta e quatro centesimos p~r cento) para 
os CRI Serie 97,6,71% ao ana (seis inteiros e setenta e um centesimos p~r cento para os 
CRI Serie 98 e 7,04% ao ana (sete inteiros e quatro centesimos por cento) para os CRI 
Serie 99, calculadas conforme definido no Procedimento de Bookbuilding. 

( 

PMT; = AMi+Ji 

i = i-esimo Periodo de Capitalizay80; 

PMTi = Valor da respectiva parcela; 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de amortiZay80, a ser calculado nos termos da 

f6rmula imediatamente abaixo; e 

Ji = Valor dos juros remunerat6rios calculados na forma acima prevista; 

AM. = [VN x (TAi,serie Jl . 
I a 100 Onde. 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de amortiZay80. Valor em reais, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNj= conforme definido acima; 

TAiSerie = Taxa fixa definida para amortiZay80, expressa com 9 (nove) casas 
decimais, sem arredondamento, de acordo com a tabela de amortiZay80 constante do 
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Anexo I ao presente. 

Serie = Serie 97, Serie 98 ou Serie 99, conforme 0 caso. 

5.3.1. Os prazos de pagamento de quaisquer obriga<;6es referentes aos CRI, devidas no 
mes em questao, serao prorrogados pelo numero de dias necessarios para assegurar 
que entre a data de recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e a data de 
pagamento de suas obriga<;6es referentes aos CRI sempre decorra 2 (dois) Dias Uteis. 

5.3.2. A prorroga<;ao prevista na Clausula 5.3.1 acima se justifica em virtude da 
necessidade de haver um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Uteis entre 0 recebimento 
dos Creditos Imobiliarios e 0 repasse dos recursos aos Titulares dos CRI. 

CLAuSULA SEXTA: Do RESGATE ANTECIPADO. DA AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA E Do 

VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRI 

6.1. As seguintes hip6teses serao eventos de resgate antecipado da totalidade dos CRI 
("Eventos de Resgate Antecipado"): 

I. descumprimento pelas Cedentes ou pela BR Malis de qualquer obriga<;ao pecuniaria 
prevista nos Contratos de Loca<;ao BR Malis ou em qualquer outro Documento da Opera<;ao que 
nao seja sanado no prazo de ate 3 (tres) Dias Uteis contados da data de recebimento de 
comunica<;ao sobre 0 referido inadimplemento; 

II. descumprimento pelas Cedentes ou pela BR Malis de qualquer obriga<;ao nao pecuniaria 
prevista nos Documentos da Opera<;ao que nao seja sanado no prazo de ate 30 (trinta) dias 
contados da data de recebimento de comunica<;ao sobre 0 referido inadimplemento, sendo que 0 
prazo de cura previsto neste item nao se aplica a obriga<;6es para as quais tenha side estipulado 
prazo de cura espedfico nos respectivos Documentos da Opera<;ao; 

III. provem-se falsas incorretas ou enganosas, em qualquer aspecto materialmente 
relevante, quaisquer das declara<;6es ou garantias prestadas pelas Cedentes e/ou pela BR Malis 
no ambito dos Documentos da Opera<;ao, que afetem de forma adversa os Creditos Imobiliarios 
e que nao sejam sanadas no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da referida comunica<;ao a 
respectiva Cedente e/ou a BR Malis, conforme 0 caso; 

IV. se houver a propositura de a<;6es de cobran<;a e/ou execu<;ao contra (a) as Cedentes, por 
dfvida Ifquida e certa, em valor individual ou agregado superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco 
milh6es de reais) ou 0 equivalente em outras moedas, e/ou (b) a BR Malis, por dfvida Ifquida e 
certa, em valor individual ou agregado superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milh6es de reais) 
ou 0 equivalente em outras moedas, sem que seja apresentada, nos prazos processuais, a 
devida 50rtjesta<;ao, exce<;ao de pre-executividade ou embargos, sendo que nesta ultima 
hip6te,se, p6m a garantia do jufzo; 

:" " 
/ 
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V. se houver a ocorrencia de qualquer das hip6teses do artigo 1.425 do C6digo Civil 
Brasileiro; 

VI. se houver protesto de titulos por cujo pagamento seja responsavel a (i) qualquer uma das 
Cedentes, ainda que na condi9ao de garantidora, que, somados, ultrapassem 0 valor individual 
ou agregado de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de reais) ou 0 equivalente em outras 
moedas, ou (ii) BR Malis, ainda que na condi9ao de garantidora, que, somados, ultrapassem 0 
valor individual ou agregado de R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais) ou 0 equivalente 
em outras moedas, sem que a susta9ao seja obtida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
compravado e efetivo recebimento da notifica9ao do ultimo pratesto pelas Cedentes ou pela BR 
Malis, conforme 0 caso, enviada seja pelo cart6rio ou pelo credor interessado; 

VII. se houver qualquer altera9ao ou modifica9ao do objeto social das Cedentes e/ou da BR 
Malis, de modo que a mesma passe a nao mais explorar a atividade de explora9ao comercial de 
shopping center, ou passe a explorar outra atividade de forma preponderante a esta ultima; 

VIII. se as Cedentes e/ou a BR Malis cederem ou transferirem quaisquer de suas obriga90es 
decorrentes dos Contratos da Opera9ao, total ou parcialmente, exceto se dentro do grupo BR 
Malis; 

IX. se houver fusao, cisao, incorpora9ao de sociedade, ativos ou a90es, ou qualquer outro 
pracesso de reestrutura9ao societaria das Cedentes, exceto se dentra do Grupo BR Malis; 

X. aquisi9ao do contrale societario, de acordo com a defini9ao dada pelo artigo 116 da Lei 
das Sociedades por A90es, da BR Malis ou de qualquer uma das Cedentes, exceto se: (i) as 
a90es de emissao da BR Malis continuarem a ser listadas, ate a integral quita9ao das obriga90es 
de pagamento previstas nos Documentos da Opera9ao, no segmento especial do mercado de 
a90es da Boisa de Valores de Sao Paulo, atualmente denominado "Novo Mercado", conforme 
"Regulamento de Listagem do Novo Mercado"; (ii) a referida transferencia de contrale societario 
enseje a configura9ao de um controlador ou bloco de controle que nao cause redu9ao do risco 
de credito ("rating") da BR Malis e/ou da emissao imediatamente anterior a referida opera9ao; e 
(iii) tal controlador ou integrantes do bloco de controle nao esteja(m) inadimplente(s) e nao 
tenha(m) hist6rico de inadimplencia quanta ao pagamento de qualquer valor devido a qualquer 
institui9ao financeira; 

XI. caso as Garantias tornem-se inuteis, inadequadas ou impr6prias para garantir as 
Obriga90es Garantidas e 0 respectiv~ refor90 de garantia nao seja efetuado nos respectivos 
prazos previstos nos Documentos da Opera9ao; 

XII. se nao forem mantidos em dia os pagamentos de todos os tributos, impostos, taxas, 
contribui,90~, contribui90es associativas e/ou fora lan9ados ou incidentes sobre os Im6veis, 
excetO'"~e (,f) notificada a pagar referidos debitos, as Cedentes ou a BR Malis pagar no prazo 
m,$,iim3',de 30 (trinta) dias a contar do recebimento de notifica9ao, ou (ii) a exigibilidade dos 
re~r~tlos creditos estiver ou for suspensa nos termos do artigo 151 do C6digo Tributario 

(Nacional; 
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XIII. caso sejam, sem a autorizac;ao dos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral, 
realizadas quaisquer alterac;oes nos Documentos da Operac;ao, que possam, ainda que 
potencialmente, vir a prejudicar de qualquer forma os Titulares de CRI, conforme deliberado por 
estes em assembleia geral, exceto pelas alterac;oes permitidas nos termos dos Documentos da 
Operac;ao; 

XIV. onerac;ao ou constituic;ao de gravame sobre os Creditos Imobiliarios que nao os 
expressamente previstos nos Documentos da Operac;ao; 

XV. nao cumprimento, (i) por qualquer uma das Cedentes, de qualquer sentenc;a arbitral 
definitiva ou judicial transitada em julgado contra a respectiva Cedente cujo valor, individual ou 
agregado, seja igual ou superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de reais), ou 0 
equivalente em outras moedas, ou (ii) pela BR Malls, de qualquer sentenc;a arbitral definitiva ou 
judicial transitada em julgado contra a BR Malls cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou 
superior a R$50.000.000,OO (cinquenta milhoes de reais), ou 0 equivalente em outras moedas, 
ou seu equivalente em outras moedas, exceto nos casos em que, em se tratando de sentenc;a 
arbitral, est a seja extinta ou tiver sua eficacia suspensa, no prazo maximo de 30 (trinta) dias 
corridos contados da data do respectiv~ descumprimento; e 

XVI. se nao ocorrer a manutenc;ao, pela BR Malls, (a) por mais de dois trimestres consecutivos 
ou (b) por mais de tres Periodos de Desenquadramento (conforme definido abaixo) ou, ainda, 
(c) no trimestre subsequente ao termino do Periodo de Desenquadramento, enquanto existir 
saldo devedor dos Creditos Imobiliarios, de qualquer dos indices financeiros relacionados a 
seguir, a serem verificados trimestralmente, sendo a primeira verificac;ao com base nas 
informac;oes financeiras de 31 de dezembro de 2013, inclusive, com base nas informac;oes 
trimestrais consolidadas divulgadas regularmente pela BR Malls ("Indices Financeiros"): (c.1) 
Divida Uquida/EBITDA Ajustado Anualizado igual ou inferior a 3,80 (tres inteiros e oitenta 
centesimos); e (c.2) EBITDA Ajustado/Despesa Financeira Uquida, relativas aos 4 (quatro) 
trimestres imediatamente anteriores, acumulados, igual ou superior a 1,75 (um inteiro e setenta e 
cinco centesimos). Para os fins desta Escritura, definem-se: "Divida Uquida": 0 somat6rio das 
dividas onerosas da BR Malis, em bases consolidadas, ressalvadas as dividas perpetuas da BR 
Malls (sem prazo de vencimento definido) menos as disponibilidades (somat6rio do caixa mais 
aplicac;oes financeiras); "Despesa Financeira Uquida": a diferenc;a entre despesas financeiras e 
receitas financeiras conforme demonstrativo consolidado de resultado da BR Malis, excluidas: (i) 
quaisquer variac;oes monetarias ou cambiais nao desembolsadas pela BR Malls nos ultimos 12 
(doze) meses, tais como, mas nao limitadas a, variac;ao cambial incidente sobre 0 montante 
principal de bonus perpetuos ja emitidos ou que venham a ser emitidos pela BR Malis; e (ii) as 
des pes as financeiras nao recorrentes relativas a emissoes de tftulos e valores mobiliarios no 
mercado de capitais, internacional ou nacional, incluindo, mas nao se limitando a, comissoes, 
taxas e ~olumentos; "EBITDA Ajustado": 0 lucro (prejuizo) operacional, adicionado da 
depreciaC;80 e amortizac;ao e do resultado financeiro e excluido 0 resultado Propriedade para 
Investimento da BR Malls; "EBITDA Ajustado Anualizado": 0 EBITDA Ajustado relativo ao 

,!fime'stre em questao multiplicado por 4 (quatro); "Periodo de Desenquadramento": cada Periodo 
( de Desenquadramento iniciar-se-a no trimestre no qual nao foi observada a manutenc;ao de 

TEXT_SP 6501016v22 7026/1731 
j 



2014

( 

qualquer dos indices Financeiros e se encerrara no trimestre em que se verificar 0 

enquadramento dos indices Financeiros, 0 qual devera ocorrer, no maximo, ate 0 segundo 
trimestre subsequente. 

6.1.1. Na ocorrencia de qualquer Evento de Resgate Antecipado, a Emissora convocara, 
em ate 5 (cinco) Dias Uteis da data em que tomar ciencia da ocorrencia do referido 
evento, uma Assembleia de Titulares de CRI , que devera ser realizada no prazo maximo 
de 30 (trinta) dias corridos contados da data em que tomar ciencia do referido Evento de 
Resgate Antecipado, para que seja deliberada a orientac;ao da manifestac;ao da Emissora 
em relac;ao a tais eventos. Caso os Titulares de CRI que representem pelo menos 2/3 
(dois terc;os) dos CRI em Circulac;ao votem por orientar a Emissora a se manifestar 
contrariamente ao resgate antecipado dos CRI, em qualquer convocac;ao, a Emissora 
devera assim se manifestar, caso contrario, 0 resgate antecipado dos CRI devera ser 
declarado. Caso a referida Assembleia Geral de Titulares de CRI nao seja instalada por 
falta de quorum, tal fato sera interpretado como uma manifestac;ao favoravel ao resgate 
antecipado dos CRI. 

6.1.2. Ocorrendo a declarac;ao de resgate antecipado dos CRI, as Cedentes e a BR 
Malls deverao efetuar 0 pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI na Conta 
Centralizadora no prazo maximo de 5 (cinco) Dias Uteis a contar do recebimento de 
comunicac;ao enviada pela Emissora nesse sentido. A Emissora devera utilizar os 
recursos assim recebidos para a efetivac;ao do resgate antecipado da totalidade dos CRI 
no prazo de 2 (dois) Dias Uteis contados do recebimento dos recursos na Conta 
Centralizadora. Caso a Emissora nao realize 0 referido pagamento no prazo acima 
estipulado, 0 Agente Fiduciario devera promover a liquidac;ao do Patrimonio Separado 
nos term os da Clausula Decima Primeira deste Termo. 

6.2. Amortizacao Extraordinaria: Os CRI serao amortizados extraordinariamente, (i) nas 
hipoteses de Recompra Compulsoria previstas no Contrato de Cessao, mediante pagamento do 
respectiv~ Valor de Recompra Compulsoria, (ii) caso ocorra um Evento de Multa Indenizatoria, 
mediante pagamento da respectiva Multa Indenizatoria, (iii) caso as Cedentes exerc;am a Opc;ao 
de Recompra prevista na Clausula 3.4 do Contrato de Cessao; ou (iv) caso seja acordado 0 

pagamento antecipado de qualquer parcela dos Creditos Imobiliarios. 

6.2.1. Nos casos previstos na Clausula 6.2 acima, a Emissora devera utilizar os recursos 
decorrentes de tais eventos para amortizac;ao extraordinaria dos CRI, ate 0 2° (segundo) 
Dia Util seguinte ao do recebimento de tais recursos, sob pena de liquidac;ao do 
Patrimonio Separado, nos term os da Clausula 11.1 abaixo. 

64,2. Os pagamentos a que se refere a Clausula 6.2.1 acima serao efetuados sob 0 

a90mpanhamento do Agente Fiduciario, alcanc;ando todos os CRI de cad a uma das 
-,Series proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitario na data do evento. A 

. ./" operacionalizac;ao da amortizac;ao extraordinaria dos CRI at raves da CETIP sera 
realizada com anuencia do Agente Fiduciario. 
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6.2.3. Na hip6tese de amortizac;ao extraordinaria parcial dos CRI , a Emissora elaborara e 
disponibilizara a CETIP e ao Agente Fiduciario uma nova tabela de pagamentos dos CRI, 
recalculando, se necessario, 0 numero e os percentuais de amortizac;ao das parcelas 
futuras, na mesma conformidade das alterac;oes que tiverem sido promovidas no 
cronograma de amortizac;ao dos Cn§ditos Imobiliarios utilizados como lastro da Emissao. 

6.3. Vencimento Antecipado: Os CRI deverao ser declarados antecipadamente vencidos, 
automaticamente, independentemente de qualquer notificac;ao judicial ou extrajudicial, na 
ocorrencia dos seguintes eventos (cada um, um "Evento de Vencimento Antecipado dos CRi"): 

(i) se houver (a) a falta de cumprimento pelas Cedentes, ou 0 vencimento 
antecipado de qualquer obrigac;ao pecuniaria firmada com instituic;oes 
financeiras ou contratos celebrados no ambito do mercado de capitais, de valor 
individual ou agregado superior a R$25.000.000,OO (vinte e cinco milhoes de 
reais) ou 0 equivalente em outras moedas, nao sanado no prazo previsto no 
respectiv~ instrumento ou , nos demais casos, no prazo de ate 7 (sete) Dias 
Uteis contados da data estipulada para pagamento, ou (b) a falta de 
cumprimento pela BR Malls, ou 0 vencimento antecipado de qualquer 
obrigac;ao pecuniaria firmada com instituic;oes financeiras ou contratos 
celebrados no ambito do mercado de capitais, de valor individual ou agregado 
superior a R$50.000.000,OO (cinquenta milhoes de reais) ou 0 equivalente em 
outras moedas, nao sanado no prazo previsto no respectiv~ contrato ou, nos 
demais casos, no prazo de ate 7 (sete) Dias Uteis contados da data estipulada 
para pagamento; 

(ii) (a) decretac;ao de falencia das Cedentes e/ou da BR Malls; (b) pedido de 
autofalencia por qualquer uma das Cedentes e/ou pela BR Malls; (c) pedido de 
falencia formulado por terceiros em face de qualquer uma das Cedentes e/ou 
da BR Malls nao contestado ou elidido no prazo legal; e (d) pedido de 
recuperac;ao judicial ou recuperac;ao extrajudicial de qualquer uma das 
Cedentes e/ou da BR Malls, ou, ainda, qualquer evento analogo que 
caracterize estado de insolvencia, incluindo acordo com credores , nos termos 
da legislac;ao aplicavel, e, no caso de evento analogo, nao sanado no prazo 
legal, quando aplicavel; ou 

(iii) nao pagamento da Recompra Compuls6ria ou da Multa Indenizat6ria por 
qualquer uma das Cedentes nas hip6teses previstas no Contrato de Cessao. 

6.3.1. Caso seja declarado 0 vencimento antecipado dos CRI, a Emissora devera tomar 
as medidas deliberadas pelos Titulares de CRI, que poderao incluir, mas nao se limitarao 
8, e~ussao das Garantias. 

6.4. Todos os valores previstos nesta Clausula Sexta serao reajustados monetariamente, 
t~RUalmente, pro rata temporis desde a Data de Emissao dos CRI, pela variac;ao acumulada do 

( IGP-M. 
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CLAuSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DA EMISSORA 

7.1. A Emissora obriga-se a informar ao Agente Fiduciario todos os fatos relevantes acerca da 
Emissao, bem como aqueles relativos a propria Emissora por meio de comunica<;ao por 
escrito. 

7.2. A Emissora obriga-se a elaborar um relatorio anual e coloca-Io a disposi<;ao dos Titulares 
de CRI e envia-Io ao Agente Fiduciario ate 0 15° (decimo quinto) dia do mes 
subsequente, ratificando a vincula<;ao dos Creditos Imobiliarios aos CRI. 

7.2.1 0 referido relatorio anual devera incluir, em rela<;ao a cad a uma das Series: 

a) data de emissao dos CRI; 

b) saldo devedor dos CRI; 

c) criterio de corre<;ao dos CRI; 

d) valor pago aos Titulares de CRI no mes; 

e) data de vencimento final dos CRI; 

f) valor recebido dos Devedores; e 

g) saldo devedor dos Creditos Imobiliarios. 

7.3. Os referidos relatorios de gestao serao preparados e fornecidos ao Agente Fiduciario 
pela Emissora. 

7.4. A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informa<;oes e declara<;oes prestadas, a 
qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e aos Titulares de CRI, ressaltando que analisou 
diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verifica<;ao de sua 
legalidade, veracidade, ausencia de vicios, consistencia, corre<;ao e suficiencia das 
informa<;oes disponibilizadas aos Titulares de CRI. 

7.5. A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares de CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis 
contados da respectiva solicita<;ao, todas as informa<;oes relativas aos Creditos 
Imobiliarios. 

7.6. ~s atividades relacionadas a administra<;ao dos Creditos Imobiliarios e ao controle das 
. Garantias oferecidas serao exercidas pela Emissora ou por terceiros por ela indicados e 

sob sua responsabilidade, ficando desde ja estipulado que todos os custos decorrentes 
dessas providencias correrao por conta do Patrimonio Separado, exceto pelos custos 
relacionados aos pagamentos devidos ao Agente Arrecadador e ao Banco Depositario 
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p~r forc;a dos servic;os prestados em relac;ao aos direitos credit6rios objeto do Contrato de 
Cessao Fiduciaria Campinas e do Contrato de Cessao Fiduciaria Estac;ao, os quais serao 
arcados pela Cedente. 

7.7. As atribuic;6es aqui relacionadas poderao ser realizadas diretamente pela Emissora ou 
p~r terceiros p~r ela indicados, ficando desde ja estipulado que todos os custos 
decorrentes dessas provid€mcias correrao p~r conta do Patrimonio Separado, exceto 
pelos custos relacionados aos pagamentos devidos ao Agente Arrecadador e ao Banco 
Depositario p~r forc;a dos servic;os prestados em relac;ao aos direitos credit6rios objeto do 
Contrato de Cessao Fiduciaria Campinas e do Contrato de Cessao Fiduciaria Estac;ao, os 
quais serao arcados pela Cedente. 

7.7.1. A contratac;ao de terceiros pela Emissora para realizac;ao das atribuic;6es aqui 
previstas nesta Clausula, sera realizada com anuencia do Agente Fiduciario, 
mediante previa aprovac;ao dos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral. 

7.8. A Emissora obriga-se desde ja a informar e enviar 0 organograma, todos os dados 
financeiros e atos societarios necessarios a realizac;ao do relat6rio anual, conforme 
Instruc;ao CVM n.o 28, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais 
deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do 
encerramento do prazo para disponibilizac;ao na CVM. 0 referido organograma do grupo 
societario da Emissora devera conter, inclusive, controladores, controladas, controle 
comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cad a exercicio 
social. 

7.9. A Emissora compromete-se a notificar, em ate 5 (cinco) Dias Uteis, os Titulares do CRI e 
o Agente Fiduciario caso quaisquer das declarac;6es aqui prestadas tornem-se total ou 
parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

7.10. A ocorrencia de qualquer Evento de Multa Indenizat6ria, Evento de Recompra 
Compuls6ria, evento de liquidac;ao do Patrimonio Separado, Evento de Resgate 
Antecipado e/ou Evento de Vencimento Antecipado dos CRI devera ser comunicada, ao 
Agente Fiduciario, pela Emissora, em ate 2 (dois) Dias Uteis contados da data em que a 
Emissora tenha ciencia de sua ocorrencia. 

CLAuSULA OITAVA: DAS GARANTIAS 

8.1 . Serao constitufdas as seguintes Garantias para os Creditos Imobiliarios, as quais cobrem 
as obrigac;6es totais dos CRI perante todos os Titulares de CRI : 

a) Regime Fiduciario e consequente constituic;ao do Patrimonio Separado; 

/ /Alienac;ao Fiduciaria Campinas; 

! - c) Alienac;ao Fiduciaria Estac;ao; 
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d) Cessao Fiduciaria Campinas; 

e) Cessao Fiduciaria Esta<;ao; e 

f) Fian<;a prestada pela BR Malls no ambito do Contrato de Cessao. 

8.1.1. Os Titulares de CRI Serie 97, os Titulares de CRI Serie 98 e os Titulares de CRI 
Serie 99, ao adquirirem os respectivos CRI, nos termos deste Termo de Securitiza<;ao, 
entendem e declaram-se credores e beneficiarios conjuntos, nao solidarios, nao 
subordinados e em igualdade de condi<;oes (pari passu) das Garantias, na propor<;ao dos 
creditos representados pelos CRI em Circula<;ao que cad a um deles e titular ("Parte 
Ideal"). 

8.1.2. Os Titulares de CRI Serie 97, os Titulares de CRI Serie 98 e os Titulares de CRI 
Serie 99 concordam e obrigam-se a compartilhar, de acordo com a Parte Ideal de que 
cada um deles seja titular, quaisquer: 

a) valores que, considerando os montantes pagos ou nao aos outros Titulares de CRI, 
sejam superiores a sua respectiva Parte Ideal; 

b) valores recebidos da Emissora, dos Locatarios, da BR Malls ou de terceiros, em 
pagamento das obriga<;oes assumidas pela Emissora e/ou pelos Locatarios, pelas 
Cedentes ou pela BR Malls, quando qualquer um dos demais Titulares de CRI deixar de 
receber sua Parte Ideal; 

c) valores recebidos em razao da execu<;ao extrajudicial ou judicial das Garantias para 0 

pagamento das obriga<;oes decorrentes dos CRI; ou 

d) bens, direitos, beneflcios e privilegios decorrentes dos CRI e das Garantias auferidos 
pelos Titulares de CRI e/ou pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario, no exercicio de 
seus mandatos ou atuando em nome proprio, conforme 0 caso. 

8.1.3. Em caso de recebimento de valores decorrentes da excussao das Garantias, a 
Securitizadora sera a responsavel por: (i) calcular 0 valor a que tem direito cada Titular de 
CRI, na propor<;ao de sua Parte Ideal, nos termos deste Termo de Securitiza<;ao; (ii) 
notificar todos os Titulares de CRI a respeito do recebimento de tais recursos e 0 valor a 
que tem direito, de acordo com 0 calculo realizado nos termos do item (i) acima; e (iii) 
realizar 0 repasse dos valores aos Titulares de CRI. 

CLAuSULA NONA: Do REGIME FIDUCIARIO E DA ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. -~a forma do artigo 9° da Lei nO 9.514, a Emissora institui regime fiduciario sobre os 
Creditos Imobiliarios vinculados ao Termo, constituindo referidos Creditos Imobiliarios 
lastro para a emissao dos CRI. 
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9.2. Os Creditos Imobiliarios, as CCI e as Garantias sob Regime Fiduciario permanecerao 
separados e segregados do patrimonio da Emissora ate que se complete 0 resgate dos 
CRI de todas as Series. 

9.2.1. 0 Patrimonio Separado, unlco e indivisivel, sera composto pel os Creditos 
Imobiliarios, pelas CCI e pelas Garantias, e sera destinado especificamente ao 
pagamento dos CRI e das demais obrigac;:6es relativas ao respectiv~ Regime Fiduciario, 
nos termos do artigo 11 da Lei n.o 9.514. 

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei nO 9.514, os Creditos Imobiliarios, as CCI e as Garantias 
estao isentos e imunes de qualquer ac;:ao ou execuc;:ao pelos credores da Emissora, nao 
se prestando a constituic;:ao de garantias ou de execuc;:ao por quaisquer dos credores, por 
mais privilegiados que sejam, e so responderao pelas obrigac;:6es inerentes aos CRI. 

9.4. A Emissora administrara ordinariamente 0 Patrimonio Separado, promovendo as 
diligencias necessarias a manutenc;:ao de sua regularidade, notadamente ados fluxos de 
pagamento das parcelas de amortizac;:ao do principal, juros e demais encargos 
acessorios dos CRI. 

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instruc;:ao CVM n.o 414: 

a) a custodia da Escritura de Emissao de CCI sera realizada pel a Instituic;:ao 
Custodiante, cabendo a Emissora a guarda e conservac;:ao dos documentos que dao 
origem aos Creditos Imobiliarios; e 

b) a arrecadac;:ao, 0 controle e a cobranc;:a dos Creditos Imobiliarios sao atividades que 
serao realizadas pelas Cedentes, por si ou pela administradora de cada Imovel, 
incluindo, mas nao se limitando: (i) ao controle da evoluc;:ao dos Creditos Imobiliarios; 
e (ii) a apurac;:ao do valor devido; 

c) a Emissora sera responsavel pela emissao, quando cumpridas as condic;:6es 
estabelecidas e mediante anuencia do Agente Fiduciario, dos respectivos termos de 
liberac;:ao das Garantias; e 

d) as Cedentes deverao diligenciar para que sejam tomadas todas as providencias 
extrajudiciais e judiciais que se tornarem necessarias a cobranc;:a dos Creditos 
Imobiliarios inadimplidos. 

9.5. A Emissora somente respondera por preJulzos ou por insuficiencia do Patrimonio 
Separado em caso de descumprimento de disposic;:ao legal ou regulamentar, p~r 

negligencia ou administrac;:ao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo. 

CLAUSULl DECIMA: Do AGENTE FIDUCIARIO 

10.1. A Emissora, neste ato, nomeia 0 Agente Fiduciario, que formalmente aceita a nomeac;:ao, 
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para desempenhar os deveres e atribui<;6es que Ihe competem, sendo-Ihe devida uma 
remunera<;ao nos termos da lei e deste Termo. 

10.2. Atuando como representante da comunhao dos Titulares de CRI, 0 Agente Fiduciario, 
declara que: 

a) aceita a fun<;ao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 
atribui<;6es previstas na legisla<;ao especifica e neste Termo; 

b) aceita integralmente este Termo, todas suas clausulas e condi<;6es; 

c) esta devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obriga<;6es 
aqui previstas, tendo side satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios 
necessarios para tanto; 

d) a celebra<;ao deste Termo e 0 cumprimento de suas obriga<;6es aqui previstas nao 
infringem qualquer obriga<;ao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario; 

e) ter verificado a legalidade e ausencia de vfcios da opera<;ao, alem da veracidade, 
consistencia, corre<;ao e suficiencia das informa<;6es disponibilizadas pela Emissora 
no presente Termo; 

f) nao tem qualquer impedimento legal, conforme paragrafo terceiro do artigo 66, da Lei 
das Sociedades por A<;6es, para exercer a fun<;ao que Ihe e conferida; 

g) nao se encontra em nenhuma das situa<;6es de conflito de interesse previstas no 
artigo 10 da Instru<;ao CVM n.o 28; e 

h) nao tem qualquer liga<;ao com a Emissora que 0 impe<;a de exercer suas fun<;6es. 

10.3. 0 Agente Fiduciario exercera suas fun<;6es a partir da data de assinatura deste Termo 
devendo permanecer no exercicio de suas fun<;6es ate a Data de Vencimento final dos 
CRI ou ate sua efetiva substitui<;ao. 

1004. Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

a) zelar pela prote<;ao dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a 
atua<;ao da Emissora na gestao do Patrimonio Separado; 

b) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 
Titulares de CRI, bem como a realiza<;ao dos Creditos Imobiliarios vinculados ao 

') Patrimonio Separado caso a Emissora nao 0 fa<;a; 

/ c) exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liquida<;ao do Patrimonio Separado, a 
administra<;ao do Patrimonio Separado; 
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d) promover, na forma prevista neste Termo, a IiquidaC;:80 do Patrimonio Separado; 

e) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercicio da 
funC;:80, 0 cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administraC;:80 dos seus pr6prios bens; 

f) renunciar a funC;:80 na hip6tese de superveniencia de conflitos de interesse ou de 
qualquer outra modalidade de inaptid80; 

g) conservar em boa guarda, toda a escrituraC;:80, correspondencia e demais papeis 
relacionados com 0 exercicio de suas func;:oes; 

h) emitir parecer sobre a suficiencia das informac;:oes constantes das propostas de 
modificac;:oes nas condic;:oes dos CRI; 

i) verificar, no momenta de aceitar a funC;:80, a veracidade das informac;:oes contidas 
neste Termo, diligenciando para que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos 
de que tenha conhecimento; 

j) verificar a regularidade da constituiC;:80 das Garantias, observando a manutenC;:80 de 
sua suficiencia e exequibilidade; 

k) acompanhar a observancia da periodicidade na prestaC;:80 das informac;:oes 
obrigat6rias, alertando os Titulares de CRI acerca de eventuais omissoes ou 
inverdades constantes de tais informac;:oes; 

I) solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora; 

m) convocar, quando necessario, a Assembleia Geral de Titulares de CRI, mediante 
anuncio publicado conforme previsto na Clausula Quinta abaixo; 

n) comparecer a Assembleia Geral de Titulares de CRI a fim de prestar as informac;:oes 
que Ihe forem solicitadas; 

0) manter os Titulares dos CRI informados acerca de toda e qualquer informaC;:80 que 
possa vir a ser de seu interesse; 

p) convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplencia de 
obrigac;:oes previstas nos Documentos da OperaC;:80, observados os prazos de cura 
previstos na Clausula 6.1 acima, e na hip6tese de insuficiencia dos bens do 
Patrimonio Separado, para deliberar sobre a forma de administraC;:80 ou IiquidaC;:80 do 

.) Patrimonio Separado, bem como a nomeaC;:80 do liquidante; 
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q) fiscalizar 0 cumprimento das clausulas constantes deste Termo e todas aquelas 
impositivas de obrigayoes de fazer e nao fazer; 

r) disponibilizar 0 calculo do Valor Nominal Unitario de cada CRI aos Titulares de CRI 
atraves da pagina do Agente Fiduciario na rede mundial de computadores e/ou 
atraves de sua central de atendimento; 

s) promover nos competentes orgaos, caso aplicavel e se a Emissora nao 0 fizer, 0 

registro do Termo de Securitizayao e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e 
irregularidades porventura neles existentes; neste caso, 0 oficial do registro notificara 
a administrayao da Emissora para que est a Ihe forneya as indicayoes e documentos 
necessarios; 

t) solicitar, quando julgar necessario para 0 fiel desempenho de suas funyoes, certidoes 
atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda Publica, cartorios de 
protesto, Juntas de Conciliayao e Julgamento, Procuradoria da Fazenda Publica, 
onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora e, tambem, da 
localidade onde se situe 0 Empreendimento objeto da Alienayao Fiduciaria; 

u) convocar, quando necessario, a assembleia de Titulares de CRI, atraves de anuncio 
publicado, pelo menos por 3 (tres) vezes, nos orgaos de imprensa onde a Emissora 
deve efetuar suas publicayoes; 

v) elaborar relatorio destinado aos Titulares de CRI, nos termos do artigo 68, § 1°, alinea 
"b", da Lei das Sociedades por Ayoes, 0 qual deve conter, ao menos, as seguintes 
informayoes: (i) eventual omissao ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida 
nas informayoes divulgadas pela Emissora ou pela BR Malls ou, ainda, 0 

inadimplemento ou atraso na obrigatoria prestayao de informayoes pela Emissora ou 
pela BR Malls; (ii) alterayoes estatutarias ocorridas no perfodo; (iii) comentarios sobre 
as demonstrayoes financeiras da Emissora e da BR Malls, enfocando os indicadores 
economicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa; (iv) posiyao da 
distribuiyao ou colocayao dos CRI no mercado; (v) resgate, amortizayao, conversao, 
repactuayao e pagamento de juros dos CRI realizados no periodo, bem como 
aquisiyoes e vendas de CRI efetuadas pela Emissora; (vi) constituiyao e aplicayoes 
do fundo de amortizayao de CRI, quando for 0 caso; (vii) acompanhamento da 
destinayao dos recursos captados atraves da emissao dos CRI, de acordo com os 
dados obtidos junto aos administradores da BR Malls; (viii) relayao dos bens e valores 
entregues a sua administrayao; (ix) cumprimento de outras obrigayoes assumidas 
pela Emissora neste Termo de Securitizayao; (x) declarayao acerca da suficiencia e 
exequibilidade das Garantias, se aplicavel; e (xi) existencia de outras emissoes de 

-;CRI, publicas ou privadas, feitas pela propria Emissora ou que tenha a BR Malls ou 
por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da 
BR Malls como principal coobrigada, em que tenha atuado como agente fiduciario, 
bem como os seguintes dados sobre tais emissoes: (1) denominayao da companhia 
ofertante; (2) valor da emissao; (3) quantidade de CRI emitidos; (4) prazo de,} 
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vencimento dos CRI; (5) tipo e valor dos bens dad os em garantia e denominayao dos 
garantidores; e (6) eventos de resgate, amortizayao, vencimento antecipado, 
repactuayao e inadimplemento no periodo; e (I) deciarayao sobre sua aptidao para 
continuar exercendo a funyao de agente fiduciario; 

w) colocar 0 relatorio de que trata 0 item (w) acima a disposiyao dos Titulares de CRI no 
prazo maximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercicio social da 
Emissora, ao menos nos seguintes locais: (i) na sede da Emissora; (ii) no seu 
escritorio ou, quando instituiyao financeira, no local por ela indicado; (iii) na CVM; (iv) 
nas Boisas de Valores, quando for 0 caso; e (v) na instituiyao que liderou a colocayao 
dos CRI; 

x) publicar, nos orgaos da imprensa onde a Emissora deva efetuar suas publicayoes, 
anuncio comunicando aos Titulares de CRI que 0 relatorio se encontra a sua 
disposiyao nos locais indicados no item (x) acima; 

y) notificar os Titulares de CRI, se possivel individualmente, no prazo maximo de 90 
(noventa) dias, de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigayoes 
assumidas neste Termo de Securitizayao, indicando 0 local em que fornecera aos 
interessados maiores esclarecimentos. Comunicayao de igual teor deve ser enviada: 
(i) a CVM; (ii) as Boisas de Valores, quando for 0 caso; (iii) ao Banco Central do 
Brasil, quando se tratar de instituiyao por ele autorizada a funcionar; e 

z) divulgar as informayoes referidas na alinea (w), item (xi) acima em sua pagina na 
rede mundial de computadores tao logo delas tenha conhecimento. 

aa) verificar a vigencia das apolices dos Seguros e 0 cumprimento das obrigayoes das 
Cedentes nos contratos de constituiyao das Garantias; 

bb) monitorar, trimestralmente, 0 cumprimento, pela BR Malls, dos indices financeiros 
previstos no item XIX da Clausula 6.1 acima; 

cc) verificar a regularidade da constituiyao das Garantias, bem como 0 valor dos bens 
dados em garantia; e 

dd) controlar as hipoteses de reforyo de garantia, nos termos dos contratos de 
constituiyao das Garantias. 

1 OA.1. Para fins da Clausula 10A(bb), a BR Malls encaminhara ao Agente Fiduciario, em ate 60 
(sessenta) dias apos 0 encerramento de cada trimestre (exceto pelo ultimo trimestre em 
que 0 respectivo relatorio sera entregue em ate 90 (noventa) dias, relatorio consolidado 
da memoria de calculo, devidamente auditado por auditores independentes contratados 
pe~ BR Malls, compreendendo todas as rubricas necessarias para a obtenyao de tais 
i~dlces financeiros, sob pena de impossibilidade de verificayao e conferencia pelo Agente 

/' 'Fiduciario, podendo este solicitar a BR Malls e/ou aos seus auditores independentes 
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todos os eventuais esc/arecimentos adicionais que se fac;am necessarios. 

10.4.2. Para fins da Clausula 10.4(bb) acima, seguem abaixo descritos os fndices financeiros, a 
serem verificados trimestralmente, sendo a primeira verificac;ao com base nas 
informac;6es financeiras de 31 de dezembro de 2013 inclusive, com base nas 
informac;6es trimestrais consolidadas divulgadas regularmente pela BR Malls ("indices 
Financeiros"): (iii.1) ofvida Uquida/EBIToA Ajustado Anualizado que devera ser igual ou 
inferior a 3,80 (tres inteiros e oitenta centesimos); e (iii.2) EBIToA Ajustado/oespesa 
Financeira Uquida, relativas aos 4 (quatro) trimestres imediatamente anteriores, 
acumulados, igual ou superior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centesimos). Para os 
fins aqui previstos, definem-se: "Of vida Uquida": 0 somatorio das dfvidas onerosas das 
Cedentes, em bases consolidadas, ressalvadas as dfvidas perpetuas das Cedentes (sem 
prazo de vencimento definido) menos as disponibilidades (somatorio do caixa mais 
aplicac;6es financeiras); "oespesa Financeira Uquida": a diferenc;a entre despesas 
financeiras e receitas financeiras conforme demonstrativo consolidado de resultado das 
Cedentes, exc/ufdas: (i) quaisquer variac;6es monetarias ou cambiais nao desembolsadas 
pela BR Malls nos ultimos 12 (doze) meses, tais como, mas nao limitadas a, variac;ao 
cambial incidente sobre 0 montante principal de bonus perpetuos ja emitidos ou que 
venham a ser emitidos pela BR Malls; e (ii) as despesas financeiras nao recorrentes 
relativas a emiss6es de tftulos e valores mobiliarios no mercado de capitais, internacional 
ou nacional, inC/uindo, mas nao se limitando a, comiss6es, taxas e emolumentos; e 
"EBIToA": 0 lucro (prejufzo) operacional e exc/ufdo 0 resultado Propriedade para 
Investimento da BR Malls, adicionado da depreciac;ao e amortizac;ao e do resultado 
financeiro; "EBIToA Ajustado Anualizado": 0 EBIToA Ajustado relativo ao trimestre em 
questao multiplicado por 4 (quatro). 

10.5. 0 Agente Fiduciario recebera como remunerac;ao pelo desempenho dos deveres e 
atribuic;6es que Ihe competem, nos termos da lei e deste Termo, (i) uma parcela a ser 
paga pelas Cedentes, no 5° (quinto) oia Util contado da data deste Termo, no valor de 
R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), e (ii) parcelas anuais de R$22.000,00 (vinte e dois 
mil reais), as quais serao pagas pela Emissora, com recursos do Patrimonio Separado, 
nas mesmas datas em que foi paga a remunerac;ao prevista no item (i) acima dos anos 
subsequentes. 

10.5.1. A remunerac;ao definida na Clausula 10.5 acima, continuara sendo devida, mesmo 
apos 0 vencimento dos CRI, caso 0 Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranc;a 
de inadimplencia nao sanada, remunerac;ao esta que sera calculada proporcionalmente 
aos meses de atuac;ao do Agente Fiduciario. 

10.5.2. No caso de inadimplemento das Cedentes, todas as des pes as com 
pro5edimentos legais, inclusive as administrativas, em que 0 Agente Fiduciario venha a 
incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRI deverao ser previamente 
aprovadas e adiantadas pelos Titulares de CRI. Tais despesas incluem os gastos com 
honorarios advocatfcios, inclusive de terceiros, depositos, indenizac;6es, custas e taxas 
judiciarias de ac;6es propostas pelo Agente Fiduciario, desde que relacionadas a soluc;ao 
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10.6. 

,.' 

da inadimplencia e excussao das Garantias, enquanto representante dos Titulares de 
CRI. As eventuais despesas, dep6sitos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia 
em ar;:oes judiciais serao igualmente suportadas pelos investidores, bem como a 
remunerar;:ao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario, na hip6tese de a 
Emissora permanecer em inadimplencia com relar;:ao ao pagamento destas p~r um 
perfodo superior a 10 (dez) dias corridos, podendo 0 Agente Fiduciario solicitar garantia 
aos Titulares de CRI para cobertura do risco de sucumbencia. 

10.5.3. A remunerar;:ao nao inclui as despesas incorridas durante ou ap6s a prestar;:ao 
dos servir;:os e que sejam consideradas necessarias ao exercicio da funr;:ao do Agente 
Fiduciario, tais como, por exemplo, publicar;:oes em geral (exemplos: edital de 
convocar;:ao de Assembleia de Titulares de CRI, ata da Assembleia de Titulares de CRI, 
anuncio comunicando que 0 relat6rio anual do Agente Fiduciario encontra-se a 
disposir;:ao, etc.), notificar;:oes, extrar;:ao de certidoes, despesas com viagens e estadias, 
transportes e alimentar;:ao de seus agentes, contratar;:ao de especialistas tais como 
auditoria e/ou fiscalizar;:ao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bem 
como custas e despesas cartorarias relacionadas aos term os de quitar;:ao e 
acompanhamento das Garantias, despesas com conference call ou contatos telef6nicos, 
as quais serao cobertas pelo Patrim6nio Separado. 

10.5.4. Caso a Emissora atrase 0 pagamento de quaisquer das remunerar;:oes previstas 
na Clausula 10.5 acima, estara sujeita a multa morat6ria de 2% (dois por cento) sobre 0 

valor do debito, bem como a juros morat6rios de 1 % (um) ao mes, ficando 0 valor do 
debito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCAlIBGE, 0 qual incidira desde a data de 
mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessario. 

10.5.5. As parcelas de remunerar;:ao serao atualizadas, anualmente pelo IPCAlIBGE, ou 
na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizar;:ao, as parcelas de remunerar;:ao 
serao atualizadas pelo indice que vier a substitui-Io, a partir da data de assinatura deste 
Termo, ate as datas de pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se necessario. 

10.5.6. Os valores referidos acima serao acrescidos dos impostos que incidem sobre a 
prestar;:ao desses servir;:os, tais como impostos sobre servir;:os de qualquer natureza 
(ISS), CSSL (Contribuir;:ao Social Sobre 0 Lucro Uquido), PIS (Contribuir;:ao ao Programa 
de Integrar;:ao Social) e Cofins (Contribuir;:ao para Financiamento da Seguridade Social), 
excetuando-se 0 imposto de renda, nas aliquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 

10.5.7. A remunerar;:ao referida na Clausula 10.5, acima, nao inclui as despesas 
mencionadas na Clausula Decima Terceira abaixo. 

o ~ente Fiduciario podera ser substituido nas hip6teses de ausencia ou impedimento 
terl'lporario, renuncia, intervenr;:ao, liquidar;:ao, falencia, ou qualquer outr~ caso de 
vacancia, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrencia de 
qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI vinculados a este Termo, para 
que seja eleito 0 novo Agente Fiduciario. 
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10.7. 0 Agente Fiduciario podera ser destituido: 

a) pelo vat a de 2/3 (dais ten;os) dos Titulares de CRI; 

b) par delibera9ao em Assembleia de Titulares de CRI, na hipotese de 
descumprimento dos deveres previstos no Artigo 13 da Lei nO 9.514/97; e, 

c) nas hipoteses de descumprimento das incumb€mcias mencionadas na Clausula 
10.4 do presente Termo. 

10.8. 0 Agente Fiduciario substituto assumira integralmente as deveres, atribui90es e 
responsabilidades constantes da legisla9ao aplicavel e deste Termo. 

10.9. A substitui9ao do Agente Fiduciario em carater permanente devera ser objeto de 
aditamento deste Termo. 

10.10. Os Titulares de CRI poderao nomear substituto provisorio nos casas de vacancia par 
meio de voto da maioria absoluta destes. 

10.11. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao au fara qualquer juizo sabre a 
orienta9ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de defini9ao 
pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tao somente a agir em conformidade com as 
instru90es que Ihe forem transmitidas pelos Titulares do CRI. Neste sentido, a Agente 
Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sabre a resultado au sabre as efeitos 
juridicos decorrentes do estrito cumprimento das orienta90es dos Titulares do CRI a ele 
transmitidas conforme definidas pelos Titulares do CRI e reproduzidas perante a 
Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados em 
decorrencia disto aos Titulares do CRI au a Emissora. A atua9ao do Agente Fiduciario 
limita-se ao escopo da Instru9ao CVM n.O 28 e dos artigos aplicaveis da Lei das 
Sociedades par A90es, estando este isento, sob qualquer forma au pretexto, de qualquer 
responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legisla9ao aplicavel. 

10.12. Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, a Agente Fiduciario assumira 
que as documentos originais au copias autenticadas de documentos encaminhados pela 
Emissora au par terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude au adultera9ao. Nao 
sera ainda, sob qualquer hipotese, responsavel pela elabora9ao de documentos 
societarios da Emissora, que permanecerao sob obriga9ao legal e regulamentar da 
Emissora elabora-Ios, nos termos da legisla9ao aplicavel. 

10.13 . .----Os atos au manifesta90es par parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade 
/ lara as Titulares do CRI e/ou exonerarem terceiros de obriga90es para com eles, bem 

/ como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obriga90es assumidas neste 

/
' ,/ instrumento, somente serao validos quando previamente assim deliberado pelos Titulares 

do CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRI. J 
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CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA: DA LlQUIDACAo DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. A ocorrencia de qualquer um dos eventos abaixo ensejara a assun<;ao imediata da 
administra<;ao do Patrim6nio Separado pelo Agente Fiduciario ("Eventos de Liquidacao 
do Patrim6nio Separado"): 

a) pedido p~r parte da Emissora de qualquer plano de recupera<;ao judicial ou 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter 
side requerida ou obtida homologa<;ao judicial do referido plano; ou 
requerimento, pela Emissora, de recupera<;ao judicial, independentemente de 
deferimento do processamento da recupera<;ao ou de sua concessao pelo juiz 
competente; 

b) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao 
devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme 0 caso, no prazo 
legal ; 

c) decreta<;ao de falencia ou apresenta<;ao de pedido de autofalencia pela 
Emissora; 

d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, observado 0 disposto na Clausula 
11 .1.1, de qualquer das obriga<;oes pecuniarias previstas neste Termo, sendo 
que, nesta hipotese, a liquida<;ao do Patrim6nio Separado ocorrera desde que tal 
inadimplemento perdure por mais de 5 (cinco) dias, contados da notifica<;ao 
formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario; e 

e) inadimplemento ou mora, pela Emissora, observado 0 disposto na Clausula 
11.1.1 , de qualquer das obriga<;oes nao pecuniarias previstas neste Termo, 
sendo que, nesta hipotese, a liquida<;ao do Patrim6nio Separado ocorrera desde 
que tal inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da 
notifica<;ao formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario. 

11.1.1. Ajustam as Partes, desde logo, que (i) nao estao inseridos no conceito de 
insolvencia da Emissora de que trata a Clausula anterior 0 inadimplemento e/ou mora da 
Emissora em decorrencia de inadimplemento e/ou mora dos Devedores; e (ii) a liquida<;ao 
do Patrim6nio Separado nao implica e/ou configura, conforme 0 caso, 0 resgate ou 
vencimento antecipado dos CRI, Evento de Recompra Compulsoria ou Evento de Multa 
I ndenizatoria. 

11 .2. ' ~Jificada a ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Liquida<;ao do Patrim6nio Separado 
.,Zssumida a administra<;ao do Patrim6nio Separado pelo Agente Fiduciario este devera 
" convocar, em ate 2 (dois) Dias Ute is contados da data em que tomar conhecimento do 

j// evento, Assembleia de Titulares de CRI para deliberarem sobre a eventual liquida<;ao do 
Patrim6nio Separado. Tal Assembleia devera ser realizada no prazo de 20 (vinte) dias 
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corridos a contar da data de publica<;ao do edital relativo a primeira convoca<;ao, sendo 
que, na hip6tese de segunda convoca<;ao, 0 respectiv~ edital devera ser publicado no 
primeiro Dia Util imediatamente posterior a data indicada para a realiza<;ao da Assembleia 
nos term os da primeira convoca<;ao. 

11.3. Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 11.2. acima, os Titulares de 
CRI deverao deliberar: (a) pela liquida<;ao do Patrimonio Separado, hip6tese na qual 
devera ser nomeado 0 liquidante e as formas de liquida<;ao; ou (b) pela nao liquida<;ao do 
Patrimonio Separado, hip6tese na qual devera ser deliberado a continuidade da 
administra<;ao do Patrimonio Separado p~r nova securitizadora, fixando as condi<;6es e 
termos para sua administra<;ao, bem como sua remunera<;ao. 

11.3.1 A delibera<;ao pela nao declara<;ao da liquida<;ao do Patrimonio Separado devera 
ser tomada pelos Titulares de CRI que representem, no minimo, 2/3 (dois ter<;os) da 
totalidade dos CRI em Circula<;ao. 

11.4 A liquida<;ao do Patrimonio Separado sera realizada mediante transferencia dos Creditos 
Imobiliarios integrante do Patrimonio Separado ao Agente Fiduciario, na qualidade de 
representante dos Titulares de CRI, e/ou a institui<;ao administradora, conforme venha a 
ser aprovado pelos Titulares de CRI, para fins de extin<;ao de toda e qualquer obriga<;ao 
da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente Fiduciario e/ou a 
institui<;ao administradora, conforme venha a ser aprovado pelos Titulares de CRI: (a) 
administrar os Creditos Imobiliarios que integram 0 Patrimonio Separado, (b) esgotar 
todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realiza<;ao dos creditos oriundos dos 
Creditos Imobiliarios que Ihe foi transferida, (c) ratear os recursos obtidos entre os 
Titulares dos CRI na propor<;ao de CRI detidos, e (d) transferir os creditos oriundos dos 
Creditos Imobiliarios eventualmente nao realizados aos Titulares de CRI, na propor<;ao de 
CRI detidos. 

CL.A.USULA DECIMA SEGUNDA: DA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI 

12.1. Os Titulares de CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares de 
CRI comum para todas as Series ou de cada respectiva Serie, conforme 0 caso, a fim de 
deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos Titulares de CRI. 

12.2. A Assembleia de Titulares de CRI podera ser convocada pelo Agente Fiduciario, pela 
Emissora ou por Titulares de CRI que representem, no minimo, 10% (dez por cento) dos CRI em 
Circula<;ao. 

12.3. Observado 0 disposto na Clausula 12.2 acima, devera ser convocada Assembleia de 
Titu~9r~ de CRI toda vez que a Emissora tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos 
n,?s Cpfltratos de Loca<;ao ou em qualquer outr~ Documento da Opera<;ao, para que os Titulares 

I~I deliberem sabre como a Emissora devera exercer seus direitos. 
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12.3.1 A Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 12.3. acima devera 
ser realizada em data anterior aquela em que se encerra 0 prazo para a Emissora 
manifestar-se aos Devedores, nos term os dos Contratos de Locayao, desde que 
respeitados os 20 (vinte) dias de antecedencia para convocayao da referida Assembleia. 

12.3.2 Somente apos a orientayao dos Titulares de CRI, a Emissora devera exercer seu 
direito e devera se manifestar conforme Ihe for orientado. Caso os Titulares de CRI nao 
compareyam a Assembl~ia de Titulares de CRI, ou nao cheguem a uma definiyao sobre a 
orientayao, a Emissora devera permanecer silente quanto ao exercicio do direito em 
questao, sendo certo que 0 seu silencio nao sera interpretado como negligencia em 
relayao aos direitos dos Titulares de CRI, nao podendo ser imputada a Emissora qualquer 
responsabilizayao decorrente de ausencia de manifestayao. 

12.3.3 A Emissora nao prestara qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a 
orientayao definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a manifestar
se conforme assim instruida. Neste sentido, a Emissora nao possui qualquer 
responsabilidade sobre 0 resultado e efeitos juridicos decorrentes da orientayao dos 
Titulares de CRI por ela manifestado frente aos Devedores, independentemente dos 
eventuais prejuizos causados aos Titulares de CRI ou a Emissora. 

12.4. Aplicar-se-a a Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, 0 disposto na Lei n.o 
9.514, bem como 0 disposto na Lei nO 6.404/76, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

12.5. A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-a, em primeira convocayao, com a presenya 
de Titulares de CRI que representem, no minimo, 2/3 (dois teryos) dos CRI em Circulayao e, em 
segunda convocayao, com qualquer numero. 

12.6. Cada CRI correspondera a um voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo admitida 
a constituiyao de mandatarios, Titulares de CRI ou nao. 

12.7. Para efeito da constituiyao do quorum de instalayao e/ou deliberayao a que se refere esta 
Clausula Decima Segunda, serao considerados como "CRI em Circulayao" todos os CRI em 
Circulayao, de todas as Series consideradas em conjunto ou para cada Serie individualmente 
considerada na hipotese da Clausula 12.12 abaixo, excluidos aqueles que a Emissora, a BR 
Malls ou as Cedentes possuirem em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus 
controladores ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem como dos respectivos 
diretores ou conselheiros e respectivos conjuges. Para efeitos de quorum de deliberayao nao 
serao computados, ainda, os votos em branco. 

12.7. Ser~ facultada a presenya dos representantes legais da Emissora nas Assembleias de 
Titulares ge CRI. 

12.8. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia de Titulares de CRI e prestar aos 
Tltulares de CRI as informayoes que Ihe forem solicitadas. 
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12.9. A presidencia da Assembleia de Titulares de CRI cabera ao Titular de CRI eleito pelos 
demais ou aquele que for designado pela CVM. 

12.10. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, todas as deliberagoes serao 
tomadas, em primeira convocagao ou em qualquer convocagao subsequente, por 50% 
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulagao que sejam detidos pelos presentes em tal 
Assembleia de Titulares de CRI. 

12.11. As propostas de alteragoes feitas pela Emissora em relagao (i) as Datas de Vencimento 
de principal e juros dos CRI; (ii) a Atualizagao Monetaria ou redugao da Remuneragao dos CRI; 
(iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iv) aos eventos de liquidagao do Patrimonio Separado; (v) 
aos Eventos de Recompra Compulsoria ou de Multa Indenizatoria; (vi) as Garantias que possam 
comprometer sua suficiencia, exequibilidade, validade ou liquidez; e/ou (vii) aos quoruns de 
deliberagao, deverao ser aprovadas seja em primeira convocagao da Assembleia de Titulares de 
CRI ou em qualquer convocagao subsequente, por Titulares de CRI que representem, no 
mlnimo, 2/3 (dois tergos) dos CRI em Circulagao. 

12.12. Nao obstante todo 0 acima disposto nesta Clausula Decima Segunda, observados os 
quoruns de instalagao e deliberagao previstos nas clausulas acima, as seguintes materias 
deverao ser deliberadas pelos Titulares de CRI da respectiva Serie, em Assembleia de Titulares 
de CRI separada: (i) alteragao na Remuneragao dos CRI, e (ii) modificagao no prazo de 
vencimento e datas de pagamento dos CRI. 

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA: DAS DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

a) as despesas com a gestao, cobranga, realizagao, administragao, custodia e liquidagao do 
Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para outra companhia 
securitizadora de creditos imobiliarios, na hipotese de 0 Agente Fiduciario vir a assumir a 
sua administragao; 

b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como as 
despesas com procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos 
Titulares de CRI e realizagao dos Creditos Imobiliarios e suas Garantias integrantes do 
Patrimonio Separado, incluindo, mas nao se limitando, a eventuais despesas, depositos e 
custas judiciais decorrentes da sucumbencia em agoes judiciais que deverao ser 
previamente aprovadas e pagas pelos mesmos Titulares de CRI; 

c) as despesas com publicagoes, transporte, alimentagao, viagens e estadias, necessarias 
ao exercfcio da fungao de Agente Fiduciario, durante ou apos a prestagao dos servigos, 
desde que em razao desta, serao pagas pela Emissora e reembolsadas pelo Patrimonio 
/~eparado, desde que, sempre que posslvel, aprovadas previamente por ela; 

d) os eventuais tributos que, a partir da data de emissao dos CRI, venham a ser criados j' 
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e/ou majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidemcia alterada, de 
forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributa<;80 incidente 
sobre os CRI e/ou sobre os Cn§ditos Imobiliarios e respectivas Garantias; 

e) taxa de administra<;80, Ifquida de todos os tributos sobre ela incidentes, devida a 
Emissora durante toda a vigencia dos CRI, em virtude da securitiza<;80 dos Cn§ditos 
Imobiliarios representados pela CCI , bem como diante do disposto na Lei n.o 9.514 enos 
atos e instru<;oes emanados da CVM, que estabelecem as obriga<;oes da Cessionaria, no 
valor de R$3.000,00 (tres mil reais) ao ano, atualizada pela varia<;80 acumulada do 
IPCAIIBGE, calculada pro rata die, se necessario, a ser paga a Emissora na data em que 
tiver ocorrido a Iiquida<;80 financeira da Emiss80 dos CRI nos anos subsequentes, 
durante todo 0 perfodo de vigencia dos CRI; 

f) remunera<;80, a ser paga a Institui<;80 Custodiante prevista na Clausula 5.2 da Escritura 
de Emiss80 de CCI, pela custodia das CCI no sistema da CETIP, no valor de R$5.000,00 
(cinco mil reais) ao ano, a ser paga na data em que tiver ocorrido a liquida<;80 financeira 
da Emiss80 dos CRI nos anos subsequentes, durante todo 0 perfodo de vigencia dos 
CRI; 

g) remunera<;80, devida ao Agente Fiduciario, Ifquida de todos os tributos sobre ela 
incidentes, nos termos da Clausula 10.5 do Termo de Securitiza<;80, no valor de 
R$22.000 ,00 (vinte e dois mil reais) ao ano, a ser paga ao Agente Fiduciario no 5° 
(quinto) Dia Util a contar da data de assinatura do Termo de Securitiza<;80 nos anos 
subsequentes durante todo 0 perfodo de vigen cia dos CRI ; 

h) despesas previstas como de responsabilidade da Emissora nos Contratos de Aliena<;80 
Fiduciaria Campinas e Esta<;80; e 

i) demais despesas previstas em lei ou na regulamenta<;80 em vigor. 

CLAuSULA DECIMA QUARTA - Do TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAvEL 

14.1. Os Titulares de CRI n80 devem considerar unicamente as informa<;oes contidas abaixo 
para fins de avaliar 0 tratamento tributario de seu investimento em CRI , devendo consultar seus 
proprios assessores quanto a tributa<;80 especffica a qual estar80 sujeitos, especialmente 
quanto a outros tributos eventualmente aplicaveis a esse investimento ou a ganhos porventura 
auferidos em opera<;oes com CRI. 

Imposto de Renda 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurfdicas n80-financeiras est80 
sujeito~ a incidencia do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com base 
nl:l/a~ca<;80 de alfquotas regressivas, de acordo com 0 prazo da aplica<;80 geradora dos 

,A,'endimentos tributaveis: (a) ate 180 dias: alfquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: alfquota de 
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20%; (c) de 361 a 720 dias: alfquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: alfquota de 15%. Este 
prazo de aplicayao e contado da data em que 0 respectiv~ titular de CRI efetuou 0 investimento, 
ate a data do resgate (artigo 10 da lei n.o 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei 
n.O 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 

Nao obstante, ha regras especfficas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua 
qualificayao como pessoa ffsica, pessoa jurfdica, inclusive isenta, fundo de investimento, 
instituiyao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizayao, corretora 
de tftulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de tftulos e valores mobiliarios, sociedade 
de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

o IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurfdicas nao-financeiras tributadas com 
base no lucro real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipayao do imposto de renda 
devido, gerando 0 direito a ser deduzido do Imposto de Renda da Pessoa Jurfdica ("IRPJ") 
apurado em cada perfodo de apurayao (artigo 76, I da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 
o rendimento tambem devera ser computado na base de calculo do IRPJ e da Contribuiyao 
Social sobre 0 Lucro Uquido ("CSLL"). As alfquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 
10%, sendo 0 adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder 0 equivalente a R$ 
240.000,00 por ano; a alfquota da CSLL, para pessoas jurfdicas nao-financeiras, corresponde a 
9%. 

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurfdicas nao-financeiras nao integram 
atualmente a base de calculo da Contribuiyao para 0 Financiamento da Seguridade Social 
("COFINS") e da Contribuiyao ao Programa de Integrayao Social ("PIS"), caso a respectiva 
pessoa jurfdica apure essas contribuiyoes pela sistematica cumulativa. Por outro lado, no caso 
de pessoa jurfdica tributada de acordo com a sistematica nao-cumulativa, tais contribuiyoes 
incidem atualmente a alfquota zero sobre receitas financeiras (como 0 seriam as receitas 
reconhecidas por conta dos rendimentos em CRI). 

Com relayao aos investimentos em CRI realizados por instituiyoes financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, entidades de previdencia privada fechadas, entidades de previdencia 
complementar abertas, sociedades de capitalizayao, corretoras e distribuidoras de tftulos e 
valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retenyao do IRRF 
de acordo com as leis e normativos aplicaveis em cada caso. 

Nao obstante a isenyao de retenyao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em 
CRI por essas entidades, via de regra e a exceyao dos fundos de investimento, serao tributados 
pelo IRPJ, a alfquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, a alfquota de 15%. As carteiras de 
fundos de investimentos estao isentas de imposto de renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei n.O 
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Ademais, no caso das instituiyoes financeiras, os 
rendimentos decorrentes de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos a contribuiyao 
ao PIS e a COFINS as alfquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

) 
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Para as pessoas flsicas, desde 1 ° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplica<;ao em 
CRI estao isentos de imposto de renda (na fonte e na declara<;ao de ajuste anual), por for<;a do 
artigo 3°, inciso II, da Lei n.o 11.033/04. 

Pessoas jurfdicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, 
ou seja, 0 imposto nao e compens8vel (art. 76, II, da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995). As 
entidades imunes estao dispensadas da reten<;ao do imposto na fonte desde que declarem sua 
condi<;ao a fonte pagadora (art. 71 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a reda<;ao 
dada pela Lei n.o 9.065, de 20 de junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em rela<;ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em 
CRI no pafs de acordo com as normas previstas na Resolu<;ao CMN n. ° 2.689, de 26 de janeiro 
de 2000, os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidemcia do IRRF a alfquota de 15%. 
Exce<;ao e feita para 0 caso de investidor domiciliado em pafs ou jurisdi<;ao considerados como 
de tributa<;ao favorecida, assim entendidos aqueles que nao tributam a renda ou que a tributam a 
alfquota inferior a 20% ("Jurisdicao de Tributacao Favorecida"). 

o beneflcio fiscal de redu<;ao a zero da alfquota do IRRF sobre rendimentos pagos a 
Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior prevista no inciso I do art. 1° da 
Lei n.O 12.431/2011 nao se aplica aos CRI, tendo em vista que os mesmos nao se enquadram 
nos requisitos previstos no §1°-B do art. 1° da referida lei. 

Imposto sobre Operac6es Financeiras - IOF 

Imposto sobre Operac;oes de Cambio ("IOF/Cambio'? 

Regra geral, as opera<;oes de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados 
nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condi<;oes do CMN 
(Resolu<;ao CMN 2.689), inclusive por meio de opera<;oes simultaneas, incluindo as opera<;oes 
de cambio relacionadas aos investimentos em CRI, estao sujeitas a incidemcia do IOF/Cambio a 
alfquota de 0% (zero por cento) no ingresso e a alfquota zero no retorno, conforme Decreto n.o 
6.306, de 14 de dezembro de 2007, e altera<;oes posteriores. Em qualquer caso, a alfquota do 
IOF/Cambio pode ser majorada ate 0 percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer 
tempo por ate do Poder Executivo, relativamente a opera<;oes de cambio ocorridas ap6s esta 
eventual altera<;ao. 

Imposto sobre Operac;oes com Titulos e Valores Mobili8rios ("IOFfTftulos'? 

As opera<;oes com CRI estao sujeitas a alfquota zero do IOFlTftulos, conforme Decreto n.o 
6.306, de 14 de dezembro de 2007, e altera<;oes posteriores. Em qualquer caso, a alfquota do 
IOFlTftulos pode ser majorada a qualquer tempo por ate do Poder Executivo, ate 0 percentual de 
1,50% (qm inteiro e cinquenta centesimos por cento) ao dia, relativamente a opera<;oes ocorridas 
ap6s es'fe eventual aumento. 
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CLAuSULA DECIMA QUINTA: DA PUBLICIDADE 

15.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocagoes 
para as Assembleias de Titulares de CRI, deverao ser veiculados na forma de avisos no jornal 
"Valor Economico", obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares e encaminhados ao 
Agente Fiduciario em ate 3 (tres) Dias Uteis. 

15.2 As demais informagoes periodicas da Emissao e/ou da Emissora serao disponibilizadas 
ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informagoes 
Periodicas e Eventuais da CVM. 

CLAuSULA DECIMA SEXTA- Do REGISTRO DO TERMO 

16.1 0 Termo sera entregue para Instituigao Custodiante, nos term os do Paragrafo Unico, do 
artigo 23 da Lei n.o 10.931, para registro, nos term os da declaragao constante do Anexo V ao 
presente Termo. 

CLAuSULA DECIMA SETIMA: Do DESDOBRAMENTO DOS CRI 

17.1. Nos term os do artigo 16 da Instrugao CVM n.o 414, podera a Emissora, apos decorridos 18 
(dezoito) meses da data de encerramento da distribuigao, propor 0 desdobramento dos CRI em 
valor nominal inferior a R$300.000,00 (trezentos mil reais), para CRI lastreados em Creditos 
Imobiliarios com Regime Fiduciario, cujo orgao administrativo competente ja tenha concedido 0 

"habite-se", desde que, alem das demais exigencias regulamentares eventual mente aplicaveis, 
sejam atendidas as seguintes condi<;oes: (i) a Emissora esteja com seu registro de companhia 
aberta devidamente regularizado na CVM; (ii) nao tenha ocorrido, em nenhuma hipotese, 0 

inadimplemento financeiro perante os investidores; (iii) tal desdobramento seja aprovado em 
Assembleia de Titulares de CRI por maioria simples dos Titulares de CRI em Circulagao; e (iv) a 
presente Emissao passe a ser objeto de atualizagao do relatorio de classifica<;ao de risco por 
agencia de classificagao de risco, a cada periodo de 3 (tres) meses, contado da data em que 
ocorrer 0 desdobramento. 

17.1.1. Na hipotese de desdobramento dos CRI, conforme previsto na Clausula 17.1, 
acima, os custos incorridos com tal desdobramento serao arcados pelo investidor. 

CLAuSULA DECIMA OITAVA: DAS DISPOSICOES GERAIS 

18.1. Nao se presume a renuncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo. 
Dessa forma, nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercicio de qualquer direito, faculdade 
ou remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos Titulares de CRI em razao de qualquer 
inadimplemento das obriga<;oes da Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades ou remedios, 
ou sera interpretado como uma renuncia aos mesmos ou concordgmcia com tal inadimplemento, 
nem- ~O)stituira novagao ou modificagao de quaisquer outras obrigagoes assumidas pela 
Emiss9fa au precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento au atraso. / 
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18.2. 0 presente Termo de Securitiza<;ao e firmado em carater irrevogavel e irretratavel, 
obrigando as partes por si e seus sucessores. 

18.3. As Partes concordam que qualquer altera<;ao a este Termo ap6s a eventual emissao dos 
CRI dependera de previa aprova<;ao dos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares 
de CRI, sendo certo, todavia, que 0 presente Termo podera ser alterado, independentemente de 
Assembleia de Titulares de CRI, sempre que tal altera<;ao decorrer exclusivamente (i) das 
hip6teses previstas nas Clausulas 2.2.2 e 2.2.3 acima, (ii) da necessidade de atendimento a 
exigencias de adequa<;ao a norm as legais ou regulamentares, (iii) quando verificado erro de 
digita<;ao, desde que tais modifica<;oes nao representem prejufzo aos Titulares de CRI, e (iv) em 
virtude da atualiza<;ao dos dados cadastrais das Partes, tais como altera<;ao na razao social e 
endere<;o. 

18.4. Caso qualquer das disposi<;oes deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida ou 
ineficaz, prevalecerao todas as demais disposi<;oes nao afetadas por tal julgamento, 
comprometendo-se as partes, em boa-fe, a substituir a disposi<;ao afetada por outra que, na 
medida do possfvel, produza 0 mesmo efeito. 

CLAuSULA DECIMA NONA: DAS NOTIFICACOES 

19.1 As comunica<;oes a serem enviadas por qualquer das partes conforme disposi<;oes deste 
Termo deverao ser encaminhadas para os endere<;os constantes abaixo, ou para outros que as 
partes venham a indicar, por escrito, durante a vigencia deste Termo. 

Se para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Rua Amauri, nO 255, 5° andar (parte), Jardim Europa 
Sao Paulo - SP, CEP 01448-000 
At.: Flavia Palacios 
Fax.: (11) 3127-2860 
Tel.: (11) 3127-2700 
E-mail: estruturacao@rbcapital.com/servicing@rbcapital.com 

Se para 0 Agente Fiduciario: 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Av. das Americas, n.o 4.200, bloco 04 (Ed. Buenos Aires), sala 514 
22640-102 Rio de Janeiro, RJ 
At.: Marco Aurelio Ferreira (Backoffice Financeiro) II Nathalia Machado (Assuntos Jurfdicos e 
Estrutura<;ao) 
Telefone) (21) 3385-4566 
Fac-sfr:n1!e: (21) 3385-4046 
Correio eletr6nico: backoffice@pentagonotrustee.com.br 

m iddle@pentagonotrustee.com.br 
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19.2. As comunicac;oes referentes a este Termo serao consideradas entregues quando 
recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo correio, sob protocolo, ou 
por telegrama nos enderec;os acima. As comunicac;oes feitas por fac-simile ou correia eletr6nico 
serao consideradas recebidas na data de seu envio, desde que com confirmac;ao de 
recebimento. Os respectivos originais deverao ser encaminhados para os enderec;os acima em 
ate 5 (cinco) Dias Uteis ap6s 0 envio da mensagem. A mudanc;a de qualquer dos enderec;os 
acima devera ser comunicada a outra parte pela parte que tiver seu enderec;o alterado. 

CLAuSULA VIGESIMA: Do FORO 

20.1. Foro: As Partes elegem 0 foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
como competente para dirimir toda e qualquer disputa decorrente do presente Termo, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

20.2. Execucao Especifica: As Partes poderao, a seu criterio exclusivo, requerer a execuc;ao 
especifica das obrigac;oes aqui assumidas pela outra Parte, conforme estabelecem os artigos 
461, 621, 632 e 639 do C6digo de Processo Civil. 

/ 
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(Pagina de Assinatl1ra Termo de Securilizar;ao de Creditos Imobilil'Jrios des 97", 98" e 99" Series 
de l ' Emisst10 de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de 
Secl1ritizar;t1o celebrado em 26 de fevereiro de 2014) 

o presente Termo e firmada em 3 (tr6s) vias de igual tear, forma e validade, na presen~a das 2 
(duas) testemunhas abai)(o assinadas. 

Sao Paulo, 26 de fevereiro de 2014. 

RB CAPITAL COMPANHIAJ9EC~C - _ 

~~?"~ .. 4t::;;;l ~of-? ----" 0:'::" 
Cargo: .f<G: 43623440 (SSPISP) Cargo: lk: 30Zl (SSP/SP) 

CPF; 367.365.02a_fEi CPF: 355.D1~.31a-&4 

PENTAGONO SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

1. 
Nome: 
Cargo: 

Testemunhas: 

e 
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ANEXO I 

TABELA DE AMORTIZA<;AO DOS CRI 

CRI Serie 97 

CRI Serie 97 
Pagto CRI Presta~ao Bruta Presta~ao Uquida Juros Amortiza~ao Saldo Devedor Tx Amort. 

18/3/2014 209.700.000,00 

8/5/2014 1.746.431,56 (1.746.431,56) 211.446.431,56 (0,0083) 

6/6/2014 1.085.936,68 (1.085.936,68) 212.532.368,24 (0,0051) 

7/7/2014 1.039.410,05 (1.039.410,05) 213.571.778,29 (0,0048) 

7/8/2014 1.201.607,37 (1.201.607,37) 214.773.385,66 (0,0056) 

5/9/2014 1.103.023,10 (1.103.023,10) 215 .876.408,75 (0,0051) 

7/10/2014 1.161.624,41 (1.161.624,41) 217.038.033,16 (0,0053) 

7/11/2014 1.221.109,37 (1.221.109,37) 218.259.142,53 (0,0056) 
5/12/2014 1.067.417,39 (1.067.417,39) 219.326.559,93 (0,0048) 

8/1/2015 1.180.189,57 (1.180.189,57) 220.506.749,50 (0,0053) 

6/2/2015 1.132.468,24 (1.132 .468,24) 221.639.217,73 (0,0051) 

6/3/2015 2.001.863,36 1.885.729,30 975.315,05 1.026.548,30 220.612.669,43 0,0046 

8/4/2015 2.007.940,88 1.881.330,86 1.187.110,09 820.830,80 219.791.838,63 0,0037 

8/5/2015 2.010.440,72 1.874.505,62 1.074.913,19 935.527,53 218.856.311,10 0,0042 

8/6/2015 2.018.247,28 1.872.626,08 1.070.337,90 947.909,37 217.908.401,73 0,0043 

7/7/2015 2.025.173,69 1.869.451,70 1.119.123,77 906.049,93 217.002.351,80 0,0041 

7/8/2015 2.029.780,03 1.863.220,90 1.220.908,62 808.871,41 216.193.480,39 0,0037 

8/9/2015 2.048.913,94 1.871.174,83 1.110.316,35 938.597,59 215.254.882,80 0,0043 

7/10/2015 2.054.399,77 1.866.598,39 1.105.495,95 948.903,82 214.305.978,98 0,0044 

9/11/2015 2.076.657,45 1.877.180,66 1.100.622,61 976.034,83 213.329.944,15 0,0045 
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7/12/2015 2.079.044,71 1.870.192,26 1.043.310,67 1.035.734,04 212.294.210,11 0,0048 

8/1/2016 3.486.960,14 3.119.886,17 1.142.348,71 2.344.611,44 209.949.598,67 0,0110 

5/2/2016 2.098.656,81 1.868.591,67 1.026.778,77 1.071.878,05 208.877.720,63 0,0051 

7/3/2016 2.098.339,96 1.859.670,46 970.341,36 1.127.998,60 207.749.722,03 0,0054 

7/4/2016 2.094.234,92 1.846.098,53 1.117.894,96 976.339,96 206.773.382,06 0,0046 

6/5/2016 2.093.620,55 1.836.575,01 1.011.245,17 1.082.375,38 205.691.006,68 0,0052 

7/6/2016 2.103.334,58 1.835.668,85 1.056.378,24 1.046.956,34 204.644.050,34 0,0050 

7/7/2016 2.107.562,17 1.829.513,88 1.101.183,43 1.006.378,74 203.637.671,61 0,0049 

5/8/2016 2.115.408,37 1.826.942,22 1.045.832,82 1.069.575,56 202.568.096,05 0,0052 

8/9/2016 2.132.247,12 1.831.182,09 1.139.697,94 992.549,18 201.575.546,88 0,0048 

7/10/2016 2.137.228,03 1.826.081,40 1.035.242,25 1.101.985,77 200.473.561,11 0,0054 

8/11/2016 2.157.352,97 1.834.305,62 980.435,29 1.176.917,68 199.296.643,43 0,0058 

7/12/2016 2.159.036,00 1.826.802,48 974.679,46 1.184.356,54 198.112.286,90 0,0059 

6/1/2017 3.777.977,21 3.179.511,37 1.066.036,21 2.711.941,00 195.400.345,90 0,0136 

7/2/2017 2.160.441,63 1.808.476,73 1.051.443,34 1.108.998,30 194.291.347,60 0,0056 

7/3/2017 2.154.955,71 1. 795.981,39 854.971,78 1.299.983,93 192.991.363,67 0,0066 

7/4/2017 2.163.143,96 1.792.719,35 1.085.816,89 1.077.327,07 191.914.036,61 0,0055 

8/5/2017 2.164.043,72 1.785.607,54 844.510,51 1.319.533,21 190.594.503,40 0,0068 

7/6/2017 2.172.191,75 1.782.737,83 1.025.583,24 1.146.608,51 189.447.894,90 0,0060 

7/7/2017 2.176.726,42 1.777.331,54 972.957,63 1.203.768,79 188.244.126,11 0,0063 

7/8/2017 2.179.304,45 1.770.344,49 966.775,37 1.212.529,08 187.031.597,02 0,0064 

8/9/2017 2.189.498,97 1.768.674,94 1.052.285,78 1.137.213,19 185.894.383,83 0,0060 

6/10/2017 2.202.884,68 1.770.827,50 909.134,42 1.293.750,26 184.600.633,57 0,0069 

8/11/2017 2.225.094,33 1.779.541,83 948.063,29 1.277.031,04 183.323.602,53 0,0069 

7/12/2017 2.244.284,87 1.786.154,30 896.561,76 1.347.723,10 181.975.879,43 0,0073 

8/1/2018 4.160.577,31 3.295.154,68 889.970,59 3.270.606,72 178.705.272,72 0,0179 

7/2/2018 2.247.228,53 1.770.267,06 961.607,65 1.285.620,87 177.419.651,84 0,0071 

7/3/2018 2.243.486,44 1.759.576,26 780.728,51 1.462.757,92 175.956.893,92 0,0082 

6/4/2018 2.252.140,57 1. 757 .338,48 903.671,18 1.348.469,40 174.608.424,53 0,0076 

8/5/2018 2.257.500,85 1. 752.520,58 896.745,77 1.360.755,08 173.247.669,45 0,0077 
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