
INSTRUMENTOPARTICULARDE ALTERAÇÃOE CONSOLIDAÇÃODO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

DE CRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

1- PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,companhia com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o nO 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social, doravante denominada simplesmente "Emissora" ou "Securitizadora";

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORADE TíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS, instituição financeira

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n°

4.200, Bloco 4, Sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato

representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente como

"Agente Fiduciário";

(adiante designados em conjunto a Emissora, o Agente Fiduciário e os investidores que vierem a

subscrever ou adquirir os CRIcomo "Partes" e, isoladamente, como "Parte").

11- CONSIDERAÇÕESPRELIMINARES

a) em 22 de abril de 2013 as Partes celebraram o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários

("Termo de Securitização") disciplinando a emissão e a oferta da 8r Série da 1a Emissão de

Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora ("Emissão", "Oferta" e "CRI"

respectivamente") ;

b) até o presente momento nenhum CRI foi subscrito; e

c) as Partes desejam aditar o Termo de Securitização de forma a alterar os itens "d", "e", "f" e

"g" das Cláusulas 3.1., 6.1.1. e o Anexo I do Termo de Securitização.
I
t

Firmam o presente "Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários" ("Primeiro Aditamento"), conforme disposições legais

aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.



111- CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

1.1. Alteração do Termo de Securitização: Pelo presente Primeiro Aditamento ficam alteradas os
itens "d", "e", "f" e "g" das Cláusulas 3.1., 6.1.1. do Termo de Securitização que passam a

vigorar com a seguinte nova redação:

"3.1. Características dos CRI: Os CRI possuem as seguintes

características:

(...)
d) Valor Global da Série: R$ 88.073.015,32 (oitenta e oito

milhões, setenta e três mil, quinze reais e trinta e dois

centavos);

e) Valor Nominal Unitário: R$ 366.970,8971667 (trezentos e

sessenta e seis mil, novecentos e noventa reais e centavos

acima);

f) Atualização Monetária: anualmente, com base na variação

acumulada do IPCAIIBGE, ou índice que venha a substituí-

lo nos termos do item 5.1.1. abaixo, calculada conforme

disposto na Cláusula Quinta deste Termo de Securitização;

g) Juros Remuneratórios: a taxa de juros aplicável aos CRI:

4,5915% a.a., com base 360 dias corridos;"

"6.1. 1. Em caso de qualquer forma de antecipação dos

Créditos Imobiliários, a Emissora utilizará os recursos decorrentes

desses eventos para a amortização extraordinária ou resgate

antecipado dos CRI."



1.2. Alteração do Anexo I: Pelo presente Primeiro Aditamento fica alterado o Anexo I do Termo

de Securitização que passa a vigorar com a seguinte nova tabela:

3,5756%
3,4465%
3,7334%
4,0562%
4,4218%
4,8388%
5,3183%
5,8750%
6,5282%
7,3049%
100,0000%

R$ 15.320,92 R$ 13,121,33
R$ 16.247,00 R$ 12.195,25
R$ 15.687,06 R$ 12.755,19
R$ 15.101,40 R$ 13.340,85
R$ 14.488,86 R$ 13.953,39
R$ 13.848,19 R$ 14.594,06
R$ 13.178,10 R$ 15.264,15
R$ 12.477,25 R$ 15.965,00
R$ 11.744,22 R$ 16.698,04
R$ 10.977,52 R$ 17.464,73
R$ 10.175,63 R$ 221.618,90

20/03/14 R$ 353.849,57
20/03/15 R$ 341.654,32
20/03/16 R$ 328.899,12
20103/17 R$ 315.558,28
20/03/18 R$ 301,604,88
20/03/19 R$ 287.010,82
20/03/20 R$ 271.746,67
20/03/21 R$ 255.781,66
20/03/22 R$ 239.083,63
20/03/23 R$ 221.618,90
20/03/24 R$ •

FLUXO UNITÁRIO'. CRI
Data Saldo Devedor Juros Amortização % Amortização
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CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

2.1. Ratificação e Consolidação do Termo de Securitização: Permanecem inalteradas todas as

demais disposições do Termo de Securitização, não alteradas expressamente por meio deste

Primeiro Aditamento, as quais são ratificadas neste ato pelas Partes, passando o Termo de

Securitização a ter a redação consolidada nos termos do Anexo I a este Primeiro Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - LEI APLICÁVEL E FORO

3.1. O presente Primeiro Aditamento será regido, interpretado e executado de acordo com as leis

do Brasil.

O presente Primeiro Aditamento é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de

2 (duas) testemunhas.

SãoPaulo. SP, 23 de maio de 2013.

(o restante da página foi deixado intencionalmente em branco)
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ANEXO I AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO TERMO DE

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS

DA 87a SÉRIE DA 1a EMISSÃO DA

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 02.773.542/0001-22

J.
j\



íNDICE

I _ PARTES ........................................................................•............................................... 8

11- DEFINiÇÕES 8

111_ CLÁUSULAS ..•..•••..........................................................•........•...................................• 15

cLÁUSULA PRIMEIRA. SUMÁRIO DA ESTRUTURA DA EMISSÃO: ..........•......................•.........•............. 15

cLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS .......••...•...•..•..............•...•.••.....•...•......••• 19

CLÁUSULA TERCEIRA. IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUiÇÃO .....•...••.....•........•...........•.• 19

CLÁUSULA QUARTA - SUBSCRiÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI .......................•............................... 21

cLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS

REMU NERATÓRIOS E AMORTIZAÇÃO DOS CRI .............................•.•.•........................................... 22

cLÁUSULA SEXTA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI ....•....•................ 26

.' ÕCLAUSULA SETIMA • OBRIGAÇ ES DA EMiSSORA ...........................•........................•..................... 27

cLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS .....•.......................................................•...........•.................. 29

cLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO ...................•...•... 29

CLÁUSULA DÉCIMA. AGENTE FIDUCiÁRIO .........•..................•.................•.....................•............ 30

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO .......••...........•....................... 35

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ASSEMBLEIA GERAL DOS INVESTIDORES .....•...................•.................... 36

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO .........................................•..... 39

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES .41

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA' PUBLlCIDADE .............................................•....•............•............... .44

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- REGISTRO DO TERMO ............................•..............................•............ 44

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RiSCOS .........................................•.................•.•...........•..•........... 44

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DISPOSiÇÕES GERAiS .......................•.......•....................................... 56

cLÁUSULA DÉCIMA NONA - NOTIFiCAÇÕES 57

cLÁUSULA VIGÉSIMA - ARBITRAG EM 58

ex
7



....~---~_._-~_.

TERMO DE SECURITIZAÇÁODE CRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

1- PARTES

Pelo.presente instrumento particular, as partes:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,companhia com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o nO 02.773.542/0001.22, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social, doravante denominada simplesmente "Emissora" ou "Securitizadora";

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORADE TíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS, instituição financeira

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n°

4.200, Bloco 4, Sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato

representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simpLesmente como

"Agente Fiduciário";

(adiante designados em conjunto a Emissora, o Agente Fiduciário e os investidores que vierem a

subscrever ou adquirir ()sCRIcomo "Partes" e, isoladamente, como "Parte").

Firmam o presente "Termo de Securitizaçáo de Créditos Imobiliários" ("Termo de

Securitização"), para vincular os Créditos Imobiliários aos Certificados de Recebiveis Imobiliários

da 87a Série da 1a Emissão da RB Capital Companhia de Securitização, de acordo com o artigo 8°

da Lei n0 9.514, da Instrução CVM n° 476, e demais disposições Legais aplicáveis e as cláusulas

abaixo redigidas.

11 - DEFINIÇÕES

Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem prejuizo

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

"Arrendamento" :
O eventual arrendamento do Terminal à VLI ou a outro potencial

arrendatário indicado peLaVLI, nos termos previstos no item 4.1 e

seguintes da Escritura de Superficie;

"Assembleia Geral": A Assembleia Geral dos TituLares dos CRI, conforme pre~ neste

.//



Termo de Securitização;

"Benfeitorias": As benfeitorias realizadas pelo Fundo nos Terrenos, durante o

prazo da Escritura de Superfície;

"BMF&BOVESPA": BM&FBOVESPAS.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

"Boletins de Subscrição": Os boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os

Investidores subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a

todos os termos e condições deste Termo de Securitização e da

Oferta Restrita;

"BOVESPAFIX" É o segmento de negociação de títulos e valores mobiliários de

renda fixa, administrado pela BM&FBOVESPA;

"CCI BTS": As cédulas de crédito imobiliário fracionárias representativas dos

Créditos Imobiliários BTS;

"CCI Financiamento": As cédulas de crédito imobiliário fracionárias representativas dos

Créditos Imobiliários Financiamento;

"CCI": As CCI BTS e as CCI Financiamento, quando referidas em

conjunto;

"Cedente BTS" ou "Fundo": O Salus 11_ Fundo de Investimento Imobiliário - FII, fundo de

investimento imobiliário inscrito no CNPJ/MF sob o n°

17.331.883/0001-15;

"Cedente Financiamento" ou A Domus Companhia Hipotecária, sociedade anônima fechada,

"Domus":
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Rua Cambauba, n° 364, Jardim Guanabara, CEP 21940-005,

inscrita no CNPJ/MFsob o nO10.372.647/0001-06;

"Cedentes" : A Cedente BTS e o Cedente Financiamento quando referidas em

conjunto;

"Cessão de Créditos BTS" ou O Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos

"Contrato de CessãoBTS": Imobiliários e Outras Avenças, celebrado entre o Cedente BTSe a

Securitizadora, em 15 de março de 2013;

"Cessão de Créditos O Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos
j

Financiamento Imobiliário" Imobiliários e Outras Avenças, celebrado entre a Cedente

ou "Contrato de Cessão Finandamento e a 5ecuritizadora, em 22 de abril d:;7

Financiamento":
./ ~/

.....,/"
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"Cessão de Créditos" ou A Cessão de Créditos BTSe a Cessãode Créditos Financiamento

"Contratos de Cessão": quando referidos em conjunto;.

"Cessão Fiduciária": A cessão fiduciária de todos e quaisquer valores a serem

percebidos pela Salus SPEdecorrentes da titularidade das cotas

do Fundo, compreendendo, mas não se limitando aos

rendimentos, amortizações, bonificações, lucros, aluguéis ou

outra forma de pagamento pelo Fundo à Salus;

"CETIP": A CETIPS.A. - Mercados Organizados, com sede no Municipio do

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do

Chile, n° 230,110 andar, CEP20031-170;

"CETIP21" Módulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e

operacionalizado pela CETIP;

"Construtora" : A J. Fonseca Construtora Ltda., sociedade com sede na Rua

Francisco Ceará Barbosa, 742, Campos dos Amarais, Campinas,

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n
.,

00.956.779/0001-13;

"Conta Centralizadora": Conta corrente n° 02065-0, mantida na Agência 0910 do Banco

Itaú Unibanco S.A.;

"Contrato BTS": O Instrumento Particular de Contrato de Implantação de

Terminal, Construção sob Encomenda e Locação, na Modalidade

de Built To Suit, celebrado em 25 de fevereiro de 2013, entre a

FCA, o Fundo e a Emiss0ra, e posteriormente aditado em 19 de

abril de 2013;

"Contrato de Cessão O Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos

Fiduciária": Creditórios em Garantia, celebrado em 22 de abril, entre a

Domus e a SalusSPE;

"Contrato de Distribuição": O Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública dos

Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de Melhores

Esforços, da 87a Série da ta Emissão da RB Capital Companhia de

Securitização, celebrado nesta data, entre a Securitizadora e o

Coordenador Uder;

"Contrato de O Instrumento Particular de Contrato de F~ento

(~ ;:J
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Financiamento": Imobiliário, celebrado em 22 de abril, entre a Domus e a Salus

SPE;

"Coordenador Líder": A RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Rua

Amauri, n.o 255, 5° andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n,o

89.960.09010001-76;

"Créditos Imobiliários BT5": Os aluguéis no valor global de R$ 70.770.588,06 (setenta milhões,

setecentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis

centavos), a serem pagos em 10 (dez) parcelas anuais e

consecutivas, no valor de R$ 7.077.058,81 (sete milhões, setenta

e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo

a primeira devida em 15 de março de 2014, sendo os alugueis

atualizados, com base na variação acumulada do IPCAIIBGE, entre

os meses de fevereiro de 2013 (inclusive) e janeiro de 2014

(inclusive) e, a partir de então, anualmente, conforme item 8.3

do Contrato BT5. Integram os Créditos Imobiliários (i) as eventuais

antecipações de aluguéis realizadas pela FCA; (ii) os encargos

moratórios; (iii) as penalidades específicas; (iv) os direitos de

indenização; e, (v) coberturas securitárias as quais o Cedente BT5

faça direito;

"Créditos Imobiliários A totalidade dos créditos imobiliários proveniente do Contrato de

Financiamento": Financiamento, devidos pela 5alus SPE à Domus, incluindo a

totalidade dos valores oriundos do Financiamento Imobiliário, no

valor, forma de pagamento e demais condições previstos no

Contrato de Financiamento, bem como todos e quaisquer outros

direitos creditórios devidos pela Salus 5PE, ou titulados pela

Cedente BT5, por força do Contrato de Financiamento, incluindo a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como juros

remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades,

indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e

demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato de

Financiamento;

"Créditos Imobiliários": Os Créditos Imobiliários BTS e os Créditos

Financiamento, quando referidos em conjunto;

Imobiliários



"CRI em Circulação"; Os CRI, excetuando (i) aqueles que a Emissora eventualmente

possua em tesouraria; e, (ii) os que sejam de titularidade de

empresas ligadas à Emissora, assim entendidas empresas que

sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou

indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus

diretores, conselhei ros, acionistas ou pessoa que esteja em

situação de conflito de interesses;

"CRI": Os certificados de recebíveis imobiliários integrantes da 87
a

Série

da ia Emissãoda Emissora;

"Custodiante": A Pentágono S.A. Distribuidora de Titulos E Valores Mobiliários,

instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n
Q

4.200,

Bloco 4, Sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-

38;

"CVM": Comissãode Valores Mobiliários;

"Data de Emissão": 22 de abril de 2013;

"Devedoras" :
A FCAe a SalusSPE,quando referidas em conjunto;

"Dia Útil":
Todo e qualquer dia, exceto sábado, domingo e feriado nacional;

"Documentos da Operação":
Quando mencionados em conjunto, o Contrato BTS, a Escritura de

Superfície, os Contratos de Cessão, o Contrato de Cessão

Fiduciária, o Instrumento de Usufruto e o presente Termo de

Securitização;

"Escritura de Superfície"
A Escritura pública de Concessão de Direito Real de Superfície e

Outros Pactos, celebrada em 25 de fevereiro de 2013, pelo Fundo,

a VLI e a Construtora e posteriormente aditada em 19 de abril de

2013;

"FCA":
A Ferrovia Centro Atlântica S.A., sociedade anônima com sede na

Rua Sapucaí, 383, Floresta, na Cidade de Belo Horizonte, no

Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

00.924.429/0001-75; fic:



"Financiamento Imobiliário" O financiamento imobiliário obtido pela Salus SPEpara realização

das obras do Terminal;

"Fundo de Reserva": Reserva formada pelo Fundo no valor de R$ 3.368.128,44 (três

milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e oito reais

e quarenta e quatro reais);

"Garantias": As garantias previstas na cláusula oitava deste Termo de

Securitização;

"Indenização Benfeitorias" A Indenização a ser paga pela VLI para o Fundo, de forma a
compensar parte do investimento realizado pelo Fundo na

construção do Terminal, nos termos do item 4.5 e seguintes da

Escritura de Superficie, que deverá ser paga até o dia 15 de

março de 2024, caso o Arrendamento não seja celebrado e a

Opção de Compra não seja exercida e concluída. Nos termos do

Instrumento para Definição de Metodologia do Valor de

Indenização, celebrado em 25 de fevereiro de 2013, o valor da

Indenização Benfeitorias é 80%(oitenta por cento) do valor gasto

pelo Fundo na construção do Terminal (conforme notificação

enviada pelo Fundo à VLI em 01 de março de 2013, atualizada em

19 de abril de 2013), equivalente a R$ 55.404.956,13 (cinquenta e

cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta

e seis reais e treze centavos), acrescido do lPCAIIBGEdesde o dia

25 de fevereiro de 2013;

"Indenização BTS": Nos termos do item 9.4 do Contrato BTS, a indenização devida
pela FCA, no valor correspondente à somatória dos aluguéis

remanescentes do Contrato BTS;

"Indenização Utilização dos Nos termos do item 9.2 da Escritura de Superfície, a indenização

Terrenos": devida pela VLI, no valor correspondente à somatória da

Indenização BTSe da Indenização Benfeitorias;

"Instrução CVMn° 28": Instrução CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983, conforme

alterada;

"Instrução CVMn° 409": Instrução CVM n° 409, de 18 de agosto de 2004, conforme

alterada;



"Instrução CVMnO476": Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada;

"Instrumento de Usufruto": O Instrumento Particular de Constituição de Usufruto de Cotas de

Fundo de Investimento Imobiliário, celebrado em 22 de abril de

2013, entre a SalusSPE,a Emissora e o Fundo;

"Investidores" ou "Titulares Os titulares dos CRI;

dos CRI":

"IPCA/IBGE":
índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"Lei 6.404/76":
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

"Lei 8.245/91"
Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada;

"Lei 9.514/97":
Lei nO9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada;

"Lei 10.931/04":
Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada;

"Opção de Compra":
A opção de compra das Benfeitorias, outorgada para a VU nos

termos do item 4.4 e seguintes da Escritura de Superflcie;

"Patrimônio Separado": Totalidade dos Créditos Imobiliários, respectivos acessórios e

Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, submetidos ao

Regime Fiduciário, que são destacados do patrimônio da

Securitizadora, destinando-se exclusivamente à liquidação dos

CRI, bem como ao pagamento dos respectivos custos de

administração e de obrigações fiscais;

"Pendências Judiciais":
As ações judiciais nO0245.09.167489-6 e n° 0245.11.012800-7, nas

quais a Vll é parte;

"Recompra Facultativa":
O direito do Cedente BTS de recomprar os Créditos Imobiliários

BTS, nos termos do item 6.1. do Contrato de Cessão;

"Regime Fiduciário":
Regime Fiduciário, instituído sobre os Créditos Imobiliários, nos

termos do Art. 9° da Lei 9.514/97;

"Salus SPE": Salus Empreendimentos e Participações 11 S.A., sociedade

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Rua Amauri, n° 255, 5° andar (parte), Jardim Europa, CEP

01448-000, inscrita no CNPJ/MFsob o nO14.404.166/0~;
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"Terminal": Terminal a ser construído nos Terrenos nos termos do Contrato

BTSe da Escritura de Superfície,;

"Terrenos": Os imóveis objeto das matrículas n° 19.100 e n° 19.601 do

Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária de

Santa Luzia - MG;

"Valor de Recompra" O valor de recompra dos Créditos Imobiliários BTS será

equivalente ao saldo devedor atualizado dos CRI, calculado de

acordo com a cláusula 5.1.1 do presente Termo de Securitização,

na data da efetivação da recompra;

"Valor de Repasse" Valor equivalente ao valor da Indenização Utilização dos

Terrenos, no limite do saldo devedor dos CRI, conforme previsto

no item 6.4. do Contrato de CessãoBTS;

"Valor Retido": A importância de R$ 3.368.128,44 (três milhões, trezentos e

sessenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro

centavos), retida pela Emissora nos termos do item 2.2.1. do

Contrato de CessãoBTSe mantida na Conta Centralizadora;

"VLI":
VLI S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av.

Juscelino Kubitschek, 1327, 14° parte, São Paulo - SP, inscrita no

CNPJ/MFsob o n° 12.563.794/0001-80.

111 - CLÁUSULAS

CLÁUSULAPRIMEIRA- SUMÁRIODA ESTRUTURADA EMiSSÃO:

1.1. Lastro dos CRI: Trata-se de uma emissão de CRI lastreados em Créditos Imobiliários,

representados por CCI. A CCI BTSfoi emitida pelo Fundo e a CCI Financiamento foi emitida pela

Emissora.

1.2. Cessão de Créditos: Os Créditos Imobiliários foram cedidos à Emissora pelos Contratos de

Cessão.

1.2.1. Os Créditos Imobiliários BTSestão sujeitos à Recompra Facultativa, a partir de 20 de

abril de 2015, sujeitando a Emissora, neste caso, ao pagamento de multa de pré-paga

de 1% (um por cento) sobre o Valor de Recompra.



1.2.2. Na ocorrência de qualquer evento que afete a utilização dos Terrenos pelo Cedente

BTS, incluindo por eventos que dificultem a construção e/ou utilização das Benfeitorias pela

FCA, inclusive decorrentes das Pendências Judiciais, bem como no caso da evicção dos

Terrenos, o Cedente BTS deverá repassar à Emissora o Valor de Rapasse, sendo que a

Emissora, por sua vez, empregará o valor recebido decorrente da referida indenização para o

pagamento do saldo devedor dos CRI, em função de seu vencimento antecipado, total ou

parcial.

1.3. Devedores: A devedora do Crédito Imobiliário BTS é a FCA e a devedora do Crédito

Imobiliário Financiamento é a SalusSPE.

1.4. Origem dos Créditos Imobiliários: OsCréditos Imobiliários originaram-se em dois instrumentos

distintos, o Contrato BTSe o Contrato de Financiamento.

1.5. Contrato BTS: O Contrato BT5 foi celebrado entre o Fundo, a FCA e a Emissora,

estabelecendo as condições pelo qual o Fundo obrigou-se a construir o Terminal nos Terrenos,

para em seguida locá-lo à FCA, pelo prazo de 10 (dez) anos.

1.5.1. O Contrato BTS observa o disposto no Art. 54-A da Lei 8.245/91, tendo a FCA se

comprometido a não resilir o Contrato BT5 unilateralmente, sob pena de aplicação da

Indenização BT5.

1.5.2. Conforme item 2.5. do Contrato BT5, o Fundo deverá formar o Fundo de Reserva, que

será utilizado caso existam custos adicionais e/ou contingências no desenvolvimento e

construção do Terminal.

1.5.3. Casoo Fundo de Reserva não seja utilizado (parcial ou totalmente), seu eventual saldo

positivo, caso existente, será utilizado como desconto nas parcelas dos Créditos Imobiliários

devidos pela FCA ao Cedente BTSapós a integral construção e entrega do Terminal, sendo

que cada parcela dos Créditos Imobiliários terá desconto no montante de 10%(dez por cento)

do valor total do saldo remanescente do Fundo de Reserva.

1.5.4. A Emissora realizou a retenção do Valor Retido e somente a liberará ao Fundo para que

este possa empregá-lO em custos adicionais e/ou contingências que surjam até a conclusão

da construção do Terminal, conforme previsto no Contrato BT5.
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1.5.5. Caso haja dedução nos Créditos Imobiliários BTS, pela não utilização do Fundo de

Reserva, a Emissora utilizará o Valor Retido para complementar os Créditos ImobHlários BTSe

realizar o pagamento dos CRI.

1.5.6. A construção do Terminal será realizada pela Construtora.

1.5.7. A data prevista de entrega do Terminal é o dia 14 de outubro de 2013, sendo que

haverá carência no pagamento dos aluguéis até 14 de março de 2014. Caso a entrega efetiva

seja antecipada, os dias existentes entre a data prevista de entrega e a data efetiva de

entrega serão considerados também como periodo de carência. Sendo o Terminal entregue

em data posterior a data prevista para entrega, a FCA manterá o pagamento do primeiro

aluguel para 15 de março de 2014 e poderá utilizar gratuitamente o Terminal ao final do

Contrato BTS, pelo número de dias existentes entre a data prevista de entrega e a data

efetiva de entrega.

1.6. Escritura de Superficie: Os Terrenos são de propriedade da VLI e, previamente à celebração

do Contrato BTS, a VLI outorgou ao Fundo o direito de superfide sobre os Terrenos, conforme

Escritura de Superficie, para que o Fundo pudesse se encarregar da construção e locação do

Terminal.

1.6.1. Ao final do prazo de locação previsto no Contrato BTS, a VLI terá o direito ao

Arrendamento do Terminal pelo prazo de 10 (dez) anos, sendo que, caso VLI e o Fundo não

cheguem a um acordo em relação às condições do Arrendamento, a VU deverá indicar outro

potencial arrendatário para arrendar o Terminal.

1.6.2. Se: (i) o referido potencial arrendatário não vier a ser indicado pela VLI; ou, (H) o

potencial arrendatário indicado pela VLI não vier a ser aprovado pelo Fundo; ou (lii) o

contrato de arrendamento com o potencial arrendatário não venha a ser celebrado em até 30

(trinta) dias corrido, contados de sua eventual aprovação pelo Cedente BTS; a VLI terá a

Opção de Compra das Benfeitorias por preço a ser acordado entre a VLI e o Fundo na ocasião.

Não existindo acordo em relação ao preço da Opção de Compra, a VLI deverá pagar ao Fundo

a Indenização Benfeitorias.

1.6.3. A VLI se responsabilizou por quaisquer questionamentos em relação aos Terrenos e sua

propriedade, inclusive em decorrência das Pendências Judiciais ou de evicção, além ud: ~

qualquer evento que afete a utilização dos Terrenos, a construção do T~e Io~\
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utilização das Benfeitorias, ficando obrigada a pagar ao Fundo a Indenização Utilização dos

Terrenos.

1.7. Objetivo da Cessão de Créditos BTS: O Fundo cedeu os Créditos Imobiliários BTS para

Emissora com o objetivo de obter recursos para construção de parte do Terminal. O custo de

construção do Terminal supera o valor da cessão dos Créditos Imobiliários BTS.

1.8. Contrato de Financiamento: A Satus SPE, na qualidade de cotista do Fundo, obteve o

Financiamento Imobiliário para comptementar os recursos necessários à construção do Terminal;

1.8.1. A Salus SPEdeverá pagar o Financiamento Imobiliário com os recursos decorrentes do

pagamento, pela VU, conforme o caso: (i) do Arrendamento; (ii) da Opção de Compra; ou,

(iii) da Indenização Benfeitorias, sendo que o direito ao recebimento de tais recursos

constitui a única fonte de recursos da SalusSPEpara pagamento do Financiamento.

1.8.2. Caso a Escritura de Superficie seja extinta, haverá o vencimento antecipado do

Financiamento Imobiliário e caso a extinção da Escritura de Superfície seja responsabilidade

da VLI, a Salus SPE empregará os recursos da Indenização Utilização dos Terrenos para

pagamento do Financiamento Imobiliário.

1.8.3. Conforme previsto no item 4.5 do Contrato de Financiamento, a Salus SPEpoderá

exclusivamente nas hipóteses de inadimplemento das obrigações da VU decorrentes da

Escritura de Superfkie, quitar o Financiamento Imobiliário mediante dação em pagamento de

100%(cem por cento) das cotas de emissão do Fundo de titularidade da SalusSPE.

1.8.4. O Financiamento Imobiliário encontra-se garantido pela Cessão Fiduciária, conforme

Contrato de CessãoFiduciária.

1.8.5. O Financiamento Imobiliário poderá a qualquer tempo ser objeto de pré-pagamento,

sendo que a Satus SPE, nesse caso, estará sujeita ao pagamento do saldo devedor do

Financiamento Imobiliário, calculado de forma pro rata die nos termos do referido instrumero

de financiamento, com a incidência de multa de 1,0%(um por cento) sobre o valor objeto de

pré-pagamento.

1.9. Usufruto de Cotas: Por ocasião da Cessãode Créditos Financiamento Imobiliário, a Salus SPE

outorgou à Emissora, através do Instrumento de Usufruto, o usufruto sobre 100%(cem por cento)

das cotas de emissão do Fundo, com o único e exclusivo objetivo de permitir que a Emissora vote

nas assembleias de cotistas do Fundo que tenham como deliberação: (i) a aprovação os ermos e ~ /
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condições do Arrendamento; (ii) a aprovação de eventual potencial arrendatário do Terminal

indicado pela VLI; (iii) a aprovação do preço e das condições eventualmente propostos pela VLI

para o exercido da Opção de Compra; e (iv) o pagamento dos direitos creditórios objeto da

CessãoFiduciária.

CLÁUSULASEGUNDA- OBJETOECRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

2.1. Objeto: As CCI vinculadas ao presente Termo de Securitização representam a fração de

95,5125% (noventa e cinco virgula cinco um dois cinco por cento) dos Créditos Imobiliários BTSe

100%(cem por cento) dos Créditos Imobiliários Financiamento.

2.2. Créditos Imobiliários Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de

Securitização, foram vinculados à presente emissão de CRIos Créditos Imobiliários, representados

pelas CCI, com vator nominal de R$ 100.972.649,57 (cem milhões, novecentos e setenta e dois

mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), na Data de Emissão, sendo

R$ 71.468.587,04 (setenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta

e sete reais e quatro centavos) referentes aos Créditos Imobiliários BTS, e R$ 29.504.062,53

(vinte e nove milhões, quinhentos e quatro mil, sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

referentes aos Créditos Imobiliários Financiamento.

2.2.1. Uma via original de cada instrumento de emissão das CCIencontra-se devidamente

custodiada junto ao Custodiante, nos termos do 9 4° do artigo 18 da Lei n° 10.931/04.

2.2.2. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo, será

registrada no Custodiante das CCI, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei

nO 10.931/04. Devidamente registrado o Regime Fiduciário, o Custodiante prestará à

Emissora declaração elaborada nos moldes do Anexo I a este Termo.

CLÁUSULATERCEIRA- IDENTIFICAÇÃODOSCRIE FORMADEDISTRIBUiÇÃO

3.1. Características dos CRI: OsCRIpossuem as seguintes características:

a) Emissão: ia;

b) Série: ar;
c) Quantidade de CRI: 240 (duzentos e quarenta);
d) Valor Global da Série: R$ 88.073.015,32 (oitenta e oito milhões, setenta e três m' , quinze

reais e trinta e dois centavos); J/
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e) Valor Nominal Unitário: R$ 366.970,8971667 (trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e

noventa reais e centavos acima);
f) Atualização Monetária: anualmente, com base na variação acumulada do IPCA/IBGE, ou

índice que venha a substituí-lo nos termos do item 5.1.1. abaixo, calculada conforme

disposto na Cláusula Quinta deste Termo de Securitização;

g) Juros Remuneratórios: a taxa de juros aplicável aos CRI: 4,5915% a.a., com base 360 dias

corridos;
h) Periodicidade de Pagamento de Amortização e dos Juros Remuneratórios: onze parcelas

sucessivase anuais, de acordo com a tabela de amortização dos CRI constante do Anexo I

a este Termo de Securitização. O primeiro pagamento de Amortização e dos Juros

Remuneratórios será em 20 de março de 2014;

i) Regime Fiduciário: Sim;
j) Sistema de Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP 21 ou

BOVESPAFIX;
k) Data de Emissão (para fins de cálculo): 22 de abril de 2013;

l) Local de Emissão: SãoPaulo - SP;

m) Data de Vencimento Final: 20 março de 2024;
n) Curva de Amortização: variável, de acordo com a tabela de amortização dos CRIconstante

do Anexo I, calculado sobre o valor nominal ou saldo do valor nominal atualizado

monetariamente;

o) Garantia flutuante: Não;

p) Garantias: CessãoFiduciária e Regime Fiduciário;

q) Coobrigação da Emissora: Não;
r) Classificação de Risco dos CRI: brAAA pela Standard & Poor's; e,

s) Código ISIN: BRRBRACRI2A9.

3.2. Registro dos CRI: Os CRI serão registrados para distribuição primária e negoclaçao

secundária (a) no CETIP21, sendo, nessa hipótese, a custódia eletrônica e a liquidação financeira

realizadas, por meio da CETIP; e/ou, (b) no BOVESPAFIX, sendo, nessa hipótese, a custódia

eletrônica e a liquidação financeira realizadas, por meio da BMF&BOVESPA.

3.3. Oferta dos CRI: A oferta dos CRI será realizada em conformidade com a Instrução CVMn°

476 e com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6° da Instrução CVMn° 476. A

Emissão não será registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Finan . o e de

Capitais . ANBIMApor se tratar de oferta pública com esforços restritos de colocaç-



do artigo 25, ~1o do Código ANBIMAde Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de

Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários.

3.3.1. A oferta dos CRI é destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do

artigo 4° da Instrução CVMnO476 e do artigo 109 da Instrução CVMn° 409, observado que

(i) todos os fundos de investimento serão considerados investidores qualificados, mesmo

que se destinem a investidores não qualificados; e, (ii) as pessoas naturais e jurídicas

mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM n° 409 deverão subscrever ou

adquirir, no âmbito da oferta, valores mobiliários no montante mini mo de R$ 1.000.000,00

(um milhão de reais).

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVMn° 476, os CRI serão ofertados a, no

máximo, 50 (cinquenta) Investidores e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 20 (vinte)

Investidores.

3.3.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores, devendo os

Investidores, por ocasião da subscrição, fornecer, por escrito, declaração no Boletim de

Subscrição, atestando que estão cientes de que:

a) a oferta dos CRInão foi registrada na CVM;e,
b) os CRIofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução CVM

n° 476.

3.4. Encerramento da Distribuição dos CRI: A distribuição pública dos CRI será encerrada

quando da subscrição da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador Líder enviar o comunicado

de encerramento à CVMno prazo legal, nos termos do Contrato de Distribuição.

3.5. Negociação nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI da presente

emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários

entre investidores qualificados depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de subscrição dos

CRI pelos Investidores.

CLÁUSULA QUARTA - SUBSCRiÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI

4.1. Subscrição dos CRI: OsCRIserão subscritos na forma do subitem 4.1.1, abaixo. O preço de

subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitá . Data de



Emissão, acrescido dos juros remuneratórios e da atualização monetária, calculados pro rata die,

desde a Data de Emissãoaté a data de sua efetiva integralização. A integralização será feita pelo

valor de subscrição, conforme previsto no item 3.1, acima, calculado pro rata die, desde a Data

de Emissão até a data de sua efetiva integralização, acrescido de ágio ou deduzido de deságio

eventualmente negociado.

4.1.1. A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista, na

data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição, pelo preço de

integralização, conforme previsto no item 4.1 deste Termo de Securitização.

4.2. Integralização dos CRI: A integralização dos CRI será realizada via CETIP e/ou

BMF&BOVESPA.

CLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS

REMUNERATÓRIOS E AMORTIZAÇÃO DOS CRI

5.1. Forma de Pagamento dos CRI: O saldo não amortizado dos CRI, acrescido da atualização

monetária e dos juros remuneratórios, será pago em 11 (onze) parcelas anuais, nos valores, datas

de vencimento e demais condições especificados no Anexo I a este Termo de Securitização, sendo

que a primeira parcela será devida em 20 de março de 2014 e a última parcela em 20 de março

de 2024.

5.1.1. O cálculo do saldo devedor unitário dos CRI com atualização monetária será

realizado da seguinte forma:

O Valor Nominal unitário dos CRI será atualizado monetariamente pela variação anual do

IPCA/IBGE, na Data de Atualização (conforme abaixo definida), como segue:

VNa= VN x C, onde:

VNa = Valor Nominal unitário dos CRI, atualizado monetariamente, calculado com 8 (oito)

casas decimais, sem arredondamento.

VN :: Valor Nominal de emissão, ou após atualização ou da última amortização, se houver,

o que ocorrer por último, calculado com 8 (oito) casasdecimais, sem arredon nto.
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J = VNa x (Fator de Juros -1), onde:

J = Valor dos juros acumulados na Data de Pagamento, conforme abaixo definida,

referente ao penodo compreendido entre a Data de Emissão e a Data de Pagamento, ou

última atualização monetária ou amortização, se houver, o que ocorrer por último. Valor

em reais, calculados com 8 (oito) casasdecimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido acima;

Fator de Juros = Fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, calculado da seguinte forma:

i = Taxa de juros remuneratórios definida no item 3.1. allnea h, informada com 4 (quatro)

casas decimais;

nOmeses = Número de meses inteiros entre a Data de Emissãoe a data do primeiro evento

de pagamento ou entre o pagamento anterior e o próximo pagamento;

dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissãoou último pagamento e a data do

cálculo, pagamento ou vencimento;

dct = Número de dias corridos existente no número de meses entre a Data de Emissãoe o

primeiro pagamento, ou pagamento anterior e o próximo pagamento de juros.

Critérios de Precisão:

Observações: (
Para fins de cálculo dos juros remuneratórios será considerada data de pagamento ("~

de Pagamento"), todo dia 20 do mês de março de cada ano, conforme Anexo I ao presente

Termo de Securitização.
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c = Fator acumulado da variação anual do índice de preços IPCAlIBGE, calculado com 8

(oito) casasdecimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

N1C = __ n onde:
NIo '

Nl
n
= Número índice do IPCA/IBGE referente ao mês imediatamente anterior à Data de

Atualização. Exemplificadamente, para a primeira Data de Atualização, isto é, em 20 de

março de 2014, Nl
n
corresponde ao Número índice referente ao mês de fevereiro de 2014,

divulgado em março de 2014; e,

Nlo = Número índice do lPCAllBGE do mês imediatamente anterior à última Data de

Atualização ou Data de Emissão. Exemplificativamente, para a primeira Data de

Atualização, isto é, em 20 de março de 2014, Nlo corresponde ao Número índice referente

ao mês de março de 2013, divulgado em abril de 2013.

Observações:
a) A atualização monetária se dará em bases anuais de acordo com a variação

acumulada do IPCAlIBGE, todo dia 20 de março de cada ano ("Data de Atualização"),

sendo a primeira Data de Atualização em 20 de março de 2014.

b) O termo "número-índice" refere-se ao número-índice do IPCA/IBGE com todas as

casasdecimais.
5.1.1.1. Na hipótese de extinção ou substituição do IPCA/IBGE, será aplicado

automaticamente o IPC/FIPE, e, na impossibilidade de utilização deste, outro índice

oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor

refletirem a inflação do período, conforme definido no Contrato BTS e no Contrato de

Financiamento.

5.1.1.2. Se na data de vencimento de quaisquer das parcelas mensais devidas pelo

CRI não houver divulgação do IPCAIIBGE, ou índice que vier a substituí-lo nos termos do

item 5.1.1.1. acima, será aplicado o último índice divulgado, não sendo devidas quaisquer

compensações financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação posterior do

índice que seria aplicável.

5.1.2. Cálculo dos juros remuneratórios mensais:



o fator resultante da expressão

arredondamento.

nO mesesx30
360 é considerado com 9 casas decimais sem

nOmesesx30

A - (1+ i) 360 , 'd d . .expressa0 e conSl era a com 9 casas deClmalScom arredondamento.

(dCP)
A expressão de!) é considerada com 9 casasdecimais, sem arredondamento.

5.1.3. Cálculo da amortização mensal:

ANli = [v7Va;r( l~)],onde:

ANli = Valor unitário da i-ésima parcela de Amortização, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido acima;

Ta = I-ésima taxa de amortização informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme

Anexo I do presente Termo de Securitização.

5.1.4 As parcelas de amortização, bem como os juros remuneratórios, serão pagos

anualmente, nas respectivas Datas de Pagamento, conforme fórmula a seguir:

PMTi = AMi + J , onde:

PMTi = Pagamento anual, referente ao ano i, calculado com 2 (duas) casas decimais, sem

arredondamento;

ANli = conforme definido acima;

J = conforme definido acima.

5.2. Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao



de quaisquer obrigações referentes aos CRI até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o

vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a

serem pagos.

5.2.1. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRIdevidas no ano

em questão serão prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar que, entre

o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações

referentes aos CRI, sempre decorra 2 (dois) dias úteis.

5.3. Atraso de Pagamento: Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI,

incidirão, sobre os valores em atraso, devidamente acrescidos dos encargos financeiros

pactuados, atualização monetária, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso,

acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, calculado pro rata die.

CLÁUSULASEXTA- AMORTIZAÇÃOEXTRAORDINÁRIAE RESGATEANTECIPADODOSCRI

6.1. Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado: A Emissora poderá, a seu exclusivo

critério, a partir do 24° mês (exclusive) contado da Data de Emissão, ou seja a partir da data de

20 de abril de 2015, independentemente de antecipação do fluxo dos Créditos Imobiliários,

promover a amortização extraordinária ou o resgate antecipado, dos CRIvinculados pelo presente

Termo de Securitização, desde que comunique, por escrito, o Agente Fiduciário, com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da realização da amortização extraordinária e/ou do

resgate antecipado dos CRIvinculados pelo presente Termo de Securitização.

6.1.1. Em caso de qualquer forma de antecipação dos Créditos Imobiliários, a Emissora

utilizará os recursos decorrentes desses eventos para a amortização extraordinária ou

resgate antecipado dos CRI.

6.1.2. A amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado dos CRI, a critério da

Emissora, poderá ser total ou parcial e será realizado pelo valor do saldo devedor

devidamente atualizado dos CRI, calculado à taxa dos juros remuneratórios dos CRI, na

data do evento, de forma pro rata die, conforme disposto na Cláusula Quinta, acima, com

a incidência de multa de 1,0%(um por cento) ("Multa por Pré-Pagamento").

6.2. Nova Curva de Amortização: Na hipótese de amortização extraordinária resgate

antedpado dos CRIconforme o item 6.1, adma, a Emissoraelaborará e disponibil' ar' ao AgenteJ
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valor recebido das Devedoras; e,

saldo devedor dos Créditos Imobiliários.

._---_._----,------~:-;----------------- -----------

Fiduciário, à CETIP e à BMFliBOVESPAuma nova curva de amortização para os CRI, recalculando,

se necessário, o número e os percentuais de amortização das parcelas futuras, na mesma

conformidade das alterações que tiverem sido promovidas no cronograma de amortização dos

Créditos Imobiliários utilizados como lastro da Emissão.

6.3. Supervisão e Alcance da Amortização Extraordinária ou do Resgate Antecipado: Em

qualquer dos casos acima, a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado dos CRI será

realizada sob a supervisão do Agente Fiduciário e alcançará, indistintamente, todos os CRI,

proporcionalmente ao saldo do Valor Unitário na data do evento, sendo que, exclusivamente na

hipótese de resgate antecipado parcial dos CRI conforme item 6.1, acima, este será efetuado

mediante sorteio a ser realizado pelo Agente Fiduciário e supervisionado pela Emissora.

CLÁUSULA SÉTIMA. OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

7.1. Fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora: A Emissora obriga-se a informar

todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora mediante publicação na

imprensa, nos jornais em que costuma publicar seus atos societários, assim como informar em até

02 (dois) Dias Úteis tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por

escrito.

7.2. Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à

disposição dos Titulares dos CRI e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 15° (décimo quinto) dia de

cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

a) data de emissão dos CRI;

b) saldo devedor dos CRI;

c) critério de atualização monetária dos CRI;

d) valor pago aos Titulares dos CRI no ano;

e) data de vencimento final dos CRI;

f)

g)

7.3. Responsável pela Elaboração dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de estão

preparados e fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

serão
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7A. Responsabilidade da Emissora pelas Informações Prestadas: A Emissora se responsabiliza

pela exatidão das informações e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e

aos Titulares dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com

os CRI, para verificação de sua legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção

e suficiência das informações disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário,

declarando que estes se encontram na estrita e fiel forma e substância descritas pela Emissora

neste Termo de Securitização.

7.4.1. A Emissora declara, sob as penas da lei, que verificou a legalidade e ausência de

vicios da emissão dos CRI, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas no presente Termo de Securitização.

7.5. Fornecimento de Informações Relativas aos Créditos Imobiliários: A Emissora obriga-se a

fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da

respectiva sOlicitação, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários.

7.5.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente

Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a

todas as informações e documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas

aos CRI; (b) encaminhar ao Agente Fiduciário, e divulgar em seu website, na mesma data

de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos Titulares dos CRI que

venham a ser publicados; e, (c) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer

dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a declaração de vencimento

antecipado dos Créditos Imobiliários, previstos no Contrato BTS, no Contrato

Financiamento e/ou nos demais documentos da Emissão, imediatamente após sua

ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou penodos de cura

estipuladOS, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser

tomadas pela Emissora.

7.6. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme ICVM28, que

venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados

pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na

CVM. O referido organogramado grupo societário da Emissoradeverá co ,/inclUS1_
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controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no

encerramento de cada exercício social.

7.7. A Emissora compromete-se a notificar em até 5 (cinco) dias úteis os Titulares de CRI e o

Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente

inverídicas, incompletas ou incorretas.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS

8.1. Cessão Fiduciária: Em garantia do adimplemento dos Créditos Imobiliários Financiamento, foi

constituída a Cessão Fiduciária, de forma que todos os direitos creditórios detidos pela Salus SPE na

qualidade de quotista do Fundo serão utilizados para pagamento dos Créditos Imobiliários

Financiamento.

8.2. Regime Fiduciário e Patrimônio separado: Na forma da Cláusula Nona, abaixo, a Emissora

institui o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, incluindo a Conta Centralizadora, com a

consequente constituição do Patrimônio Separado.

CLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

9.1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9° da Lei 9.514/97, a Emissora institui, em caráter

irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, incluindo a Conta

Centralizadora, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro para os CRI.

9.2. Conta Centralizadora: A arrecadação dos Créditos Imobiliários, o Valor Retido, bem como

os valores obtidos com a realização das Garantias serão mantidos na Conta Centralizadora e

permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o

resgate da totalidade dos CRI.

9.2.1.Tendo em vista que: (a) a Conta Centralizadora receberá 100% dos Créditos

Imobiliários; (b) as CCI BTS vinculadas ao presente Termo de Securitização representam

95,5125% (noventa e cinco virgula cinco um dois cinco) dos Créditos Imobiliários BTS; e (c)

as CCI BTS que não foram vinculados ao presente Termo de Securitização são de

titularidade da Emissora, a Emissora dará prioridade de pagamento sempre para as CCI BTS

vinculadas ao Termo de Securitização, devendo, assim, ao receber quaisquer cursos

referentes aos Créditos Imobiliários BTS: (i) caso receba a integralmente s v ores dos



Créditos Imobiliários BTS, conforme previsto no Contrato BTS), transferir imediatamente o

montante equivalente a 4,4875% (quatro virgula quatro oito sete cinco por cento) do valor

referente aos Créditos Imobiliários BTS que vier a ser depositado na Conta Centralizadora

para a(s) conta(s) corrente dos titulares das CC! BTS que não tiverem sido vinculado ao

presente Termo de Securitização; (ii) caso receba parcialmente os valores dos Créditos

Imobiliários BTS, conforme previsto no Contrato BTS, em valor superior ou equivalente a

95,5125% (noventa e cinco virgula cinco um dois cinco ) dos Créditos Imobiliários BTS,

transferir para a(s) conta(s) corrente dos titulares das CCI BTS que não tiverem sido

vinculado ao presente Termo de Securitização, o valor remanescente dos Créditos

Imobiliários BTS, caso exista, após a dedução do referido percentual das CCI BTS

vinculadas ao Termo de Securitização; e (iH) caso receba parcialmente os valores dos

Créditos Imobiliários BTS, conforme previsto no Contrato BTS, em valor inferior a 95,5125%

(noventa e cinco virgula cinco um dois cinco ) dos Créditos Imobiliários BTS, reter

integralmente os recursos na Conta Centralizadora de forma a pagar somente as CCI BTS

vinculadas ao presente Termo de Securitização.

9.3. Isenção de Ação ou Execucão: Na forma do artigo 11 da Lei 9.514/97, os Créditos

Imobiliários, Garantias e os recursos mantidos na Conta Centralizadora estão isentos de qualquer

ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à

execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto,

eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.

9A. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará ordinariamente o

Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade,

notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos Imobiliários e de pagamento da

amortização do principal, juros e demais encargos acessórios dos CRI.

9.5. Prejuízos ou Insuficiência do Patrimônio Separado: A Emissora somente responderá por

prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição

legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do

Patrimônio Separado.

CLÁUSULA DÉCIMA - AGENTE FIDUCIÁRIO
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--_ _-------------_.

10.1. Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente

aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe

devida uma remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

10.2. Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o

Agente Fiduciário declara:

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

condições;
b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos artigos 9°,

inciso 11, e 10 da Instrução CVM28/83;
c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é
atribuída, conforme o 9 3° do artigo 66 da Lei 6.404/76 e o artigo 10 da Instrução CVM28/83;

d) ter analisado, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissão, para verificação

da veracidade das informações, prestadas pela Emissora, contidas no Termo de Securitização,

disponibilizadas pela Emissora; e,
e) com base nos documentos e informações fornecidos pelas Partes deste Termo de

Securitização, reputados como verdadeiros pelo Agente Fiduciário.

10.3. Incumbências do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado,

principalmente:

a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercício

da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração dos

próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado;

b) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração do Patrimônio Separado;

c) promover, na forma prevista na Cláusula Décima Primeira, abaixo, a liquidação do Patrimônio

Separado;
d) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer

outra modalidade de inaptidão;
e) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados

ao exercício de suas funções, que sejam comprovadamente recebidos, de forma inequívoca;

f) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste

Termo de Securitização, acerca dos Créditos Imobiliários;
g) manter atualizada a relação de Titulares dos CRI, conforme posição emitida ~ela CETlP elou ~

pela BMFftBOVESPA; dJ
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h) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos Titulares

dos CRI, bem como realização dos Créditos Imobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a

Emissora não o faça nas hipóteses de substituição ou liquidação do Patrimônio Separado;

i) notificar os Titulares dos CRI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da

ocorrência do fato, na hipótese de eventual inadimplemento de quaisquer obrigações atinentes a

este Termo de Securitização;
j) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,

quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

k) disponibilizar diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRI, calculado pela Emissora, aos

participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou de seu website;

l) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI, conforme

estipulado no presente Termo de Securitização;
m) fornecer à Emissora termo de quitação, sempre que expressamente solicitado, no prazo de 5

(cinco) dias após a comprovação de pagamento dos CRI em Circulação à época da extinção do

Regime Fiduciário;
n) convocar, quando entender necessário e sempre que se houver verificado a ciência da

ocorrência de qualquer hipótese específica prevista na regulamentação aplicável ou neste Termo

de Securitização, a Assembleia Geral de Titulares dos CRI, conforme prevista no Termo de

Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às Assembleias Gerais constantes da Lei

6.404176, conforme alterada; e,
o) nos casos de destituição e substituição da Emissora ou liquidação do Patrimônio Separado,

conforme instruções dos Titulares dos CRIque deliberem nesse sentido, (i) declarar o vencimento

antecipado dos Créditos Imobiliários, e (ii) exigir o pagamento, pelas Devedoras, dos valores

devidos, observadas as disposições deste Termo de Securitização.

10.4. Remuneração do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá diretamente do

Patrimônio Separado, observada a Cláusula Décima Primeira, abaixo, como remuneração pelo

desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de

Securitização, parcelas anuais de R$ 16.376,59 (dezesseis mil, trezentos e setenta e seis reais e

cinquenta e nove centavos), na data-base de assinatura do presente instrumento, sendo a

primeira parcela devida no 100 (décimo) Dia Útil a contar da data de assinatura do presente

Termo de Securitização, e as demais parcelas na mesma data dos anos subsequentes, até o

resgate total dos CRI.

10.4.1. A remuneração definida no item 10.4, acima, continuará sendo devida mesmo após

o vendmento dos CRI, caso o AgenteFiduciárioainda esteja atuan na obrança dl
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inadimplência não sanada, remuneração esta que será calculada e devida

proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

10.4.2. A reml)neração não inclui as despesas incorridas durante ou após a prestação dos

serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercicio da função do Agente

Fiduciário, exemplificativamente: publicações em geral (exemplos: edital de convocação

de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI,
anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição

etc.), notificações, extração de certidões, despesas com viagens e estadias, transportes e

alimentação de seus agentes, conference-cali, bem como custas e despesas cartorárias

relacionadas aos termos de quitação, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado,

ou, na sua insuficiência, pelos Investidores.

10.4.2.1. A remuneração definida no item 10.4, acima, também não inclui as

despesas incorridas pelo Agente Fiduciário com a contratação de terceiros

especialistas, tais como auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as
despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, indenizações,

depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos

Titulares dos CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciário e para realizar os Créditos

Imobiliários integrante do Patrimônio Separado. Tais despesas incluem também os

gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações

propostas pelo Agente Fiduciário ou contra o Agente Fiduciário intentadas, no
exercício de suas funções, ou ainda que lhe cause prejuízos ou riscos financeiros,

enquanto representante da comunhão dos Titulares dos CRI, que serão suportadas

pelo Patrimônio Separado ou, na hipótese de insuficiência deste, pelos

Investidores.

10.4.2.2. O pagamento das despesas referidas nos itens 10.4.2 e 10.4.2.1
acima será realizado mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas

pelo Agente Fiduciário, acompanhadas dos comprovantes pertinentes, ou mediante
reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após prévia aprovação, se

assim possível, da despesa por escrito pela Emissora, na qualidade de
administradora do Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos

Investidores, observando-se, neste último caso, que a Emissora será comunicada

sobre tais despesas previamente e por escrito.



10.4.2.3. O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda

com o risco de não ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em

discordância com (i) critérios de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em

relações comerciais do gênero; ou (ii) a função fiduciária que lhe é inerente.

10.4.3. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas no item

10.4, acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento)

sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,

ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA/IBGE, o qual incidirá

desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se

necessário.

10.4.4. As parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas pela vanaçao

acumulada do IPCA/IBGE, a partir da data de assinatura deste Termo de Securitização, ou

na falta deste, pelo IPC/FIPE, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice

que vier a substitui-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de

pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessário.

10.4.5. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS,

a Contribuição Social Sobre o Lucro líquido - CSLL, a constituição ao Programa de

Integração Social - PISe a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS,

excetuando-se o Imposto de Renda, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

10.5. Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituido nas

hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou

qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da

ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para que seja

eleito o novo agente fiduciário.

a) pela CVM, nos termos da legislação em vigor;
b) por deliberação em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de qualquer fato

que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3 's terços)

dos Titulares dos CRI; ou

10.6. O Agente Fiduciário poderá ser destituído:



c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quórum previsto no item 12.7., abaixo, na

hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.514/97 ou das

incumbências mencionadas no item 10.3., acima.

10.7. Deveres, Atribuições e Responsabilidades do Agente Fiduciário Eleito em Substituição: O

agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos do item 10.6, acima,

assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação

aplicável e deste Termo de Securitização.

10.8. Substituição Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente

deverá ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

10.9. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares dos CRI, estes

poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Liquidação do Patrimônio Separado: Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o

Agente Fiduciário, deverá realizar imediatamente a administração do Patrimônio Separado

constituido pelos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, ou promover a liquidação do

Patrimônio Separado, na hipótese de a Assembleia Geral dos Titulares dos CRIdeliberar sobre tal

liquidação.

11.2. Convocação da Assembleia Geral dos Investidores: Em até 5 (cinco) dias a contar do início

da administração, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, na forma estabelecida na Cláusula Décima Segunda,

abaixo, e na Lei 9.514/97.

11.4. Eventos que Ensejam a Assunção da Administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da Assembleia Geral dos

Titulares dos CRI, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a ass ç- da j.
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11.3. Deliberacão pela Liquidação do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral dos Titulares dos

CRI deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua

administração pelo Agente Fiduciário, fixando, neste caso, a remuneração deste último, bem

como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.



administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para fins de liquidá-lo ou não

conforme itens 10.1 a 10.3, acima:

a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora, não

elidido no prazo legal; ou,
b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações pecuniárias ou não

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, desde que por culpa exclusiva e não

justificável da Emissora, sendo que, nessahipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá

desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) dias úteis, contados de

notificação formal comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário.

11.5 Desempenho da Administracão pelo Agente Fiduciário: A Emissora se compromete a

praticar todos os atos, e assinar todos os documentos, incluindo a outorga de procurações, para

que o Agente Fiduciário possa desempenhar a administração do Patrimônio Separado e realizar

todas as demais funções a ele atribuídas neste Termo de Securitização, em especial nesta

Cláusula Décima Primeira.

11.6. A Emissora deverá notificar o Agente Fiduciário em até 5 (cinco) dias úteis a ocorrência de

qualquer dos eventos listados na cláusula 11.4 acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ASSEMBLEIA GERAL DOS INVESTIDORES

12.1. Assembleia Geral dos Investidores: Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo,

reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titulares dos CRI.

12.2. Convocação da Assembleia Geral dos Investidores: A Assembleia Geral dos Titulares dos

CRIpoderá ser convocada:

a) pelo Agente Fiduciário;

b) pela Emissora; ou,
c) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em

Circulação.

12.3. Formalidades da Convocação: A convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-

se-á mediante edital publicadopor J (três) vezes, com a antecedência de 20 (vin~ uj



jornal de grande circulação, utilizado pela Emissora para divulgação de suas informações

societárias, sendo que instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos Titulares dos

CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação e, em segunda

convocação, com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria dos

Titulares dos CRI presentes à Assembleia Geral.

12.4. Presidência: À presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha

convocado, respectivamente:

a) ao representante da Emissora; ou,

b) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes.

12.5. Representantes Legais da Emissora: Sem prejuízo do disposto no item 12.6, abaixo, a

Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes da Emissora, ou quaisquer

terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas

pessoasfor relevante para a deliberação da ordem do dia.

12.6. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos

Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.

12.7. Quórum de Instalação e/ou Deliberacão: Para os fins deste Termo de Securitização, as

delíberações em Assembleia Geral serão tomadas por Titulares de CRI representando, pelo

menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, exceto se outro quórum de

deliberação da Assembleia Geral for expressamente previsto neste Termo de Securitização,

observadas as disposições da legislação em vigor.

12.7.1. Em vista da celebração do Instrumento de Usufruto, caso a VLI deseje celebrar o

Arrendamento, ou indicar um potencial arrendatário para celebrar o Arrendamento, ou

exercer a Opção de Compra, a Securitizadora, na qualidade de usufrutuária das cotas de

emissão do Fundo, deverá votar na assembleia do Fundo que deliberar sobre a aprovação

de quaisquer das referidas matérias e, para tanto, deverá obter instrução de voto junto ~

aos Investidores. Nessa ocasião, a Securitizadora deverá convocar uma Assembleia Geral

de Investidores, para que os Investidores deliberem sobre: (i) a aprovação dos termos e

condições do Arrendamento, caso a VU deseje arrendar o Arrendamento, bem como a

aprovação de eventual potencial arrendatário indicado pela VLI; e, (ii) a aprovação do

preço e das condições eventualmente propostos pela VL1para o exerddo pção~
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Compra. As deliberações de que tratam o presente item serão tomadas por Titulares de

CRI representando 100%(cem por cento) dos CRIem Circulação.

12.7.1.1. Na Assembleia Geral de Investidores que tratar das matérias

previstas no item 12.7.1, acima, os Investidores deverão considerar que os recursos

necessários ao pagamento dos Créditos Imobiliários Financiamento dependem do

recebimento, pelo Fundo, da remuneração decorrente do Arrendamento, do

pagamento da Opção de Compra ou da Indenização. Dessa forma, caso os

Investidores, por unanimidade dos CRIem Circulação, aprovem:

a) o Arrendamento, pela VLI ou por um potencial arrendatário indicado pela

VLI, e seu pagamento em prazo ou condições inferiores à 11" (décima primeira)

parcela dos CRI, o prazo e as condições de pagamento da referida parcela dos CRI

serão igualmente alterados, a fim de refletir o prazo ou as condições inferiores

aprovadas pelos Investidores, inclusive, sem se limitar, a eventual redução do valor

do saldo devedor dos CRI, caso o valor do Arrendamento aprovado pelos

Investidores seja inferior ao valor da 11" (décima primeira) parcela dos CRI; e,

b) o preço e as condições propostos pela VU para o exercicio da Opção de

Compra, em prazo ou condições inferiores à 11" (décima primeira) parcela dos CRI,
o prazo e as condições de pagamento da referida parcela dos CRI serão igualmente

alterados, a fim de refletir o prazo ou as condições inferiores aprovadas pelos

Investidores, inclusive, sem se limitar, a eventual redução do valor do saldo

devedor dos CRI, caso o valor do Arrendamento aprovado pelos Investidores seja

inferior ao valor da 11" (décima primeira) parcela dos CRI.

12.7.1.2. Caso os Investidores, representando 100% (cem por cento) dos CRI

em Circulação, não aprovem qualquer das alternativas acima, a Emissora, na

qualidade de usufrutuária das cotas do Fundo, não aprovará qualquer dos eventuais

pleitos da VLI previstos nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 da Escritura de Superfície,

ocasionando a extinção da Escritura de Superficie nos termos da cláusula 4.5 do

referido documento, ocasião em que a VLI ficará obrigada a pagar ao Fundo a

Indenização Benfeitorias, cujos recursos servirão de forma de pagamento da 11a

(décima primeira) parcela dos CRI.



12.7.2. Em vista do disposto nas Cláusulas 9.1 item (viii) do Contrato BTS e 6.4 da

Escritura de Superfície, caso ocorra qualquer mudança, transferência ou cessão, direta ou

indireta, do controle societário/acionário, ou ainda, fusão ou cisão da FCAe/ou da VlI, a

Securitizadora deverá convocar uma Assembleia Geral de Investidores, para que os

Investidores deliberem sobre a anuência ou não do evento em questão. A anuência ao

evento de que trata o presente item dependerá do voto afirmativo dos Titulares de CRI

representando 100%(cem por cento) dos CRIem Circulação.

12.7.3. A cada CRIcorresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários,

observadas as disposições dos ~s10 e 20 do artigo 126 da Lei 6.404/76.

12.8. Constituição do Quórum de Instalação e/ou Deliberação: Para efeito de cálculo de

quaisquer dos quoruns de instalação e/ou deliberação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI,

serão considerados os CRI em Circulação. Os votos em branco também deverão ser excluídos do

cálculo do quorum de deliberação da Assembleia Geral.

12.9. Validade das Deliberações: As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os

quoruns estabelecidos neste Termo de Securitizaçâo, serão existentes, válidas e eficazes perante

a Emissora, bem como obrigarão a todos os Titulares dos CRI.

12.10. Dispensa das Formalidades: Independentemente das formalidades previstas na lei e

neste Termo de Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembteia Geral dos

Titulares dos CRI a que comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições

relacionadas com os quoruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1. Despesas do Patrimônio Separado: As despesas abaixo indicadas serão deduzidas dos

recursos que integram o Patrimônio Separado, independentemente de qualquer aprovação por

parte dos Titulares dos CRI:

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação do

Patrimônio Separado (inclusive das CCI), inclusive as referentes à sua transferência para outra

companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente Fiduciário vir a

assumir a sua administração ou liquidá-lo;

---",.--- ...----



b) a remuneração do Agente Fiduciário, bem como suas despesas incorridas, conforme descritas,

na Cláusula Décima acima, bem como eventuais despesas da mesma natureza incorridas pela

Emissora;
c) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou

reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da

tributação incidente sobre os CRIe/ou sobre os Créditos Imobiliários;
d) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocaticios

arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas,

danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte

da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, ou de seus administradores, empregados, consultores e

agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida peto juízo

competente; ou (li) sejam de responsabilidade das Devedoras;
e) as despesas incorridas pela Emissora com a manutenção do registro e custódia das CCI,

representativas dos Créditos Imobiliários;
f) demais despesas previstas em lei ou em regulamentação aplicável como sendo de

responsabilidade do Patrimônio Separado;
g) eventuais despesas com tarifas bancárias envolvidas na administração dos Créditos

Imobiliários;
h) despesas com a renovação e/ou o monitoramento da classificação de risco dos CRI;eventuais

despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI, não compreendidas na descrição

acima; e,
i) todos os demais custos e despesas incorridos, inclusive pela Emissora, para salvaguardar os

direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI,não compreendidos na descrição acima.

13.2. Despesas Suportadas pelos Investidores: Considerando-se que a responsabilidade da
Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei 9.514/97, caso o Patrimônio
Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 13.1, acima, tais

despesas serão suportadas pelos Investidores, na proporção dos CRIdetidos por cada Investidor.

13.3. Destituicão da Emissora: No caso de destituição da Emissora nos termos previstos neste
Termo de Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou

extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRIdeverão
ser previamente aprovadas em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente

Fiduciário, na proporção de CRIdetidos por cada Investidor, na data da respectiva a



CLÁUSULADÉCIMAQUARTA - TRATAMEl'HO TRIBUTÁRIOAPLICÁVELAOS INVESTIDORES

14.1. Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores: As regras gerais relativas aos principais

tributos aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos

abaixo mencionados são de responsabilidade dos Investidores. Cada Investidor deve avaliar os

impactos tributários relativos ao seu investimento em CRI, não devendo considerar unicamente as

informações contidas abaixo. Recomendamos que cada Investidor consulte seus próprios

assessoresquanto à tributação a que deve estar sujeito na qualidade de Titular de CRI, levando

em consideração as circunstâncias específicas de seu investimento.

14.1.1 Pessoas físicas residentes no Brasil: A remuneração produzida por CRI está isenta

do imposto de renda por força do art. 3°, 11, da Lei n° 11.033/04.

14.1.2 Não há, para fins de aplicação do dispositivo legal acima mencionado,

uniformidade de interpretação a respeito da definição e abrangência do termo

"remuneração". De acordo com o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil

(art. 37, parágrafo 9°, e art. 44, parágrafo único, 11, da Instrução Normativa RFB n°

1.022/10), referida isenção abrange rendimentos decorrentes da aplicação em CRI, mas

não o ganho de capital auferido na alienação ou cessão do CRI, o qual deve ser tributado

pelo Imposto de Renda Retido na Fonte ("!.!lliE"), independentemente de a operação ser

realizada em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, mediante

aplicação das seguintes alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação:

a) até 180 dias, 22,5%;

b) de 181 a 360 dias, 20%;

c) de 361 a 720 dias, 17,5%;e,

d) acima de 720 dias, 15%.

14.1.3 Particularmente no caso de operações realizadas em bolsas de valores, de

mercadorias, de futuros ou assemelhadas, pode haver argumentos para se sustentar que o

referido ganho de capital deve ser tributado na forma de "ganho liquido", sujeitando-se

ao imposto de renda à alíquota de 15%e havendo retenção na fonte à alíquota de 0,005%,

o qual deve ser posteriormente compensado com o imposto de renda pago pela pessoa

física.



14.1.4 Pessoasjurídicas não-financeiras domiciliadas no Brasil: O tratamento tributário de

investimentos em CRI é, via de regra, o mesmo aplicável a investimentos em títulos de

renda fixa:

a) rendimentos decorrentes de investimentos em CRI devem compor o lucro real ou

presumido e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") da

pessoa jurídica investidora. Além disso, tais rendimentos devem ser tributados pelo IRRF

às alíquotas regressivas mencionadas acima. O IRRFpago de acordo com essasregras deve

ser considerado antecipação do imposto de renda devido pela pessoa jurídica ao término

do respectivo período de apuração. Aplicam-se, aqui, os mesmos comentários feitos acima

a respeito da interpretação da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à tributação

dos ganhos de capital auferidos na alienação ou cessão do CRI e a eventual possibilidade

de outra linha de interpretação;
b) com relação à contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS") e à Contribuição

para o Financiamento da Seguridade Social ("COFINS"), rendimentos e ganhos de capital

decorrentes de investimento em CRI não devem estar sujeitos à incidência destas

contribuições, ou devem estar sujeitos à incidência destas contribuições à alíquota zero,

dependendo do regime de apuração dessascontribuições ao qual o Investidor se sujeita.

14.1.5 Outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil: os rendimentos e ganhos de capital

auferidos em investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, seguradoras,

entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar

abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de titulos e valores

mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil também devem compor o lucro real e

base de cálculo da CSLLdessas pessoas jurídicas. Tais rendimentos e ganho de capital,

contudo, não estão sujeitos ao IRRF.Pode haver incidência do PISe da COFINS,a depender

das circunstâncias especificas do Investidor.

14.1.7 Residentes ou domiciliados no exterior: Relativamente a investidores residentes ou

domiciliados no exterior que invistam em CRI no País de acordo com as normas do

Conselho Monetário Nacional (Resolução CMNn" 2.689, de 26 de janeiro de 2000):

14.1.6 Fundos de investimento constituídos no Brasil: Como regra geral, rendimentos e

ganhos de capital auferidos por fundos de investimento brasileiros em decorrência de

. investimentos que compõem sua carteira não estão sujeitos a tributação.



a) investidores pessoas físicas estão isentos do IRRFsobre a remuneração produzida por

CRI;
b) no caso de investidores que não sejam residentes ou domiciliados em jurisdição que

não tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20%, os rendimentos, exceto

aqueles referidos no item (a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de

regra, sujeitar-se ao IRRFà alíquota de 15%,inclusive no caso de operações realizadas no

mercado de balcão ou em bolsa;
c) no caso de investidores residentes ou domiciliados em jurisdição que não tribute a

renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20%,os rendimentos, exceto aqueles referidos

no item (a) acima, decorrentes de investimento em CRIdevem, via de regra, sujeitar-se ao

IRRFde acordo com as mesmas regras aplicáveis aos residentes ou domiciliados no Brasil,

acima descritas; e,
d) independentemente das características do Investidor residente ou domiciliado no

exterior, a liquidação da operação de câmbio relativa ao ingresso de recursos no Brasil

para investimento em CRI sujeita-se ao Imposto sobre Operações de Câmbio

("IOF /Câmbio") à alíquota de 6%. A liquidação da operação de câmbio para saída de

recursos relativa ao mesmo investimento sujeita-se ao IOF/Câmbio à alíquota zero. A

alíquota do IOF/Câmbio pode ser aumentada a qualquer tempo para até 25%,por meio de

decreto presidencial.

14.1.8 IOF/TVM: O Imposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários

("IOF /TVM") não incide sobre investimentos em CRI com prazo superior a 30 dias. No

entanto, se houver resgate, cessão ou repactuação de CRI em prazo inferior a 30 dias, o

IOF/TVM incide à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação,

limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, consoante tabela prevista em

regulamentação. A alíquota do IOF/TVM pode ser aumentada para até 1,5% ao dia, por

meio de decreto presidencial.
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a) ficará reduzida a O (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos

definidos nos termos da alínea "a" do 9 20 do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,

produzidos pelo CRI, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente

ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota

máxima inferior a 20%(vinte por cento); e,

14.2. Lei n° 12.431: Sem prejuízo do disposto acima caso o CRI atenda ao disposto na Lei n°

12.431, de 24 de junho de 2011:



b) a alíquota do IOF/Câmbio ficará reduzida para O (zero).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PUBLICIDADE

15.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Investidores, bem como as

convocações para as respectivas assembleias gerais, serão realizados mediante publicação de

edital no jornal em que a Emissora publica seus atos societários.

15.2. Demais Informações: As demais informações periódicas da Emissão ou da Emissora serão

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais ou regulamentares, por meio do sistema de envio

de Informações Periódicas e Eventuais - IPE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- REGISTRO DO TERMO

16.1. Registro do Termo de Securitização: O presente Termo de Securitização será registrado no

Custodiante das CCI, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931/04.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. RISCOS

17.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados

pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,

rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Emissora,

Devedoras, Cedentes, e aos próprios CRI objeto desta Emissão. O potencial investidor deve ler

cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem

como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes

de tomar uma decisão de investimento. Segue abaixo descrição, não exaustiva, dos principais

fatores de risco a serem considerados pelo potencial investidor, antes de subscrever ou adquirir

os CRI.

FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO

Política econômica do Governo Federal
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções

do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para

influenciar a economia do Brasil. k
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As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas envolveram, no

passado, controle de salários e preço, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e

determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras.

Os negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa das Devedoras podem ser

adversamente afetados em razão de mudanças nas políticas públicas e por fatores como: (a)

variação nas taxas de câmbio; (b) controle de câmbio; (c) índices de inflação; (d) flutuações nas

taxas de juros; (e) falta de liquidez nos mercados financeiro e de capitais brasileiros; (f)

racionamento de energia elétrica; (g) instabilidade de preços; (h) mudanças na política fiscal e no

regime tributário; e, (i) medidas de cunho político, social e econômico que possam afetar o país.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas

governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações

e o desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a modificações por parte

do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode

contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de

valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na

economia brasileira poderão prejudicar as atividades e os resultados operacionais das Devedoras,

e por consequência, o desempenho financeiro dos CRI.

Efeitos da politica anti-inflacionária
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflação e as medidas do Governo
Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle

inflacionário, contribuíram para a incerteza econômica e aumentaram a volatilidade do mercado
de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação freqüentemente
têm incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo,

assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas
tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de
câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real, podem ter um efeito material desfavorável

sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.

Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que os Créditos

Imobiliários não sejam capazes de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o pagamento dos
Investidores está baseado na realização destes ativos, isto pode alterar o retorno previsto pelos

Investidores. l'
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Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo

Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais,

incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a

frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles

cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos mais recentes

resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do real frente ao dólar dos Estados

Unidos da América. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o real e o dólar dos

Estados Unidos da América irá permanecer nos níveis atuais. As depreciações do reaL frente ao

dólar dos Estados Unidos da América também podem criar pressões inflacionárias adicionais no

Brasil que podem afetar negativamente a liquidez das Devedoras e a quaLidade da presente

Emissão.

Efeitos da elevação súbita da taxa de juros
O mesmo podemos dizer sobre o impacto da variação das taxas de juros junto aos principais

agentes do mercado, com efeito desfavorável aos Investidores e às Devedoras.

Efeitos da retração no nível da atividade econômica
As operações de securitização de créditos imobiliários apresentam historicamente uma correlação

direta com o desempenho da economia nacional. EventuaL retração no níveL de atividade da

economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, pode acarretar a eLevação

no patamar de inadimplemento de pessoasjurídicas, inclusive das Devedoras.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no

balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacionaL, a taxas de

juros mais eLevadas. Igualmente, eventuaL elevação significativa nos índices de inflação

brasileiros e eventual desaceleração da economia dos Estados Unidos da América podem trazer

impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros,

elevando as despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por

empresas brasileiras.

FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONÔMICO INTERNACIONAL

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é

influendado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes j-/
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deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.

Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de mercados

emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos

títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nessespaíses

possam diferir consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as reações dos investidores

aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos

títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em conseqüência da globalização, não apenas problemas com países emergentes

afetam o desempenho econômico e financeiro do país. A economia de países desenvolvidos, como

os Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em

conseqüência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em anos

recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos da América em 2008), os

investidores estão mais cautelosos na realização de seus investimentos, o que causa uma retração

dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no

Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de

recursos, tanto nacional como estrangeiro, impedindo o acesso ao mercado de capitais

internacionais. Desta forma, é importante ressaltar que eventuais crises nos mercados

internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma redução ou falta de

liquidez para os CRIda presente Emissão.

FATORES RELATIVOS A ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃOTRIBUTÁRIAS

APLICÁVEISAOSCRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoasfísicas residentes no país titulares de CRIestão

isentos de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de pessoas

físicas. Da mesma fora caso o CRI atenda ao disposto na Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011

ficará reduzida a O (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos

definidos nos termos da alínea "a" do ~ 20 do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,

produzidos pelo CRI, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente

ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota

máxima inferior a 20%(vinte por cento).

Tais tratamentos tributários tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado ao

longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ,: ~

elevando alíquotas do ímposto de renda incidente sobre os CRI, ou mesmo a criação de no~
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tributos aplicáveis aos CRI, poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRIesperado

pelos Investidores.

FATORESRELATIVOSÀ EMISSORA

Risco da não realização da carteira de ativos
A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo

como objeto social a aquisição e securitização de créditos imobiliários através da emissão de

certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O

Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos Imobiliários. Desta forma,

qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela Emissora poderá afetar

negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI. Na

hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e

administração dos Créditos Imobiliários e dos demais direitos e acessórios que integram o

Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os titulares dos CRIpoderão deliberar sobre as novas

normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser

insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora perante os titulares dos CRI.

Administração da Emissora
A perda de membros da alta administração da Emissora, ou a incapacidade de atrair e manter

pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a situação

financeira e os resultados operacionais da Emissora. A capacidade da Emissora em manter sua

posição competitiva depende em larga escala dos serviços da alta administração. A Emissora não

pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua alta
administração. A perda dos serviços de qualquer dos membros da alta administração ou a sua
incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la podem causar um efeito

adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Emissora.

Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora
Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,

recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime
Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos Imobiliários, eventuais contingências da

Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos

Imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena J /"
eficácia da afetação de patnmônio. &
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Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um

conjunto de rigores e obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da

legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e

jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira,

em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos Investidores, inclusive decorrentes do

dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer as disposições contidas nos

documentos desta operação.

FATORESRELATIVOSÀ EMISSÃODOSCRI

Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a

capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI
Os CRI são lastreados pelas CCI, que representam os Créditos Imobiliários. As CCI foram

vinculadas aos CRI por meio deste Termo de Securitização, pelo qual foi instituído o Regime

Fiduciário e criado o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários representam créditos detidos

pela Emissora contra as Devedoras, que compreendem valor da promessa, atualização monetária,

juros e outras eventuais taxas de remuneração, penalidades e demais encargos contratuais ou

legais, bem como os respectivos acessórios. Caso os Créditos Imobiliários não sejam suficientes

para amortizar integralmente os CRls os Titulares dos CRls sofrerão prejuízos dado que não

haverão recursos adicionais para serem utilizados na amortização integral dos CRls.

Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a

antecipação dos pagamentos
A ocorrência de qualquer evento de pagamento antecipado ou vencimento antecipado dos

Créditos Imobiliários, bem como de amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI,
acarretará o pré-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, podendo gerar
dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida
para os CRI.Adicionalmente, dado que os CRIpoderão ser integralizados pelo investidor com ágio,

calculado em função da rentabilidade esperada pelo investidor ao longo do prazo de amortização
dos CRI originalmente programado. Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos

Imobiliários, os recursos decorrentes dessa antecipação serão imputados pela Emissora na
amortização extraordinária e/ou resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos neste Termo
de Securitização, hipótese em que o valor a ser recebido pelo Investidor poderá não ser suficiente

para reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa

rentabilidade que motivou o pagamento do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio arado,
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mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos

investidores.

Riscos Financeiros:
Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitização no

mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de

remuneração de ativos e passivos; (li) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou

perdas; e, (iii) risco de falta de liquidez.

Risco relacionado ao quórum de deliberação em Assembleia Geral de Investidores

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais de Titulares dos CRI são aprovadas por

maioria absoluta, ressalvados os quóruns específicos estabelecidos neste Termo de Securitização,

especialmente aqueles previstos nos itens 12.7.1. e seguintes e 12.7.2., acima. O titular de

pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que se

manifeste voto desfavorável, sendo que as matérias previstas nos itens 12.7.1. e 12.7.2., acima,

dependem da aprovação de 100%(cem por cento) dos CRIem Circulação. Não há mecanismos de

venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRIem determinadas matérias submetidas

à deliberação em Assembleia Geral. Adicionalmente, há o risco de não ser possível alcançar o

quórum mínimo exigido por este Termo de Securitização para deliberações que podem ser

consideradas importantes para determinados Investidores.

Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco da Oferta
A classificação de risco atribuída à Oferta baseou-se na atual condição da FCAe VLI. Não existe
garantia de que a classificação de risco permanecerá inalterada durante a vigência dos CRI. Caso

a classificação de risco seja rebaixada, os titulares dos CRI poderão sofrer perdas caso realizem

negócios no mercado secundário.
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Restrição à negociação

Baixa Iiquidez no mercado secundário
Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta

baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para

negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso

estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir os CRI poderá

encontrar dificuldades para negociá-tos no mercado secundário, devendo estar preparado para

manter o investimento nos CRIpor todo o prazo da Emissão.



Os CRIsão objeto de esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVMn° 476/09,

ficando sua negociação no mercado secundário sujeita ao período de vedação previsto no artigo

13 da citada instrução. Além disso, a Oferta será concluída com a colocação da totalidade dos CRI

ou a exclusivo critério da Emissora, havendoconsequente risco de a Oferta não ser concretizada e

os valores integralizados terem que ser devolvidos aos Investidores.

Credores privilegiados
A Medida Provisória nO2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76,

estabelece que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer titulo, de

patrimônio de pessoa fisica ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de

natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios

que lhes são atribuidos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "[desta forma]

permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do

sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de

separação ou afetação."

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos deles decorrentes, não

obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e

previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da
Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas

pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão
os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto

de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que os

Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o

pagamento daqueles credores.

Risco oriundo da Complexidade da Estrutura
A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada", que compreende uma série de

documentos e contratos relacionados, de razoável complexidade, e um conjunto de direitos e

obrigações deles decorrentes. Dessa forma, os documentos e contratos devem ser interpretados
de forma conjunta e consistente. Pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do
modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte,
à parte, estipulados através de contratos que têm por diretriz a legislação em vigor. No entanto,
em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais

brasileiro.prindpalmentenoque tangea operaçõesde CRI.emsituaçõesde stress, r~;f;



perdas por parte do Investidor em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do

arcabouço contratual.

Risco Relacionado às Pendências Judiciais

Nos termos da declaração prestada pela VLI na Escritura de Superfície as Pendências Judiciais

poderão eventualmente afetar a utilização do Terminal pelo Fundo, pela FCA e/ou pelo potencial

arrendatário, ocasião em que, nos termos da Escritura de Superfície, a VLI deverá pagar ao Fundo

a Indenização Utilização dos Terrenos. Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos

Imobiliários, os recursos decorrentes dessa antecipação serão imputados pela Emissora na

amortização extraordinária e/ou résgate antecipado dos CRI, nos termos previstos neste Termo

de Securitização, hipótese em que o valor a ser recebido pelo Investidor poderá frustrar a

expectativa de rentabilidade do Investidor quando da aquisição do CRI. Neste caso, nem o

Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para

satisfação dos interesses dos investidores.

RISCOS RELATIVOS À SALUS SPE E AO FUNDO

Riscos de Tributação da Salus SPE

A Salus SPE pode sofrer tributação dos valores a serem recebidos do Fundo em decorrência do

pagamento de rendimentos e/ou outros proventos. Qualquer mudança do regime de tributação de

rendimentos de investimentos em fundos de investimento imobiliário, seja de alteração de

regulamentaçãoemvigor,seja em razãode novainterpretaçãoda regulamentaçãotual'l'
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A SALUS SPE TEM COMO ÚNICO ATIVO AS COTAS DE EMISSÃO DO FUNDO, ADQUIRIDAS COM OS

RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SENDO O FUNDO TITULAR DE

DIREITOS CREDITÓRIOS DETIDOS CONTRA A VLI NOS TERMOS DA ESCRITURA DE SUPERFíCIE.

CASO A VLI NÃO CUMPRA COM SUAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA ESCRITURA DE SUPERFíCIE O

FUNDO NÃO TERÁ RENDIMENTO A SER DISTRIBUíDO PARA A SALUS SPE, A TíTULO DE

AMORTIZAÇÃO DE COTAS. CASO ISSO OCORRA, A SALUS SPE NÃO TERÁ RECURSOS PARA PAGAR

OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FINANCIAMENTO, OCASIÃO EM QUE TAIS CRÉDITOS SERÃO PAGOS

ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DO FUNDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO. SE ISSO

OCORRER, OS TITULARES DOS CRI PODERÃO VIR A SER TITULARES DE COTAS DO FUNDO,

DEVENDO, NESSECASO, TOMAR AS MEDIDAS JUDICIAIS CABíVEIS CONTRA A VLI NOS TERMOS DA

ESCRITURA DE SUPERFíCIE COM O OBJETIVO DE RECUPERAR SEU INVESTIMENTO QUANDO DA

AQUISiÇÃO DOS CRI.



afetar a capacidade da Salus SPE em honrar suas obrigações decorrentes do Financiamento

Imobiliário.

Riscos de Resolução da Escritura de Superfície
Nos termos do item 6.2. da Escritura de Superfície, a VLI poderá a seu exclusivo critério resolver

a Escritura de Superfície caso o Fundo: (i) deixe de cumprir determinadas obrigações (após

determinado período de cura); (ií) não inicie procedimentos (a) judiciais e/ou extrajudiciais para

exigir o adimplemento da Construtora, no âmbito do Contrato de Construção, ou (b) de execução

do seguro garantia da obra do Terminal contratado pela Construtora; (iii) pratique fraude na

execução da Escritura de Superfície; ou, (iv) sofra liquidação ou deixe de existir por qualquer

motivo e seu sucessor não esteja apto a cumprir as obrigações decorrentes da Escritura de

Superfície. Nas hipóteses acima, o Fundo não terá qualquer direito a reclamação, indenização ou

compensação, seja a que título for, não dispondo de outros ativos recursos para pagamento do

Valor de Recompra ou pagamento dos direitos creditórios objeto da CessãoFiduciária.

Riscos de Resolução do Contrato BTS
Nos termos do item 9.3. do Contrato BTS, a FCA poderá a seu exclusivo critério resolver o

Contrato BT5, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso o Fundo: (i) deixe de cumprir

determinadas obrigações (após determinado período de cura); (ií) pratique fraude na execução do

Contrato BT5; ou, (iii) sofra liquidação ou deixe de existir por qualquer motivo e seu sucessor não

esteja apto a cumprir as obrigações decorrentes do Contrato BTS. Nas hipóteses acima, o Fundo

não terá qualquer direito a reclamação, indenização ou compensação, seja a que título for, não

dispondo de outros ativos recursos para pagamento do Valor de Recompra ou pagamento dos

direitos creditórios objeto da CessãoFiduciária.

RISCOSRELATIVOSÀ FCA E À VLI E SEUSETORDEATUAÇÃO

Riscos relativos à atividade da FCA
A FCAé concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas da Malha Centro-

Leste, de forma que está sujeito à extinção antecipada, em determinadas circunstâncias, como,

por exemplo, a encampação pelo governo brasileiro, determinada por lei, ou a caducidade, pelo

descumprimento dos termos do contrato de concessão. Adicionalmente, o contrato de concessão

poderá ser extinto antecipadamente por (i) rescisão embasada em decisão condenatória

irrecorrível proferida em processo judicial de iniciativa da concessionária, com fundamento em

descumprimento de normas contratuais; e, (li) anulação da licitação, decidida em proce.ss~ .

administrativo ou judiaal. ê\
/ 53



Casoocorra a extinção da concessão, os ativos serão revertidos ao respectivo Poder Concedente.

Apesar de a FCA ter direito ao recebimento de indenização no valor dos ativos que não tenham

sido completamente amortizados ou depreciados, não se pode assegurar que esse valor será

suficiente para compensar o valor de tais ativos ou lucros cessantes. Desta forma, a extinção

antecipada do contrato de concessão poderá impedir a realização integral do valor de

determinados ativos e causar a perda de lucros cessantes sem uma indenização adequada.

As operações da FCA podem ser afetadas, ainda, por eventos imprevisíveis, de caso fortuito e

força maior, característicos da atividade ferroviária, e, o transporte de cargas por trem apresenta

inerentes riscos, colisões, descarrilamentos e perdas de ativos.

Vazamentos de combustível e outros incidentes ambientais, perda ou danificação de carga,

interrupção de operações motivadas por fatores políticos, como manifestações de grupos ou

associações civis, condições meteorológicos adversas e desastres naturais, tais como enchentes,

deslizamentos de terra, podem resultar na perda de receitas e aumento no de custos.

Adicionalmente, as operações da FCApodem ser afetadas periodicamente por quebras de safra,

especialmente soja. A ocorrência de um desastre natural de grandes proporções ou qualquer

desses eventos pode ter efeito adverso sobre as operações da FCA.

Riscos relativos ao Grupo de Controle
O controle da FCAé detido, indiretamente, pela Vale S.A., por meio da Mineração Tacumã S.A.,

que tem o poder de eleger quase a totalidade dos membros do Conselho de Administração da FCA

e determinar a realização da maioria dos atos que requerem a aprovação dos acionistas,

exercendo, assim, influência considerável sobre a FCA. Por outro lado, o interesse desse acionista

majoritário pode conflitar com interesses de outros acionistas da FCA.

Adicionalmente, nos termos do subitem (viii) do item 9.1 do Contrato BTS, caso ocorra qualquer

mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, ou

ainda a incorporação, fusão ou cisão da FCA, sem anuência prévia e por escrito do Fundo e da

Emissora, o Contrato BTSserá resolvido, com a aplicação da indenização prevista no item 9.4 do

referido instrumento, sendo que a aprovação, pela Emissora, da mencionada alteração de

controle, dependerá de aprovação dos Investidores, reunidos em Assembleia Geral, cujo quórum

será o definido na Cláusula 12.7.2 do presente Termo de Securitização.

54



Da mesma forma, nos termos do item 6.4 da Escritura de Superfície, caso ocorra qualquer

mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário, ou

ainda a incorporação, fusão ou cisão da VLI, sem anuência prévia e por escrito do Fundo e da

Emissora, a Escritura de Superfície será resolvida, com a aplicação da Indenização Utilização dos

Terrenos, sendo que a aprovação, pela Emissora, da mencionada alteração de controle,

dependerá de aprovação dos Investidores, reunidos em Assembleia Geral, cujo quórum será o

definido na Cláusula 12.7.2 do presente Termo de Securitização.

Ainda, nos termos do subitem (viii) do item 9.1 do Contrato BTSe do item 6.4 da Escritura de

Superfície, entende-se como mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, de controle

acionário, a mudança de titularidade, em um único evento ou em uma combinação de eventos,

de mais de 49%(quarenta e nove por cento) das ações ordinárias atualmente vinculadas ao acordo

de acionistas da FCA ou da VLI, conforme o caso, desconsiderando-se, para esse fim, as

transferências de ações realizadas: (a) entre acionistas pertencentes ao grupo de controle, ou (b)

dos acionistas pertencentes ao grupo de controle para suas respectivas controladoras,

controladas, ou sociedades sob controle comum, sendo certo, ainda, que a eventual perda da

concessão atualmente operada pela FCAnão será considerada uma hipótese de cessão do controle

e de resolução do Contrato BTS. Qualquer outra transação societária não abrangida no conceito

acima poderá ser realizada pela FCAe/ou pela VLI livremente.

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a FCA e a VLI atuam

Os principais clientes da FCA e da VLI atuam em mercados altamente sazonais, como o

agronegócio. Qualquer flutuação nessesetor pode causar um efeito adverso em seus negócios.

Riscos relacionados à Regulação dos setores em que a FCA atua

A atividade da FCA é objeto de contrato de concessão firmado com a interveniência do Poder

Concedente, sendo que a FCAestá sujeita a um ambiente altamente regulado, sendo que a FCA

não pode assegurar que o Poder Concedente agirá de forma favorável ou diligente. Os contratos

de concessão são contratos administrativos regidos pelas leis brasileiras, as quais fornecem ao

Poder Concedente certa discricionariedade para determinar, motivadamente, nos editais de

licitação, os termos e condições aplicáveis às concessões da Companhia. Caso a FCA tenha que

efetuar investimentos adicionais como resultado de uma medida não prevista no contrato, ou,

ainda, como resultado de medidas unilaterais, nas hipóteses previstas na legislação, por parte das

autoridades concedentes, a condição financeira da FCAe os seus resultados operacionais podem

ser afetados adversamente. Atitudes como essas ou a edição de normas ainda mais rígida']/
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razão do interesse público, poderão afetar a capacidade da FCAde atender a todos os requisitos

exigidos pelos processos regulatórios.

Adicionalmente, as operações da FCA exigem o cumprimento rigoroso das normas e exigências

ambientais, sendo que a inobservância da legislação relativa à proteção do meio ambiente pode

implicar a imposição de multas e penalidades relevantes. As exigências ambientais adicionais que

venham a ser impostas no futuro em razão de alterações na legislação ambiental ou no impacto

ambiental das suas atividades, assim como a incapacidade da FCAde obter as licenças ambientais

necessárias, podem exigir que ela incorra em custos adicionais significativos e podem acarretar

um efeito adverso relevante em seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSiÇÕES GERAIS

18.1. Relatórios de Gestão dos Créditos Imobiliários: Sempre que solicitado pelos Titulares dos

CRI, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados pelo

presente Termo de Securitização, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da solicitação.

18.2. Ilegalidade. Ineficácia ou Invalidade: Na hipótese de qualquer disposição do presente

Termo de Securitização ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais

disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a

disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

18.3. Verificação de Veracidade: O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma

verificação de veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou

ainda em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido

encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suasdecisões.

18.4. Verificação de suficiência. validade, qualidade, veracidade: O Agente Fiduciário não será

responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade ou completude das

informações técnicas e financeiras constantes de qualquer documento que lhe seja enviado com o

fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações do Termo de

Securitização e dos demais Documentos da Operação.

18.5. Validade dos Atos do Agente Fiduciário: Os atos ou manifestações por parte do Agente

Fiduciário, que criarem responsabilidade para os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros d

obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das brigaçõ /'



assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos

titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral.

18.6. Opinião ou Juizo do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de

opinião ou fará qualquer juizo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de

competência de definição pelos titulares dos CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em

conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos titulares dos CRI. Neste

sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os

efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos titulares dos CRI a ele

transmitidas conforme definidas pelos titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora,

independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos

titulares dos CRiou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução

28/83 da CVMe da Lei 9.514/97, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades

por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade

adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

18.7. Negócio Complexo: As Partes declaram e reconhecem que o presente Contrato integra um

conjunto de negociações de interesses recíprocos e complexos, envolvendo a celebração, além

deste Termo de Securitização, dos demais Documentos da Operação, razão por que nenhum dos

Documentos da Operação poderá ser interpretado e/ou analisado isoladamente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - NOTIFICAÇÕES

19.1. Comunicações: As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos

deste Termo de Securitização deverão ser encaminhadas para os endereços constantes no

preâmbulo deste Termo de Securitização, ou para outros que as Partes venham a indicar, por

escrito, durante a vigência deste Termo de Securitização.

19.2. Validade das Comunicações: As comunicações serão consideradas entregues quando

recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos - ECT, por fax ou por telegrama, nos endereços mencionados neste Termo

de Securitização. Os originais dos documentos enviados por fax deverão ser encaminhados para

esses endereços em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da mensagem. Cada Parte deverá

comunicar às outras a mudança de seu endereço.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - ARBITRAGEM

20.1 Arbitragem: Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das

disposições previstas neste Termo de Securitização serão submetidas à arbitragem, de acordo

com as regras de arbitragem para decisão definitiva do Centro de Arbitragem e Mediação da

Câmara de Arbitragem de Comércio Brasil-Canadá ("CA.CCBC"), em procedimento a ser

administrado pela câmara eleita.

20.1.1 A sentença arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral poderá ser levada a

qualquer tribunal competente para determinar a sua execução.

20.1.2 Caso as regras procedimentais da CA.CCBC sejam silentes acerca de qualquer

aspecto procedimental, tais regras serão suplementadas pelas disposições da Lei n° 9.307,

de 23 de setembro de 1996.

20.1.3 O Tribunal Arbitral será formado por 3 (três) árbitros, sendo um nomeado pela

Emissora, o outro pelo Agente Fiduciário e o terceiro pelos 2 (dois) árbltros indicados pelas

partes.

20.1.4 Na hipótese de os árbitros indicados pelas partes não chegarem a um consenso

quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de nomeação do

segundo árbitro, o terceiro árbitro será indicado pela câmara eleita, no prazo máximo de

10 (dez) dias a contar da data em que se verificar o impasse.
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20.1.5 A arbitragem será realizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,

em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações levados à
arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. A sentença arbitral será considerada final e

definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso.

Não obstante, cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciário

com o objetlvo de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares

de proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer

procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à arbitragem

como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes, (c) executar qualquer

decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitral; e,

(d) executar o presente Termo de Securitização como título executivo extrajudicial, se

que isso seja interpretado como renúncia à arbitragem.



20.1.6 Aparte vencida na arbitragem arcará com todas as despesas do juízo arbitral.

20.2 Poder Judiciário: Na hipótese de as partes recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas

hipóteses previstas no item 20.1.5, acima, nos termos da legislação em vigor, o Foro da Comarca
de São Paulo, Estado de São Paulo, será o único competente para conhecer e dirimir quaisquer

questões ou litígios, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou

venha a ser.



ANEXO I

, FLUXO UNITÁRIO - CRI

Data Saldo Devedor Juros Amortização % Amortização
~~~;:;:~;~::;1:'r":':':~~<Yf~i~~tfi~~~~'~~~(:;':::::~:;~';~j:::::'<:<:;;;~;'X:~&~~::.:::y.~~'::~X::::::-<:'~>:;:::::':':-'';:

~~(:.}itl;;~.~!~~1;;~~~~~~~~~~~ ;~~~~&~~~;zrB~;;;~~~@~~:~t~~::?~*~~;£~%:
20/03/14 R$ 353.849,57 R$ 15.320,92 R$ 13.121,33 3,5756%
20/03/15 R$ 341.654,32 R$ 16.247,00 R$ 12.195,25 3,4465%
20/03/16 R$ 328.899,12 R$ 15.687,06 R$ 12.755,19 3,7334%
20/03/17 R$ 315.558,28 R$ 15.101,40 R$ 13.340,85 4,0562%
20/03/18 R$ 301.604,88 R$ 14.488,86 R$ 13.953,39 4,4218%
20/03/19 R$ 287.010,82 R$ 13.848,19 R$ 14.594,06 4,8388%
20/03/20 R$ 271.746,67 R$ 13.178,10 R$ 15.264,15 5,3183%
20/03/21 R$ 255.781,66 R$ 12.477,25 R$ 15.965,00 5,8750%
20/03/22 R$ 239.083,63 R$ 11.744,22 R$ 16.698,04 6,5282%

20/03/23 R$ 221.618,90 R$ 10.977,52 R$ 17.464,73 7,3049%
20/03/24 R$ - R$ 10.175,63 R$ 221.618,90 100,0000%
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