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TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

I - PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, companhia com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob on° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 

doravante denominada simplesmente "Emissora" ou "Securitizadora"; 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, 

Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, 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 

Fiduciario"; 

(adiante designados em conjunto a Emissora e o Agente Fiduciario como "Partes" e, isoladamente, 

como "Parte") . 

Firmam o presente "Termo de Securitizac;ao de Creditos lmobilidrios" ("Termo de Securitizac:ao"), 

para vincular os Creditos lmobiliarios aos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 153a Serie da 

1a Emissao da RB Capital Companhia de Securitizac;:ao, de acordo com o artigo 8° da Lei n° 9.514, 

da lnstruc;:ao CVM n° 476, e demais disposic;:6es legais aplicaveis e as clausulas abaixo redigidas. 

11 - DEFINl<;OES 

Para os fins deste Termo de Securitizac;:ao, adotam-se as seguintes definic;:6es, sem prejuizo 

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente: 

"Arrendamento": 0 eventual arrendamento do Terminal a VU ou a outro potencial 

arrendatario indicado pela VLI, nos termos previstos na Promessa 

de Superficie e, posteriormente a ser previsto na Escritura de 

Superficie; 
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"Assembleia Geral": A Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, conforme prevista neste 

Termo de Securitizac;:ao; 

"Benfeitorias": As benfeitorias realizadas pelo Cons6rcio no Terreno, durante o 

prazo da Promessa de Superficie e/ou da Escritura de Superficie, 

conforme for; 

"BMF&BOVESPA": BM&FBOVESPA S.A. - Balsa de Valores, Mercadorias e Futures; 

"Boletins de Subscri~ao": Os boletins de subscric;:ao dos CRI, por meio dos quais OS 

lnvestidores subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a 

todos os termos e condic;:6es deste Termo de Securitizac;:ao e da 

Oferta Restrita; 

"CCI BTS": As cedulas de credito imobiliario fracionarias representativas dos 

Creditos lmobiliarios BTS; 

"CCI Financiamento": As cedulas de credito imobiliario fracionarias representativas dos 

Creditos lmobiliarios Financiamento; 

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

"Cedente BTS" ou 0 CONS6RCIO GUARA, entidade contratual sem personalidade 

"Cons6rcio": jurfdica nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, inscrito no CNPJ/MF sob on° 19.288.793/0001-

14, formado pela Salus SPE, RPA e TNL; 

"Cedente Financiamento" ou A Domus Companhia Hipotecaria, sociedade an6nima fechada, com 

"Domus": 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/MF sob on° 10.372.647 /0001-06; 

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

conj unto; 

"Cessao de Creditos BTS" ou 0 lnstrumento Particular de Contrato de Cessao de Creditos 

"Contrato de Cessao BTS": lmobiliarios e Outras Aven~as, celebrado entre o Cons6rcio e a 

Securitizadora, em 18 de dezembro de 2013; 

"Cessao de Creditos 0 lnstrumento Particular de Contrato de Cessiio de Creditos 

Financiamento lmobiliario" lmobiliarios e Outras Aven~as, celebrado entre a Cedente 

ou "Contrato de Cessao Financiamento ea Securitizadora, em 18 de dezembro de 2013; 

Fi nanci amento": 
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"Cessao de Creditos" OU A Cessao de Creditos BTS e a Cessao de Creditos Financiamento 

"Contratos de Cessao": quando referidos em conjunto; 

"Cessao Fiduciaria": A cessao fiduciaria de todos e quaisquer valores a serem recebidos 

pela Salus SPE decorrentes da Promessa de Superficie, e 

posteriormente da Escritura de Superficie, formalizada atraves do 

Contrato de Cessao Fiduciaria; 

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

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

Chile, n° 230, 11° andar, CEP 20031-170; 

"CETIP21 " : Modulo CETIP21 - Titulos e Valores Mobiliarios, administrado e 

operacionalizado pela CETIP; 

"Condi~ao Precedente" : Condic;:ao precedente para a celebrac;:ao da Escritura de Superficie, 

correspondente a previa outorga da escritura definitiva de compra 

e venda do Terreno pela VALE FERTILIZANTES S.A., sociedade 

anonima, com sede na cidade e estado de Sao Paulo, na Avenida 

das Nac;:6es Unidas, n° 12.995, 26° andar, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 33. 931.486/0001-30 em favor da VLI que ocorreu em 25 de 

setembro de 2014; 

"Conta Centralizadora": Conta corrente n° 02774-7, mantida na Agencia 0910 do Banco ltau 

Unibanco S.A.; 

"Contrato BTS": 0 lnstrumento Particular de Contrato de lmplanta<;ao de Terminal, 

Constru<;ao sob Encomenda e Loca<;ao, na ModaUdade de Bu;ft To 

Suit, celebrado em 18 de dezembro de 2013, entre a FCA, o 

Cons6rcio ea Emissora; 

"Contrato de Cessao 0 "lnstrumento Particular de Cessao Fiducfriria de Direitos 

Fiduciaria": Credit6rios em Garantia", celebrado entre a Salus SPE e a 

Securitizadora, em 18 de dezembro de 2013 

"Contrato de Distribui~ao": 0 Contrato de Coordena<;ao, Coloca<;ao e Distribui<;ao PubUca dos 

Certificados de Recebiveis lmobWarios, sob o Regime de Melhores 

Esfor<;os, da 153° Serie da 1° Emissao da RB Capital Companhia de 
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"Contrato de 

Fi nanci amento": 

"Coordenador Uder": 

Securitiza~ao, celebrado nesta data, entre a Securitizadora e o 

Coordenador Uder; 

0 lnstrumento Particular de Contrato de Financiamento 

lmobiliario, celebrado em 18 de dezembro de 2013, entre a Demus 

e a Salus SPE; 

A RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, na Rua Amauri, n. 0 255, 5° andar, Parte, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 0 89.960.090/0001-76; 

"Creditos lmobiliarios BTS": A fra<;:ao remanescente dos alugueis decorrentes do Contrato BTS, 

sendo certo que, quando da emissao do CRI 90a Serie era de 96,36% 

(noventa e seis inteiros e trinta e seis centesimos por cento) dos 

alugueis, no valor global de RS 94.809.007,70 (noventa e quatro 

milh6es, oitocentos e nove mil e sete reais e setenta centavos), a 

serem pages em 10 (dez) parcelas anuais e consecutivas, sendo a 

primeira devida em 15 de novembro de 2013, sendo os alugueis 

atualizados, com base na varia<;:ao acumulada do IPCA/IBGE, 

conforme item 8.3 do Contrato BTS. lntegram os Creditos 

lmobiliarios (i) as eventuais antecipa<;:6es de alugueis realizadas 

pela FCA; (ii) os encargos morat6rios; (iii) as penalidades 

espedficas; (iv) os direitos de indeniza<;:ao; e, (v) coberturas 

securitarias as quais o Cedente BTS fa<;:a direito; 

"Creditos lmobiliarios 

Financiamento": 

A totalidade dos creditos imobiliarios proveniente do Contrato de 

Financiamento, devidos pela Salus SPE a Demus, incluindo a 

totalidade dos valores oriundos do Financiamento lmobiliario, no 

valor, forma de pagamento e demais condi<;:6es previstas no 

Contrato de Financiamento, bem come todos e quaisquer outros 

direitos credit6rios devidos pela Salus SPE, ou titulados pela 

Demus, por for<;:a do Contrato de Financiamento, incluindo a 

totalidade dos respectivos acess6rios, tais come juros 

remunerat6rios, encargos morat6rios, multas, penalidades, 

indeniza<;:6es, seguros, despesas, custas, honoraries, garantias e 

demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato de 

Financiamento; 
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"Creditos lmobiliarios" : 

"CRI em Circulacao" : 

"CRI": 

"CRI 90a Serie" 

"Custodiante": 

"CVM": 

"Data de Emissao" : 

"Devedoras": 

"Dia Util": 

Os Creditos lmobiliarios BTS e os Creditos lmobiliarios 

Financiamento, quando referidos em conjunto; 

Os CRI, excetuando (i) aqueles que a Emissora e a Devedora 

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

titularidade de empresas ligadas a Emissora ou a Devedora, assim 

entendidas empresas que sejam subsidiarias, coligadas, 

controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle 

comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou 

pessoa que esteja em situac;:ao de conflito de interesses; 

Os certificados de recebiveis imobiliarios integrantes da 153a Serie 

da 1 a Emissao da Emissora; 

Os certificados de recebiveis imobiliarios integrantes da 90a Serie 

da 1 a Emissao da Emissora, os quais, atualmente, sao lastreados nos 

Creditos lmobiliarios, e que serao resgatados na data de 

integralizac;:ao dos CRI; 

A Penta.gone S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 

instituic;:ao financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 

8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

17.343.682/0001-38; 

Comissao de Valores Mobiliarios; 

13 de marc;:o de 2017; 

A FCA e a Salus SPE, quando referidas em conjunto; 

E (i) com relac;:ao a qualquer pagamento realizado por meio da 

CETIP, qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou feriado 

declarado nacional; (ii) com relac;:ao a qualquer pagamento 

realizado por meio da BM&FBOVESPA, qualquer dia que nao seja 

sabado, domingo, feriado nacional, ou data que, por qualquer 

motive, nao haja expediente na BM&FBOVESPA; e (iii) em qualquer 

outro caso, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos 

comerciais na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, e na 
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Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e que nao seja 

Sabado OU domingo; 

"Documentos da Operacao" : Quando mencionados em conjunto, o Contrato de Financiamento, 

o Contrato BTS, a Promessa de Superficie, a Escritura de Superficie, 

o Contrato de Cessao Fiduciaria, os Contratos de Cessao e o 

presente Termo de Securitiza~ao; 

"Escritura de Superficie": 

"FCA": 

A Escritura Publica de Concessao de Direito Real de Superficie e 

Outros Pactos, a ser celebrada entre a Salus SPE ea VU, refletindo 

todas as condi~oes constantes da Promessa de Superficie; 

FERROVIA CENTRO ATLANTICA S.A., sociedade anonima com sede 

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

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

00. 924.429 /0001 · 75; 

"Financiamento lmobiliario": O financiamento imobiliario obtido pela Salus SPE para realiza~ao 

das obras do Terminal; 

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

Securitiza~ao; 

"lndenizacao Benfeitorias": A indeniza~ao a ser paga pela VU para a Salus SPE, de forma a 

compensar parte do investimento realizado pelo Cons6rcio na 

constru~ao do Terminal e devido a Salus SPE, nos termos da 

Promessa de Superficie e/ou Escritura de Superficie, que devera 

ser paga caso o Arrendamento nao seja celebrado e a Op~ao de 

Compra nao seja exercida e concluida. Nos termos do lnstrumento 

para Definic;ao de Metodologia do Valor de lndenizac;ao, celebrado 

em 18 de dezembro de 2013, o valor da lndeniza~ao Benfeitorias e 
117,3411% (cento e dezessete inteiros e tres mil, quatrocentos e 

onze decimos de milesimo por cento) do valor gasto pelo Cons6rcio 

na constru~ao do Terminal (conforme notifica~ao enviada pela 

Salus SPE em 18 de dezembro de 2013), equivalente a RS 

86.649.950,93 (oitenta e seis milh6es, seiscentos e quarenta e nove ( 

mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e tres centavos),, 

acrescido do IPCA/IBGE desde o dia 15 de novembro de 2013; 
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"I ndenizacao BTS": Nos termos do item 9.4 do Contrato BTS, a indeniza<;:ao devida pela 

FCA, no valor correspondente a somat6ria dos alugueis 

remanescentes do Contrato BTS; 

"lndeniza~ao Utiliza~ao dos Nos termos da Promessa de Superficie e/ou Escritura de Superficie, 

Terrenos": a indenizac;:ao devida pela VU, no valor correspondente a somat6ria 

da lndenizac;:ao BTS e da lndenizac;:ao Benfeitorias; 

"lnstru<;:ao CVM n° 28" lnstru<;:ao CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983 e, posteriormente, 

quando da entrada em vigor, a lnstru<;:ao CVM n° 583, de 20 de 

dezembro de 2016, conforme alterada; 

"lnstru~ao CVM n° 476" : lnstru<;:ao CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada; 

"lnstrucao CVM n° 539": lnstru<;:ao CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 

alterada; 

"lnvestidores" ou "Titulares Os titulares dos CRI; 

dos CRI": 

"IPCA/IBGE": fndice Nacional de Prec;:os ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica; 

"Lei 10. 931 /04": Lei n° 10. 931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada; 

"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 n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada; 

"OQ~ao de Com12ra": A opc;:ao de compra das Benfeitorias, outorgada para a VU nos 

termos da Promessa de Superficie e Escritura de Superficie; 

"Patrimonio SeQarado": Totalidade dos Creditos lmobiliarios, respectivos acess6rios e 

Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, submetidos ao Regime 

Fiduciario, que sao destacados do patrimonio da Securitizadora, 

destinando-se exclusivamente a liquida<;:ao dos CRI, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administrac;:ao e de obrigac;:6es 

fiscais; 

"Promessa de SuQerficie" : "lnstrumento Particular de Promessa de Constituifao de Direito ,D 
Real de Superficie e Outros Pactos", celebrado entre a VU, a 

Emissora e a Salus SPE em 18 de dezembro de 2013; I 
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"PUMA Trading S~stem" E plataforma eletronica de - de multiativos, a negociac;:ao 

administrada e operacionalizada pela BMftFBOVESPA; 

"Regime Fiduciario" : Regime Fiduciario, instituido sabre os Creditos lmobiliarios, nos 

termos do Art. 9° da Lei 9.514/97; 

"RPA": RPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., com sede no 

Munidpio de Bebedouro, Estado de Sao Paulo, na Rua Jose 

Francisco Paschoal n° 440, Centro, CEP 14. 701-030, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 55.113.849/0001-63; 

"Salus SPE" : SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA<;OES Ill S.A., sociedade 

anonima, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

na Rua Amauri, n° 255, 5° andar (parte), Jardim Europa, CEP 01448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob on° 18.062.354/0001-26; 

"Terminal" : Terminal construido no Terreno nos termos do Contrato BTS, da 

Promessa de Superficie e da Escritura de Superficie; 

"Terreno": 0 im6vel de matricula n° 3.663 do Cart6rio de Registro de lm6veis 

da Comarca de Guara/SP e que inclui a area de aproximadamente 

88. 779,00 m2 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta e nave 

metros quadrados) do Complexo Industrial; 

"TNL": TNL - INDUSTRIA MECANICA LTDA., com sede no Munidpio de 

Ourinhos, Estado de Sao Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 381, 

Jardim Guapore, CEP 19915-022, Caixa Postal 341, i nscrita no 

CNPJ/MF sob n° 47.646.534/0001-53; 

"VLI ": VLI MULTIMODAL S.A., sociedade anonima, com sede na cidade e 

estado do Rio de Janeiro, na Av. Grac;:a Aranha, n° 26, 3° andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 42.276.907/0001-28. 

Ill - CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMEIRA - SUMARIO DA ESTRUTURA DA EMISSAO: 

1. 1. Lastra dos CRI: Trata-se de uma emissao de CRI lastreados nos 

representados pelas CCI, emitidas pela Emissora. 

CrOditos : obiliOrios, { 
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1.2. Cessao de Creditos: Os Creditos lmobiliarios foram cedidos a Emissora pelos Contratos de 

Cessao. 

1. 3. Devedores: A devedora do Credito lmobiliario BTS ea FCA ea devedora do Credito lmobiliario 

Financiamento e a Salus SPE. 

1.4. Origem dos Creditos lmobiliarios: Os Creditos lmobiliarios originaram-se em dois instrumentos 

distintos, quais sejam, o Contrato BTS e o Contrato de Financiamento. 

1. 5. Promessa de Superficie: A VU celebrou com a Salus SPE a Promessa de Superffcie, prometendo 

outorgar a Salus SPE o direito de superficie sobre o Terreno, para que a Salus SPE pudesse destinar 

o Terreno para o Cons6rcio se encarregar da constrw;:ao e locac;:ao do Terminal. 

1.5.1. A. celebrac;:ao da Escritura de Superficie dependia da satisfac;:ao da Condic;:ao 

Precedente, correspondente a celebrac;:ao da escritura definitiva da compra e venda do 

Terreno, firmada em 25 de setembro de 2014, de forma que a Escritura de Superficie sera 

celebrada contemplando todas as condic;:oes atualmente pactuadas na Promessa de 

Superficie. 

1.6. Formacao do Cons6rcio: A Salus SPE, a RPA ea TNL constituiram o Cons6rcio com o objeto de 

construir o Terminal e loca-lo para a FCA, cabendo a cada consorciada uma remunerac;:ao 

decorrente do Contrato BTS. 

1.6.1. 0 Cons6rcio tera prazo de durac;:ao limitado, equivalente ao prazo de ate 10 (dez) 

anos contados da conclusao do Terminal (entendida como a data da obtenc;:ao do habite-se 

do Terminal), qual seja 11 de setembro de 2013, podendo ser encerrado antecipadamente 

ap6s decorridos 5 (cinco) anos contados da conclusao do Terminal desde que estejam 

cumpridas, cumulativamente, as seguintes condic;:oes: (a) finalizac;:ao de eventuais litigios 

envolvendo o Cons6rcio; (b) cumprimento de todas as demais obrigac;:oes estabelecidas neste 

Contrato; e (c) recebimento integral de toda a participac;:ao que a RPA e a TNL tern em 

decorrencia desse Cons6rcio, observado, ainda, o disposto nos itens 1. 7.2. e 1.8 abaixo. 

1. 7. Contrato BTS: 0 Contrato BTS foi celebrado entre o Cons6rcio, a FCA e a Emissora, 

estabelecendo as condic;:6es pelo qual o Cons6rcio obrigou-se a construir o Terminal no Terreno, 

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

I 
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1. 7.1. 0 Contrato BTS observa o disposto no Art. 54-A da Lei 8.245/91, tendo a FCA se 

comprometido a nao resilir o Contrato BTS unilateralmente, sob pena de aplicac;:ao da 

lndenizac;:ao BTS. 

1. 7. 2. Uma vez encerrado o Cons6rcio a Salus SPE sucedera o Cons6rcio no Contra to BTS. 

1.8. Remuneracao da Salus SPE em decorrencia da Promessa de Superficie: A remunerac;:ao oriunda 

da Promessa de Superficie, e posteriormente da Escritura de Superficie, e exclusiva da Salus SPE. 

1.8.1. Nos termos da Promessa de Superficie e Escritura de Superficie, ao final do prazo de 

locac;:ao previsto no Contrato BTS, a VU tera o direito ao Arrendamento do Terminal pelo 

prazo de 10 (dez) anos, sendo que, caso VU e a Salus SPE nao cheguem a um acordo em 

relac;:ao as condic;:6es do Arrendamento, a VU devera indicar outro potencial arrendatario 

para arrendar o Terminal. 

1.8.2. Se: (i) o referido potencial arrendatario nao vier a ser indicado pela VU; ou, (ii) o 

potencial arrendatario indicado pela VU nao vier a ser aprovado pela Salus SPE; ou (iii) o 

contrato de arrendamento com o potencial arrendatario nao venha a ser celebrado em ate 

30 (trinta) dias corridos, contados de sua eventual aprovac;:ao pela Salus SPE; a VU tera a 

Opc;:ao de Compra das Benfeitorias por prec;:o a ser acordado entre a VU e a Salus SPE na 

ocasiao. Nao existindo acordo em relac;:ao ao prec;:o da Opc;:ao de Compra, a VU devera pagar 

a Salus SPE a lndenizac;:ao Benfeitorias. 

1. 8. 3. A VU se responsabilizou por quaisquer questionamentos em relac;:ao aos Terrenos e 

sua propriedade, inclusive em decorrencia de evicc;:ao, alem de qualquer evento que afete 

a utilizac;:ao dos Terrenos, a construc;:ao do Terminal e/ou a utilizac;:ao das Benfeitorias, 

ficando obrigada a pagar a Salus SPE a lndenizac;:ao Utilizac;:ao dos Terrenos. 

1. 9. Objetivo da Cessao de Creditos BTS: O Cons6rcio cedeu os Creditos lmobiliarios BTS para 

Emissora com o objetivo de obter recursos para construc;:ao de parte do Terminal. 0 custo de 

constrLI<;:ao do Terminal supera o valor da cessao dos Creditos lmobiliarios BTS. 

1.10. Contrato de Financiamento: A Salus SPE obteve o Financiamento 

complementar os recursos necessarios a construc;:ao do Terminal; 

lmobiliario 

~ 

I 
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1.10.1. A Salus SPE devera pagar o Financiamento lmobiliario com os recurses decorrentes 

do pagamento, pela VLI, conforme o caso: (i) do Arrendamento; (ii) da Opc;:ao de Compra; 

ou, (iii) da lndenizac;:ao Benfeitorias, sendo que o direito ao recebimento de tais recurses 

constitui a (mica fonte de recurses da Salus SPE para pagamento do Financiamento. 

1.10.2. Em garantia ao pagamento do Financiamento lmobiliario a Salus SPE outorgou a 
Cessao Fiduciaria dos direitos credit6rios da Promessa de Superffcie e, posteriormente, da 

Escritura de Superffcie. Nos termos da Cessao Fiduciaria a Salus SPE se comprometeu a 

solicitar autorizac;:ao da Emissora previamente a tomada de qualquer decisao relacionada a 
Promessa de Superficie e, posteriormente, da Escritura de Superficie, incluindo sem 

limitac;:ao, em relac;:ao ao (i) do Arrendamento; (ii) da Opc;:ao de Compra; ou, (iii) da 

lndenizac;:ao Benfeitorias. 

1.10.3. Caso a Escritura de Superffcie seja extinta (ou a Promessa de Superffcie seja extinta 

sem a celebrac;:ao da Escritura de Superficie), havera o vencimento antecipado do 

Financiamento lmobiliario e caso a extinc;:ao da Escritura de Superffcie seja responsabilidade 

da VLI, a Salus SPE empregara os recurses da lndenizac;:ao Utilizac;:ao dos Terrenos para 

pagamento do Financiamento lmobiliario. 

1.10.4. Conforme previsto no item 4. 5 do Contrato de Financiamento, a Salus SPE podera 

exclusivamente nas hip6teses de inadimplemento das obrigac;:6es da VLI decorrentes da 

Promessa de Superficie e Escritura de Superffcie, quitar o Financiamento lmobiliario 

mediante dac;:ao em pagamento dos creditos de sua titularidade detidas contra a VLI em 

func;:ao da Promessa de Superficie e, posteriormente, da Escritura de Superficie. 

1.10.5. Nos termos do item 4.4. do Contrato de Financiamento, (a) a Salus SPE nao podera 

realizar o pre-pagamento do Financiamento lmobiliario a qualquer tempo; e (b) o 

Financiamento lmobiliario sera imediatamente exigfvel no caso de rescisao da Promessa de 

Superficie ou, posteriormente, da Escritura de Superffcie. 

1.11. CRI 90a Serie: Os Creditos lmobiliarios, nessa data, estao vinculados aos CRI 90a Serie, os quais 

serao resgatados na mesma data da integralizac;:ao dos CRI. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 
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2.1. Objeto: As CCI vinculadas ao presente Termo de Securitizac;:ao representam 100% (cem por 

cento) dos Creditos lmobiliarios BTS e 100% (cem por cento) dos Creditos lmobiliarios 

Fi nanci amento. 

2.2. Creditos lmobiliarios Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de 

Securitizac;:ao, foram vinculados a presente emissao de CRI os Creditos lmobiliarios (condicionado 

ao resgate dos CRI 90a Serie), representados pelas CCI, com valor nominal de RS 196.537.193,80 

(cento e noventa e seis milh6es, quinhentos e trinta e sete mil, cento e noventa e tres reais e 

oitenta centavos), na Data de Emissao, sendo RS 85.888. 755,47 (oitenta e cinco milh6es, oitocentos 

e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) referentes 

aos Creditos lmobiliarios BTS, e RS 110.648.438,33 (cento e dez milh6es, seiscentos e quarenta e 

oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e tres centavos) referentes aos Creditos 

lmobiliarios Financiamento. 

2.2.1. Uma via original de cada instrumento de emissao das CCI encontra-se devidamente 

custodiada junta ao Custodiante, nos termos do § 4° do artigo 18 da Lei n° 10. 931 /04. 

2.2.2. 0 Regime Fiduciario, instituido pela Emissora por meio deste Termo, sera registrado 

no Custodiante das CCI, conforme previsto no artigo 23, paragrafo (mica, da Lei n° 

10. 931 /04. Devidamente registrado o Regime Fiduciario, o Custodiante prestara a Emissora 

declarac;:ao elaborada nos moldes do Anexo II a este Termo. 

CLAUSULA TERCEIRA - IDENTIFICA<;AO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUl<;AO 

3.1. Caracteristicas dos CRI: Os CRI possuem as seguintes caracteristicas: 

a) Emissao: 1 a; 

b) Serie: 153a; 

c) Quantidade de CRI: 141.431; 

d) Valor Global da Serie: RS 141.431.000,00; 

e) Valor Nominal Unitario: RS 1.000,00, na Data de Emissao; 

f) Atualizac;:ao Monetaria: anualmente, com base na variac;:ao acumulada do IPCA/IBGE, ou indice 

que venha a substitui-lo nos termos do item 5.1.1. abaixo, calculada conforme disposto na Clausula 

Quinta deste Termo de Securitizac;:ao; 

g) Juras Remunerat6rios: a taxa de juros aplicavel aos CRI: 5,8217% a.a.; \ti 
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h) Periodicidade de Pagamento de Amortizai;:ao e dos Juros Remunerat6rios: 8 (oito) parcelas 

sucessivas e anuais, de acordo com a tabela de amortiza<;:ao dos CRI constante do Anexo I a este 

Termo de Securitizai;:ao. 0 primeiro pagamento de Amortiza<;ao e dos Juros Remunerat6rios sera 

em 27 de novembro de 2017; 

i) Regime Fiduciario: Sim; 

j) Sistema de Negocia<;ao, Custodia Eletronica e Liquida<;:ao Financeira: CETIP 21 ou PUMA Trading 

System; 

k) Data de Emissao (para fins de calculo): 13 de mar<;:o de 2017; 

l) Local de Emissao: Sao Paulo - SP; 

m) Data de Vencimento Final: 27 de novembro de 2024; 

n) Curva de Amortiza<;ao: variavel, de acordo com a tabela de amortiza<;:ao dos CRI constante do 

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

o) Garanti a flutuante: Nao; 

p) Garantias: Regime Fiduciario; 

q) Coobriga<;:ao da Emissora: Nao; 

r) Classifica<;:ao de Risco dos CRI: "AA+(bra)" pela Fitch Ratings Brasil Ltda; 

s) Periodicidade da renova<;:ao da Classifica<;:ao de Risco dos CRI: anual; e 

t) C6digo ISIN: BRRBRACRl424. 

3.2. Registro dos CRI: Os CRI serao registrados para distribui<;ao primaria e negocia<;:ao secundaria 

(a) no CETIP 21, sendo, nessa hip6tese, a cust6dia eletronica ea liquida<;:ao financeira realizadas, 

por meio da CETIP; e/ou, (b) no PUMA Trading System, sendo, nessa hip6tese, a cust6dia eletronica 

e a liquida<;:ao financeira realizadas, por meio da BMF&BOVESPA. 

3.3. Oferta dos CRI: A oferta dos CRI sera realizada em conformidade com a lnstru<;:ao CVM n° 

476 e com as demais disposi<;:6es legais e regulamentares aplicaveis e esta automaticamente 

dispensada de registro de distribui<;:ao na CVM, nos termos do artigo 6° da lnstru<;:ao CVM n° 476. A 

Emissao sera registrada na ANBIMA, conforme diretrizes espedficas contidas na Delibera<;:ao n° 2, 

de 6 de outubro de 2014, expedidas pelo Conselho de Regula<;:ao e Melhores Praticas do Mercado de 

Capitais da ANBIMA, em vigor desde 6 de dezembro de 2014, conforme atualizada pela Delibera<;:ao 

ANBIMA n° 5, de 30 de julho de 2015, nos termos do artigo 1 °, paragrafo 2°, do "C6digo ANBIMA de 

Regula<;:ao e Melhores Praticas para as Oferta Restritas Publicas de Distribui<;:ao e Aquisi<;:ao de ( 

Va lores Mobiliarios", em vigor desde 1 ° de agosto de 2016, exclusivamente para fins de compor a 

base de dados da ANBIMA. 
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3.3.1. A oferta dos CRI e destinada apenas a investidores profissionais definidos nos termos 

da lnstruc;:ao CVM n° 539, que tenham subscrito e integralizado os CRI, nao existindo reservas 

antecipadas, nem fixac;:ao de lotes maximos ou minimos. 

3.3.2. Em atendimento ao que disp6e a lnstruc;:ao CVM n° 476, os CRI desta Emissao serao 

ofertados a, no maxima, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais e subscritos ou 

adquiridos por, no maxima, 50 (cinquenta) investidores profissionais. 

3.3.3. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos lnvestidores, devendo os 

lnvestidores, por ocasiao da subscric;:ao, fornecer, por escrito, declarac;:ao no Boletim de 

Subscric;:ao, atestando que estao cientes de que: 

a) a oferta dos CRI nao foi registrada na CVM; e, 

b) os CRI ofertados estao sujeitos as restric;:6es de negociac;:ao previstas na lnstruc;:ao CVM 

n° 476. 

3.4. Encerramento da Distribuicao dos CRI: A distribuic;:ao publica dos CRI sera encerrada quando 

da subscric;:ao da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador Uder enviar o comunicado de 

encerramento a CVM no prazo legal, nos termos do Contrato de Distribuic;:ao. 

3.5. Negociac;:ao nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliarios: Os CRI da presente 

emissao somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliarios 

entre investidores profissionais e investidores qualificados depois de decorridos 90 (noventa) dias 

da data de subscric;:ao dos CRI pelos lnvestidores. 

CLAUSULA QUARTA - SUBSCRl<;AO E INTEGRALIZA<;AO DOS CRI 

4. 1. Subscricao dos CRI: Os CRI serao subscritos na forma do subitem 4. 1. 1, abaixo. 0 prec;:o de 

subscric;:ao e integralizac;:ao de cada um dos CRI sera correspondente ao Valor Nominal Unitario na 

Data de Emissao, acrescido dos juros remuneratorios e da atualizac;:ao monetaria, calculados pro 

rata die, desde a Data de Emissao ate a data de sua efetiva integralizac;:ao. 

4. 1. 1. A integralizac;:ao dos CRI sera realizada em moeda corrente nacional, a vista, na data ~ 
a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscric;:ao, pelo prec;:o de integralizac;:ao, 

conforme previsto no item 4.1 deste Termo de Securitizac;:ao. 
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4.2. lntegralizacao dos CRI : A integraliza<;:ao dos CRI sera realizada via CETIP e/ou 

BMF&BOVESPA. 

CLAUSULA QUINTA - CALCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZA<;AO MONETARIA, JUROS 

REMUNERA TORIOS E AMORTIZA<;AO DOS CRI 

5.1. Forma de Pagamento dos CRI: 0 saldo nao amortizado dos CRI, acrescido da atualiza<;:ao 

monetaria e dos juros remunerat6rios, sera pago em 8 parcelas anuais, nas datas de vencimento e 

demais condi<;:6es especificados no Anexo I a este Termo de Securitiza<;:ao, sendo que a primeira 

parcela sera devida em 27 de novembro de 2017 e a ultima parcela em 27 de novembro de 2024. 

5.1.1. 0 calculo do valor nominal unitario dos CRI com atualiza<;:ao monetaria sera realizado 

da seguinte forma: 

0 Valor Nominal unitario dos CRI sera atualizado monetariamente pela varia<;:ao anual do 

IPCA/IBGE, na Data de Atualiza<;:ao (conforme abaixo definida), como segue: 

VNa = VN x C, onde: 

VNa = Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento. 

VN = Valor Nominal Unitario de emissao, ou ap6s a ultima amortiza<;:ao ou incorpora<;:ao de 

atualiza<;:ao monetaria e juros, se houver, o que ocorrer por ultimo, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento. 

C = Fator resultante da varia<;:ao anual do fndice de pre<;:os IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

dcp 

C = nn - ( Nik ) dct onde: 
k-1 Nlk- 1 ' 

Nik = Numero f ndice do IPCA/ IBGE referente ao mes imediatamente anterior a Data de 

Aniversario. 

Nlk-1 = Numero fndice do IPCA/IBGE referente ao mes imediatamente anterior ao do Nik. 
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dcp = numero de dias corridos entre a Data de Emissao ou ultima Data de Aniversario e a 

data do calculo; 

dct = numero de dias corridos contidos entre Datas de Aniversario; 

n = Quantidade de numeros indices IPCA considerados desde a Data de Emissao ou ultima 

Data de Atualizac;:ao ate a data de calculo 

Para fins de clareza, considera-se "Data de Aniversario", todo o dia 27 (vinte e sete) de cada 

mes. 

Observacoes: 

a) A atualizac;:ao monetaria se dara em bases anuais de acordo com a variac;:ao 

acumulada do IPCA/IBGE, todo dia 27 de novembro de cada ano ("Data de Atualizacao"), 

sendo a primeira Data de Atualizac;:ao em 27 de novembro de 2017. 

b) 0 termo "numero-indice" refere-se ao numero-indice do IPCA/IBGE com todas as 

casas decimais. 

c) Exemplificativamente, em 27 de novembro de 2017, o Nik correspondera ao numero 

do indice referente ao mes de outubro de 2017, divulgado em novembro de 2017; e 

o Nik-1, ao indice de setembro de 2017, divulgado em outubro de 2017. 

5.1.1.1. Na hip6tese de extinc;:ao ou substituic;:ao do IPCA/IBGE, sera aplicado 

automaticamente o IPC/FIPE, e, na impossibilidade de utilizac;:ao deste, outro indice oficial 

vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a 

inflac;:ao do periodo, conforme definido no Contrato BTS e no Contrato de Financiamento. 

5.1.1.2. Sena data de vencimento de quaisquer das parcelas mensais devidas pelo CRI 

nao houver divulgac;:ao do IPCA/IBGE, ou indice que vier a substitui-lo nos termos do item 

5.1.1.1. acima, sera aplicado a variac;:ao do ultimo indice divulgado, nao sendo devidas 

quaisquer compensac;:6es financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgac;:ao posterior 

do indice que seria aplicavel. 

5.1.2. Calculo dos juros remunerat6rios: Os juros remunerat6rios dos CRI serao 

equivalentes a 5,8217% (cinco inteiros e oito mil, duzentos e dezessete decimos de 
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milesimos por cento) ao ano. Os juros remunerat6rios incidirao sobre o Valor Nominal 

Unitario Atualizado, a partir da Data de Emissao, e serao pagos anualmente, observados os 

termos e condi<;:6es deste Termo de Securitiza<;:ao, calculados em regime de capitaliza<;:ao 

composta de forma pro rata temporis por dias corridos, de acordo com a formula prevista 

abaixo, sendo certo que o primeiro pagamento ocorrera em 27 de novembro de 2017: 

J = Vna x (Fator de Juros -1 ), onde: 

J = Valor unitario dos juros acumulados na data do calculo, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

Vna = Conforme definido acima; 

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

arredondamento, calculado da seguinte forma: 

d.cp 

Fator de juros = (i + 1)act , onde: 

i = Taxa de juros remunerat6rios definida no item 3.1. alinea "g", informada com 6 (seis) 

casas decimais; 

dcp = Numero de dias corridos entre a Data de Emissao ou ultimo pagamento de juros e a 

data do calculo, pagamento ou vencimento; 

dct = Numero de dias corridos contidos entre a data do ultimo pagamento de juros e a 

data do pr6ximo pagamento de juros. Em 27 de novembro de 2017 o dct sera igual a 365; 

Observacoes: 

Para fins de calculo dos juros remunerat6rios e de amortiza<;:ao sera considerada data de 

pagamento ("Data de Pagamento"), todo dia 27 do mes de novembro de cada ano, conforme 

Anexo I ao presente Termo de Securitiza<;:ao. 

Criterios de Precisao: 
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dcp 
A expressao (i + l)dct e considerada com 9 casas decimais com arredondamento. 

5.1.3. Calculo da amortiza~ao: 

AMi = AMi = VNa x Tai , onde: 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de Amortiza~ao, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

VNa = Conforme definido acima; 

Tai = 1-esima taxa de amortiza~ao informada com 6 (seis) casas decimais, conforme Anexo 

I do presente Termo de Securitiza~ao. 

5.1.4 As parcelas de amortiza~ao, bem como os juros remunerat6rios, serao pagos 

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

PMTi = AMi + J ' onde: 

PMTi = Pagamento anual, referente ao ano i, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

AMi = conforme definido acima; 

J = conforme definido acima. 

5.3. Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento 

de quaisquer obriga~6es referentes aos CRI ate o 1 ° (primeiro) Dia Util subsequente, se o 

vencimento coincidir com dia que nao seja um Dia Util, sem nenhum acrescimo aos valores a serem 

pagos. 

5.3.1. Os prazos de pagamento de quaisquer obriga~6es referentes aos CRI devidas no ano 

em questao serao prorrogados pelo numero de dias necessaries para assegurar que, entre o 

recebimento dos Creditos lmobiliarios pela Emissora e o pagamento de suas obriga~6es 

referentes aos CRI, sempre decorra 2 (dois) dias uteis. c) 
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5.4. Atraso de Pagamento: Na hip6tese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, 

incidirao, sobre os valores em atraso, devidamente acrescidos dos encargos financeiros pactuados 

e da atualiza~ao monetaria, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso e juros de 1% (um 

por cento) ao mes, calculado pro rata die. 

CLAUSULA SEXTA - AMORTIZA<;AO EXTRAORDINARIA, RESGATE, RECOMPRA E VENCIMENTO DOS 

CRI 

6.1. Amortizacao Extraordinaria, Recompra ou Resgate Antecipado: Ap6s 2 (dois) anos contados 

da Data de Emissao, ou seja, a partir da data de 13 de mar~o de 2019, a Emissora podera, a seu 

exclusive criterio e independentemente de antecipa~ao do fluxo dos Creditos lmobiliarios, resgatar, 

recomprar ou amortizar extraordinariamente dos CRI vinculados ao presente Termo de 

Securitiza~ao desde que comunique, por escrito, o Agente Fiduciario e os lnvestidores, com 

antecedencia minima de 2 (dois) dias uteis da realiza~ao da amortiza~ao extraordinaria e/ou do 

resgate antecipado dos CRI vinculados pelo presente Termo de Securitiza~ao. 

6.1.1. A amortiza~ao extraordinaria, a recompra e/ou o resgate antecipado dos CRI, a 

criterio da Emissora, podera ser total ou parcial e sera realizado pelo valor do saldo devedor 

dos CRI, calculado de acordo com a Clausula 5.1 do presente Termo de Securitiza~ao, na 

data da efetiva~ao da recompra, adicionado de multa sobre o valor do Saldo Devedor dos 

CRI, nos percentuais indicados abaixo, calculado de acordo com a Clausula 5.1. 

Data da amortiza~ao extraordinaria 1 Percentual do Premio 
recem~ra e/ou resgate anteci~ado dos 

CRI 
Entre a Data de Emissao e 27 de 1,00% 
novembro de 2022 (exclusive) 
Entre 27 de novembro de 2022 0,05% 
(inclusive) e 27 de novembro de 2023 
(exclusive) 
Entre 27 de novembro de 2023 0,00% 
(inclusive) e 27 de novembro de 2024 
(inclusive) 

6.1.2. Uma vez comunicada a recompra, o resgate ou a amortiza~ao extraordinaria para os 

lnvestidores e o Agente Fiduciario, conforme disposto no item 6.1. acima, a E~sora 
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procedera com o evento independente de qualquer anuencia dos Titulares dos CRI. Para o 

cumprimento do disposto acima as lnvestidores outorgarao no Boletim de Subscri~ao 

mandate irrevogavel e irretratavel, nos termos do artigo 684 do Codigo Civil Brasileiro, 

conferindo a Emissora as mais amplos, gerais e irrestritos poderes para formaliza~ao dos 

eventos que trata o item 6.1. acima. 

6.1.3. Os eventos citados nesta Clausula 6.1 serao realizados sob a ciencia do Agente 

Fiduciario e alcan~ara, indistintamente, todos as CRI. 

6.2. Vencimento Antecipado dos CRI: Em caso de qualquer forma de antecipa~ao dos Creditos 

lmobiliarios, em decorrencia, par exemplo, (a) do vencimento antecipado dos Creditos lmobiliarios 

BTS provocado pela rescisao antecipada do Contrato BTS; au (b) do vencimento antecipado dos 

Creditos lmobiliarios Financiamento provocado pela rescisao da Promessa de Superficie au, 

posteriormente, da Escritura de Superffcie, o CRI objeto dessa Oferta serao declarados vencidos 

antecipadamente pela Emissora, de forma total au parcial conforme seja o caso, devendo a 

Emissora utilizar as recurses decorrentes desses eventos para a amortiza~ao extraordinaria au 

resgate antecipado dos CRI. 

CLAUSULA SETIMA - OBRIGA<;OES DA EMISSORA 

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

as f atos relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora mediante publica~ao na imprensa, nos 

jornais em que costuma publicar seus atos societarios, assim coma informar em ate 02 (dais) Dias 

Uteis tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario par meio de comunica~ao par escrito. 

7.2. Relatorio Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatorio mensal, coloca-lo a 
disposi~ao dos Titulares dos CRI e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 15° (decimo quinto) dia de 

cada mes, ratificando a vincula~ao dos Creditos lmobiliarios aos CRI. 

7.2.1. O referido relatorio mensal devera incluir: 

a) data de emissao dos CRI; 

b) saldo devedor dos CRI; 

c) criteria de atualiza~ao monetaria dos CRI; 

d) valor pago aos Titulares dos CRI no ano; 

e) data de vencimento final dos CRI; 
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f) valor recebido das Devedoras; e, 

g) saldo devedor dos Creditos lmobiliarios. 

7.3. Responsavel pela Elaborac;:ao dos Relat6rios Mensais: Tais relat6rios de gestao serao 

preparados e fornecidos ao Agente Fiduciario pela Emissora. 

7.4. Responsabilidade da Emissora pelas lnformacoes Prestadas: A Emissora declara, sob as penas 

da lei, que verificou a legalidade e ausencia de vicios da emissao dos CRI, alem da veracidade, 

consistencia, correc;:ao e suficiencia das informac;:oes prestadas no presente Termo de Securitizac;:ao. 

7.5. Fornecimento de lnformac;:6es Relativas aos Creditos lmobiliarios: A Emissora obriga-se a 

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

respectiva solicitac;:ao, todas as informac;:oes relativas aos Creditos lmobiliarios. 

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

Fiduciario, em 5 (cinco) dias uteis contados da data de solicitac;:ao fundamentada deste, a 

todas as informac;:oes e documentos necessarios ao desempenho de suas func;:oes relativas 

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

suas publicac;:oes, os atos e decis6es da Emissora destinados aos Titulares dos CRI que 

venham a ser publicados; e, (c) informar ao Agente Fiduciario a ocorrencia de qualquer dos 

eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a declarac;:ao de vencimento 

antecipado dos Creditos lmobiliarios, previstos no Contrato BTS, no Contrato Financiamento 

e/ou nos demais documentos da Emissao, imediatamente ap6s sua ocorrencia, bem como as 

medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora. 

7.6. Envio do Organograma: A Emissora obriga-se desde ja a informar e enviar o organograma, todos 

os dados financeiros e atos societarios necessarios a realizac;:ao do relat6rio anual, previstos na 

lnstruc;:ao CVM n° 28, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser 

devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo 

para disponibilizac;:ao na CVM. O referido relat6rio do grupo societario da Emissora devera canter, 

inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de 

controle, no encerramento de cada exercicio social, conforme a Lei n° 6.404 de 15 de dezembro 

de 1976. 
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7.7. Comunicacao pela Emissora: A Emissora compromete-se a notificar em ate 5 (cinco) dias 

uteis os Titulares de CRI e o Agente Fiduciario caso quaisquer das declarac;:oes prestadas nos 

Documentos da Operac;:ao tornem-se total ou parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

CLAUSULA OITAVA - GARANTIAS 

8.1. Cessao Fiduciaria: Em garantia do adimplemento dos Creditos lmobiliarios Financiamento, foi 

constituida a Cessao Fiduciaria. 

8.2. Regime Fiduciario e Patrimonio Separado: Na forma da Clausula Nona, abaixo, a Emissora institui 

o Regime Fiduciario sobre os Creditos lmobiliarios, incluindo a Conta Centralizadora, com a 

consequente constituic;:ao do Patrimonio Separado (condicionado ao resgate dos CRI 90a Serie). 

CLAUSULA NONA - REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRA<;AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

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

irrevogavel e irretratavel, Regime Fiduciario sobre os Creditos lmobiliarios, incluindo a Conta 

Centralizadora, constituindo referidos Creditos lmobiliarios lastro para os CRI (condicionado ao 

resgate dos CRI 90a Serie). 

9.2. Conta Centralizadora: Os valores oriundos da arrecadac;:ao dos Creditos lmobiliarios serao 

mantidos na Conta Centralizadora e permanecerao separados e segregados do patrimonio comum 

da Emissora, ate que se complete o resgate da totalidade dos CRI. 

9.3. lsencao de Acao ou Execucao: Na forma do artigo 11 da Lei 9.514/97, os Creditos 

lmobiliarios, Garantias e os recursos mantidos na Conta Centralizadora estao isentos de qualquer 

ac;:ao ou execuc;:ao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constituic;:ao de garantias ou a 
execuc;:ao por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e s6 

responderao, exclusivamente, pelas obrigac;:6es inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, 

eventual entendimento pela aplicac;:ao do artigo 76 da Medida Provis6ria n° 2.158-35/2001. 

9.4. Administracao do Patrimonio Separado: A Emissora administrara ordinariamente o 

Patrimonio Separado, promovendo as diligencias necessarias a manutem;:ao de sua regularidade, 

notadamente a dos fluxos de recebimento dos Creditos lmobiliarios e de pagamento da amortizac;:ao 

do principal, juros e demais encargos acess6rios dos CRI. 
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9.5. Prejuizos ou lnsuficiencia do Patrimonio Separado: A Emissora somente respondera por 

prejufzos ou insuficiencia do Patrimonio Separado em caso de descumprimento de disposic;:ao legal 

ou regulamentar, negligencia ou administrac;:ao temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do 

Patrimonio Separado. 

CLAUSULA DECIMA - AGENTE FIDUCIARIO 

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

aceita a sua nomeac;:ao, para desempenhar os deveres e atribuic;:oes que lhe competem, sendo-lhe 

devida uma remunerac;:ao nos termos da lei e deste Termo de Securitizac;:ao. 

10.2. Declaracoes do Agente Fiduciario: Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o 

Agente Fiduciario declara: 

a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitizac;:ao, em todas as suas clausulas e 

condic;:oes; 

b) nao se encontrar em nenhuma das situac;:oes de conflito de interesse previstas na lnstruc;:ao CVM 

n° 28; 

c) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimenta legal para o exerdcio da furn;:ao que lhe e 

atribufda, conforme o § 3° do artigo 66 da Lei 6.404/76 e a lnstruc;:ao CVM n° 28; e 

d) ter verificado, no memento de aceitar a func;:ao, a veracidade das informac;:oes contidas no 

Termo de Securitizac;:ao, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas ou 

defeitos de que tenha conhecimento. 

10. 3. lncumbencias do Agente Fiduciario: lncumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, 

principalmente: 

a) zelar pela protec;:ao dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exerdcio 

da func;:ao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probe emprega na administrac;:ao dos 

pr6prios bens, acompanhando a atuac;:ao da Emissora na administrac;:ao do Patrimonio Separado; 

b) exercer, na hip6tese de insolvencia da Emissora com relac;:ao as obrigac;:oes da Emissao, a 

administrac;:ao do Patrimonio Separado; 

c) promover, na forma prevista na Clausula Decima Primeira, abaixo, a liquidac;:ao do Patrimonio 

Separado; 

d) renunciar a func;:ao, na hip6tese de superveniencia de conflito de interesses ou de qualquer 

outra modalidade de inaptidao; 
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e) conservar em boa guarda toda a escriturac;:ao, correspondencia e demais papeis relacionados 

ao exerdcio de suas func;:6es, que sejam comprovadamente recebidos, de forma inequivoca; 

f) verificar, no momenta de aceitar a func;:ao, a veracidade das informac;:6es contidas neste Termo 

de Securitizac;:ao, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos 

de que tenha conhecimento; 

g) manter atualizada a relac;:ao de Titulares dos CRI, conforme posic;:ao emitida pela CETIP e/ou 

pela BMF&BOVESPA; 

h) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos Titulares 

dos CRI, bem como realizac;:ao dos Creditos lmobiliarios afetados ao Patrimonio Separado, caso a 

Emissora nao o f ac;:a; 

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

da ocorrencia do fato, na hip6tese de eventual inadimplemento de quaisquer obrigac;:6es atinentes 

a este Termo de Securitizac;:ao; 

j) acompanhar a atuac;:ao da Emissora na administrac;:ao do Patrimonio Separado e solicitar, 

quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora; 

k) disponibilizar diariamente o saldo devedor dos CRI, calculado pela Emissora, aos participantes 

do mercado, atraves 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 Securitizac;:ao; 

m) fornecer a Emissora termo de quitac;:ao, sempre que expressamente solicitado, no prazo de 5 

(cinco) dias uteis, uma vez satisfeitos os creditos dos investidores e extinto o Regime Fiduciario; 

n) convocar, quando entender necessario e sempre que cabivel ao Agente Fiduciario, a Assembleia 

Geral de Titulares dos CRI, conforme previsto no Termo de Securitizac;:ao, respeitadas outras regras 

relacionadas as Assembleias Gerais constantes da Lei 6.404/76, conforme alterada. 

10.4. Remunerac;:ao do Agente Fiduciario: O Agente Fiduciario recebera diretamente do 

Patrimonio Separado, observada a Clausula Decima Primeira, abaixo, como remunerac;:ao pelo 

desempenho dos deveres e atribuic;:6es que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de 

Securitizac;:ao, parcelas anuais de RS 8.000,00 (oito mil reais), na data-base de assinatura do 

presente instrumento, sendo a primeira parcela devida ate o 5° (quinto) Dia Util a contar da data 

de assinatura do presente Termo de Securitizac;:ao, e as demais parcelas na mesma data dos anos 

subsequentes, ate o resgate total dos CRI. 

10.4.1. A remunerac;:ao definida no item 10.4, acima, sera devida mesmo ap6s o vencimento 

dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua func;:ao 

em relac;:ao a Emissao. 
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10.4.2. A remunerac;:ao nao inclui as despesas incorridas durante ou ap6s a prestac;:ao dos 

servic;:os e que sejam consideradas necessarias ao exerdcio da func;:ao do Agente Fiduciario, 

exemplificativamente: publicac;:6es em geral (exemplos: edital de convocac;:ao de Assembleia 

Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, anuncio 

comunicando que o relat6rio anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposic;:ao etc.), 

notificac;:6es, extrac;:ao de certid6es, envio de documentos despesas com viagens e estadias, 

transportes e alimentac;:ao de seus agentes, conference-call, bem como custas e despesas 

cartorarias relacionadas aos termos de quitac;:ao, as quais serao cobertas pelo Patrimonio 

Separado, ou, na sua insuficiencia, pelos lnvestidores. 

10.4.2.1. A remunerac;:ao definida no item 10.4, acima, tambem nao inclui as 

despesas incorridas pelo Agente Fiduciario com a contratac;:ao de terceiros 

especialistas, tais como auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as 

despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitac;:ao, indenizac;:6es, 

dep6sito judicial e sucumbencia, incorridas para resguardar os interesses dos 

Titulares dos CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciario e para realizar os Creditos 

lmobiliarios integrante do Patrimonio Separado. Tais despesas incluem tambem os 

gastos com honoraries advocatfcios, dep6sitos, custas e taxas judiciarias nas ac;:6es 

propostas pelo Agente Fiduciario ou contra o Agente Fiduciario intentadas, no 

exerdcio de suas func;:oes, ou ainda que lhe cause prejuizos ou riscos financeiros, 

enquanto representante da comunhao dos Titulares dos CRI, que serao suportadas 

pelo Patrimonio Separado ou, na hip6tese de insuficiencia deste, pelos lnvestidores. 

10.4.2.2. 0 pagamento das despesas referidas nos itens 10.4.2 e 10.4.2.1 acima 

sera realizado mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo 

Agente Fiduciario, acompanhadas dos comprovantes pertinentes, ou mediante 

reembolso, a exclusive criterio do Agente Fiduciario, ap6s, sempre que possivel, 

previa aprovac;:ao da despesa por escrito pela Emissora, na qualidade de 

administradora do Patrimonio Separado, ou, na insuficiencia deste, pelos 

lnvestidores, observando-se, neste ultimo caso, que a Emissora sera comunicada 

sobre tais despesas, sempre que possivel, previamente e por escrito. ~ 

10.4.2.3. O Agente Fiduciario, no entanto, fica desde ja ciente e concorda com ~ 
o risco de nao ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em 
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10.5. 

discordancia com (i) criterios de born senso e razoabilidade geralmente aceitos em 

rela<;6es comerciais do genera; ou (ii) a fun<;ao fiduciaria que lhe e inerente. 

10.4.3. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunera<;6es previstas no item 

10.4, acima, o valor em atraso estara sujeita a multa morat6ria de 2% (dais par cento) sabre 

o valor do debito, bem coma a juros morat6rios de 1% (um par cento) ao mes, ficando o 

valor do debito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA/IBGE, o qual incidira desde a data 

de mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessario. 

10.4.4. As parcelas de remunera<;ao referidas acima serao atualizadas pela varia<;ao 

acumulada do IPCA/IBGE, , ou ainda na impossibilidade de sua utiliza<;ao, pelo fndice que 

vier a substituf-lo, a partir da data do primeiro pagamento, ate as datas de pagamento 

seguintes, calculadas pro-rata die, se necessario. 

10.4.5. Os valores referidos acima serao acrescidos dos impastos que incidem sabre a 

presta<;ao desses servi<;os, tais coma o Impasto sabre Servi<;os de Qualquer Natureza - 155, a 

Contribui<;ao Social Sabre o Lucro Uquido - CSLL, a constitui<;ao ao Programa de lntegra<;ao 

Social - PIS ea Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social - COFINS excetuando

se o Impasto de Renda nas alfquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 

10.4.6. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o 

Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares dos CRI 

deverao ser previamente aprovadas e adiantadas pelos titulares dos CRI e, posteriormente 

conforme previsto em Lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos 

titulares dos CRI incluem tambem os gastos com honorarios advocatfcios de terceiros, 

dep6sitos, custas e taxas judiciarias nas a<;6es propostas pelo Agente Fiduciario, na condi<;ao 

de representante da comunhao dos titulares dos CRI. As eventuais despesas, dep6sitos e 

custas judiciais decorrentes da sucumbencia em a<;6es judiciais serao igualmente suportadas 

pelos titulares dos CRI, bem coma a remunera<;ao do Agente Fiduciario na hip6tese de a 

Emissora permanecer em inadimplencia com rela<;ao ao pagamento desta por um perfodo 

superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos titulares dos 

CRI para cobertura do risco de sucumbencia. /) 

Substituicao do Agente Fiduciario: O Agente Fiduciario podera ser substitufdo nas hip6teses ~ 
de ausencia ou impedimenta temporario, renuncia, interven<;ao, liquida<;ao, f alencia ou qualquer 

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

~ ~ p 28 



de qualquer desses eventos, Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para que seja eleito o novo 

agente fiduciario. 

10.6. O Agente Fiduciario podera ser destitufdo: 

a) pela CVM, nos termos da legislac;:ao em vigor; 

b) por deliberac;:ao em Assembleia Geral, independentemente da ocorrencia de qualquer fato que 

imponha ou justifique sua destituic;:ao, requerendo-se, para tanto, o veto de 2/ 3 (dois terc;:os) dos 

Titulares dos CRI; ou 

c) por deliberac;:ao em Assembleia Geral, observado o quorum previsto no item 12.7., abaixo, na 

hip6tese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9. 514/97 ou das 

incumbencias mencionadas no item 10.3., acima, desde que tenha side previamente notificado. 

10. 7. Deveres, Atribuic6es e Responsabilidades do Agente Fiduciario Eleito em Substituicao: O 

agente fiduciario eleito em substituic;:ao ao Agente Fiduciario, nos termos do item 10.6, acima, 

assumira integralmente os deveres, atribuic;:6es e responsabilidades constantes da legislac;:ao 

aplicavel e deste Termo de Securitizac;:ao. 

10.8. Substituicao Permanente: A substituic;:ao do Agente Fiduciario em carater permanente 

devera ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitizac;:ao. 

10. 9. Substituto Provis6rio: Por meio de vote da maioria absoluta dos Titulares dos CRI, estes 

poderao nomear substituto provis6rio do Agente Fiduciario em case de vacancia temporaria. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LIQUIDA<;AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. Liquidacao do Patrim6nio Separado: Caso seja verificada a insolvencia da Emissora com 

relac;:ao as obrigac;:6es da presente emissao, o Agente Fiduciario, devera realizar imediata e 

transitoriamente a administrac;:ao do Patrim6nio Separado constitufdo pelos Creditos lmobiliarios, 

representados pelas CCI, ou promover a liquidac;:ao do Patrim6nio Separado, na hip6tese de a 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI deliberar sobre tal liquidac;:ao. 

11.2. Convocacao da Assembleia Geral dos lnvestidores: Em ate 5 (cinco) dias a contar do infcio 

da administrac;:ao, pelo Agente Fiduciario, do Patrim6nio Separado, devera ser convocada uma 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, na forma estabelecida na Clausula Decima Segunda, abaixo, 

e na Lei 9.514/97. 
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11.3. Deliberacao pela Liquidacao do Patrimonio Separado: A Assembleia Geral dos Titulares dos 

CRI devera deliberar pela liquida<;:ao do Patrimonio Separado, ou pela continuidade de sua 

administra<;:ao par nova securitizadora, fixando, neste caso, a remunera<;:ao desta l'.lltima, bem coma 

as condi<;:6es de sua viabilidade economico-financeira. 

11.4. Eventos que Ensejam a Assuncao da Administracao do Patrimonio Separado pelo Agente 

Fiduciario: Alem da hip6tese de insolvencia da Emissora com rela<;:ao as obriga<;:6es da presente 

emissao, a ocorrencia de qualquer um dos eventos abaixo podera ensejar a assun<;:ao da 

administra<;:ao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, para fins de liquida-lo ou nao 

conforme itens 11.1 a 11.3, acima: 

a) pedido de recupera<;:ao judicial, extrajudicial au decreta<;:ao de falencia da Emissora, nao 

elidido no prazo legal; ou, 

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obriga<;:6es pecuniarias ou nao 

pecuniarias previstas neste Termo de Securitiza<;:ao, desde que par culpa exclusiva e nao justificavel 

da Emissora, sendo que, nessa hip6tese, a liquida<;:ao do Patrimonio Separado podera ocorrer desde 

que tal inadimplemento au mora perdure par mais de 90 (noventa) dias uteis, contados do 

inadimplemento. 

11. 5 Desempenho da Administracao pelo Agente Fiduciario: A Emissora se compromete a praticar 

todos os atos, e assinar todos os documentos, incluindo a outorga de procura<;:6es, para que o Agente 

Fiduciario possa desempenhar a administra<;:ao do Patrimonio Separado e realizar todas as demais 

fun<;:6es a ele atribufdas neste Termo de Securitiza<;:ao, em especial nesta Clausula Decima Primeira. 

11.6. A Emissora devera notificar o Agente Fiduciario em ate 2 (dais) dias uteis a ocorrencia de 

qualquer dos eventos listados na clausula 11.4 acima. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ASSEMBLEIA GERAL DOS INVESTIDORES 

12.1. Assembleia Geral dos lnvestidores: Os Titulares dos CRI poderao, a qualquer tempo, reunir

se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sabre materia de interesse da comunhao dos 

Titulares dos CRI. 

12.2. Convocacao da Assembleia Geral dos lnvestidores: A Assembleia Geral dos Titulares dos CRI 

podera ser convocada: 
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a) pelo Agente Fiduciario; 

b) pela Emissora; ou, 

c) por Titulares dos CRI que representem, no mfnimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulac;:ao. 

12.3. Formalidades da Convocacao: A convocac;:ao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far

se-a mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, com a antecedencia de 15 ( quinze) dias para a 

primeira convocac;:ao e 8 (oito) dias para segunda convocac;:ao, exceto no caso de liquidac;:ao do 

Patrimonio Separado, que a convocac;:ao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI dar-se-a 

mediante edital publicado par 3 (tres) vezes, com a antecedencia de 20 (vinte) dias para a primeira 

convocac;:ao e 8 (oito) dias para a segunda, em um jornal de grande circulac;:ao, utilizado pela 

Emissora para divulgac;:ao de suas informac;:6es societarias. 

12.4. Presidencia: A presidencia da Assembleia Geral cabera, de acordo com quern 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 prejuizo do disposto no item 12.6, abaixo, a 

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

terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presenc;:a de qualquer dessas 

pessoas for relevante para a deliberac;:ao da ordem do dia. 

12.6. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares 

dos CRI as informac;:oes que lhe forem solicitadas. 

12.7. Quorum de lnstalacao e/ou Deliberacao: As Assembleis Gerais se instalarao, em primeira 

convocac;:ao, com a presenc;:a dos Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terc;:os) 

dos CRI em Circulac;:ao e, em segunda convocac;:ao, desde que estejam presentes na referida 

Assembleia Geral Titulares de CRI que representem, no mfnimo, 33% (trinta e tres por cento) dos 

CRI em Circulac;:ao. As deliberac;:6es em Assembleias Gerais serao tomadas pelos votos favoraveis de 

Titulares de CRI que representem, no minimo, (i) 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI 

em Circulac;:ao, em primeira convocac;:ao; ou (ii) 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em 

Circulac;:ao presentes na respectiva assembleia, exceto se disposto de forma distinta nesse Termo 

de Securitizac;:ao. 
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12. 7 .1. Caso a VLI deseje celebrar o Arrendamento, ou indicar um potencial arrendatario 

para celebrar o Arrendamento, ou exercer a Opc;:ao de Compra, a Securitizadora devera 

convocar uma Assembleia Geral de lnvestidores, para que os lnvestidores deliberem sobre: 

(i) a aprovac;:ao dos termos e condic;:6es do Arrendamento, caso a VLI deseje arrendar o 

Arrendamento, bem como a aprovac;:ao de eventual potencial arrendatario indicado pela VLI; 

e, (ii) a aprovac;:ao do prec;:o e das condic;:6es eventualmente propostos pela VLI para o 

exerdcio da Opc;:ao de Compra. As deliberac;:6es de que tratam o presente item serao 

tomadas por Titulares de CRI representando 100% (cem por cento) dos CRI em Circulac;:ao. 

12.7.1.1. Na Assembleia Geral de lnvestidores que tratar das materias previstas 

no item 12. 7 .1, acima, os lnvestidores deverao considerar que os recurses necessaries 

ao pagamento dos Creditos lmobiliarios Financiamento dependem do recebimento, 

pela Salus SPE, da remunerac;:ao decorrente do Arrendamento, do pagamento da 

Opc;:ao de Compra ou da lndenizac;:ao Benfeitorias. Dessa forma, caso os lnvestidores, 

por unanimidade dos CRI em Circulac;:ao, aprovem: 

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

e seu pagamento em prazo ou condic;:6es inferiores a 11 a (decima primeira) parcela 

dos CRI, o prazo e as condic;:6es de pagamento da referida parcela dos CRI serao 

igualmente alterados, a fim de refletir o prazo ou as condic;:6es inferiores aprovadas 

pelos lnvestidores, inclusive, sem se limitar, a eventual reduc;:ao do valor do saldo 

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

inferior ao valor da 11a (decima primeira) parcela dos CRI; e, 

b) o prec;:o e as condic;:6es propostos pela VLI para o exerdcio da Opc;:ao de 

Compra, em prazo ou condic;:6es inferiores a 11a (decima primeira) parcela dos CRI, 

o prazo e as condic;:6es de pagamento da referida parcela dos CRI serao igualmente 

alterados, a fim de refletir o prazo ou as condic;:6es inferiores aprovadas pelos 

lnvestidores, inclusive, sem se limitar, a eventual reduc;:ao do valor do saldo devedor 

dos CRI, caso o valor do Arrendamento aprovado pelos lnvestidores seja inferior ao 

valor da 11a (decima primeira) parcela dos CRI. 

12. 7.1.2. Caso os lnvestidores, representando 100% (cem por cento) dos CRI em _ fl 
Circulac;:ao, nao aprovem qualquer das alternativas acima, inclusive caso o quorum ~ 
para tal deliberac;:ao nao seja alcanc;:ado, a Emissora nao aprovara qualquer dos 
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eventuais pleitos da VU previstos na Promessa de Superficie e/ou Escritura de 

Superficie, ocasionando a extinc;:ao da Promessa de Superficie e/ou Escritura de 

Superficie, ocasiao em que a VU ficara obrigada a pagar a Salus SPE a lndenizac;:ao 

Benfeitorias, cujos recursos servirao de forma de pagamento da 11 a (decima 

primeira) parcela dos CRI. 

12.7.2. Em vista do disposto no Contrato BTS e na Promessa de Superficie ou Escritura de 

Superficie, para que ocorra qualquer mudanc;:a, transferencia ou cessao do controle 

societario/acionario, direto ou indireto, ou ainda, fusao ou cisao da FCA e/ou da VU, salvo 

previs6es do item 9.1. alinea (h) do Contrato BTS e do item 4.3. da Promessa de Superficie 

e da Escritura de Superficie, a Securitizadora devera convocar uma Assembleia Geral de 

lnvestidores, para que os lnvestidores deliberem sobre a anuencia ou nao previamente do 

evento em questao. A anuencia ao evento de que trata o presente item dependera de votos 

favoraveis de Titulares de CRI que representem, no minimo, (i) 50% (cinquenta por cento) 

mais 1 (um) dos CRI em Circulac;:ao, em primeira convocac;:ao; au (ii) 50% (cinquenta par 

cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulac;:ao presentes na respectiva assembleia, em qualquer 

convocac;:ao subsequente, desde que estejam presentes na referida Assembleia Geral 

Titulares de CRI que representem, no minima, 10% (dez par cento) dos CRI em Circulac;:ao. 

12. 7. 3. A cada CRI correspondera um voto, sendo admitida a constituic;:ao de mandatarios, 

observadas as disposic;:6es dos §§ 1 ° e 2° do artigo 126 da Lei 6.404/76. 

12. 7.4. Sem prejuizo do disposto acima estarao sujeitas a aprovac;:ao dos Titulares dos CRI 

que representem, 85% (oitenta e cinco par cento) dos CRI em circulac;:ao: 

(i) a alterac;:ao de quaisquer condic;:6es au prazos de pagamento dos CRI; 

(ii) a alterac;:ao do indicador e/ou reduc;:ao dos Juros Remunerat6rios e 

Atualizac;:ao Monetaria dos CRI; e 

(iii) a alterac;:ao dos qu6runs de deliberac;:ao, para fins de deliberac;:6es em 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, conforme previsto nesta Clausula 

Decima Segunda. o 
12.8. Constituic;:ao do Quorum de lnstalac;ao e/ou Deliberac;:ao: Para efeito de calculo de quaisquer ~ 
dos qu6runs de instalac;:ao e/ou deliberac;:ao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, serao 
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considerados os CRI em Circulai;:ao. Os votos em branco tambem deverao ser excluidos do calculo 

do quorum de deliberac;:ao da Assembleia Geral. 

12. 9. Validade das Deliberac;:6es: As deliberac;:6es tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os 

qu6runs estabelecidos neste Termo de Securitizac;:ao, serao existentes, validas e eficazes perante 

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

12. 10. Dispensa das Formalidades: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste 

Termo de Securitizac;:ao, sera considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares 

dos CRI a que comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuizo das disposii;:6es relacionadas 

com os qu6runs de deliberac;:ao estabelecidos neste Termo de Securitizac;:ao. 

12.11. Vinculac;:ao das Deliberac6es: As deliberac;:6es tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias 

Gerais de Titulares de CRI no ambito de sua competencia legal, observados os qu6runs neste Termo 

de Securitizac;:ao, vincularao a Emissora e obrigarao todos os titulares de CRI em Circulac;:ao, 

independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do voto 

proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares de CRI. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. Despesas do Patrimonio Separado: As despesas abaixo indicadas serao deduzidas dos 

recursos que integram o Patrimonio Separado ou serao arcadas pelas Cedentes, quando informado, 

independentemente de qualquer aprovac;:ao por parte dos Titulares dos CRI: 

a) as despesas com a gestao, cobranc;:a, realizac;:ao, cust6dia e liquidac;:ao do Patrimonio Separado 

(inclusive das CCI), inclusive as referentes a sua transferencia para outra companhia securitizadora 

de creditos imobiliarios, na hip6tese de o Agente Fiduciario vir a assumir a sua administrac;:ao ou 

liquida-lo; 

b) as despesas com a administrac;:ao do Patrimonio Separado e manutenc;:ao do Rating serao 

arcadas pelas Cedentes; 

c) a remunerac;:ao do Agente Fiduciario, bem como suas despesas incorridas, conforme descritas, 

na Clausula Decima acima, bem como eventuais despesas da mesma natureza incorridas pela 

Emissora; 

d) os eventuais tributes que, a partir da Data de Emissao dos CRI, venham a ser criados e/ou 

majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, questionada ou 
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reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributac;:ao 

incidente sobre os CRI e/ou sobre os Creditos lmobiliarios; 

e) as perdas, danos, obrigac;:6es ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocatfcios arbitrados 

pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissao, exceto se tais perdas, danos, 

obrigac;:6es ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da 

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

agentes, conforme vier a ser determinado em decisao judicial final proferida pelo juizo 

competente, da qual nao caibam mais recursos, ou (ii) sejam de responsabilidade das Devedoras; 

f) as despesas incorridas pela Emissora com a manutenc;:ao do registro e cust6dia das CCI, 

representativas dos Creditos lmobiliarios; 

g) demais despesas previstas em lei ou em regulamentac;:ao aplicavel como sendo de 

responsabilidade do Patrim6nio Separado; 

h) eventuais despesas com tarifas bancarias envolvidas na administrac;:ao dos Creditos lmobiliarios; 

i) despesas com a renovac;:ao anual e/ou o monitoramento da classificac;:ao de risco dos CRI; 

j) eventuais despesas e taxas relativas a negociac;:ao e cust6dia dos CRI, nao compreendidas na 

descric;:ao acima; e, 

k) todos os demais custos e despesas incorridos, inclusive pela Emissora, para salvaguardar os 

direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI, nao compreendidos na descric;:ao acima. 

13.2. Despesas Suportadas pelos lnvestidores: Considerando-se que a responsabilidade da 

Emissora se limita ao Patrim6nio Separado, nos termos da Lei 9.514/97, caso o Patrim6nio Separado 

seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 13.1, acima, tais despesas serao 

suportadas pelos lnvestidores, na propon;:ao dos CRI detidos por cada lnvestidor. 

13. 3. Destituicao da Emissora: No caso de destituic;:ao da Emissora nos termos previstos neste 

Termo de Securitizac;:ao, os recursos necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou 

extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverao 

ser previamente aprovadas em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente 

Fiduciario, na proporc;:ao de CRI detidos por cada lnvestidor, na data da respectiva aprovac;:ao. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

14.1. Tratamento Tributario: Serao de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os tributos I 
diretos e indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores nao devem considerar 

unicamente as informac;:6es contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo 
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consultar seus pr6prios consultores quanto a tributac;:ao especifica que sofrerao enquanto Titulares 

dos CRI: 

(i) lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados 

de recebiveis imobiliarios e o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

Os rendimentos dos certificados dos recebiveis imobiliarios serao tributados pelo IRRF as aliquotas 

de (i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de ate 180 dias; (ii) 20% quando 

os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias ate 360 dias; (iii) 17,5% quando os 

investimentos forem realizados com prazo de 361 dias ate 720 dias; e (iv) 15% quando os 

investimentos forem realizados com prazo superior a 721 dias. 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificac;:ao 

como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituic;:ao financeira, 

sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizac;:ao, corretora de titulos, valores 

mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade de arrendamento 

mercantil ou investidor estrangeiro. 

A remunerac;:ao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios, incluindo o ganho de capital 

na alienac;:ao ou cessao, detidos por investidores pessoas fisicas fica isenta do imposto de renda (na 

fonte e na declarac;:ao de ajuste anual) independentemente da data de emissao do referido 

certificado. 

As entidades imunes estao dispensadas da retenc;:ao do impasto na fonte desde que declarem sua 

condic;:ao a fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se a tributac;:ao pelo IRRF 

a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 

1997, em seu artigo 12, paragrafo 1 °, estabelece que a imunidade nao abrange os rendimentos 

auferidos em aplicac;:6es financeiras, de renda fixa ou de renda variavel. Este dispositivo legal esta 

suspenso por forc;:a de ac;:ao direta de inconstitucionalidade movida pela Confederac;:ao Nacional da 

Saude. 

0 IRRF pago por investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real e 

considerado antecipac;:ao, gerando o direito a compensac;:ao com o IRPJ apurado em cada periodo 

de apurac;:ao. 
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Sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicac;:6es de recursos das provis6es, reservas tecnicas 

e fundos de planos de beneffcios de entidade de previdencia complementar, sociedade seguradora 

e Fundo de Aposentadoria Programada Individual· FAPI, bem como de seguro de vida com clausula 

de cobertura por sobrevivencia, havera dispensa de retenc;:ao do imposto de renda incidente na 

fonte ou pago em separado. 

Tambem, na hip6tese de aplicac;:ao financeira em certificados de recebiveis imobiliarios realizada 

por instituic;:6es financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdencia 

complementar abertas (com recursos nao derivados das provis6es, reservas tecnicas e fundos), 

sociedades de capitalizac;:ao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades 

de arrendamento mercantil, ha dispensa de retenc;:ao na fonte e do pagamento do imposto. 

Nas operac;:6es com certificados de recebiveis imobiliarios registrados para negociac;:ao na 

BM&FBOVESPA, a retenc;:ao do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas 

juridicas nao financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada por meio do pr6prio 

sistema. 

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas juridicas nao financeiras que nao possuirem contas 

individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas contas pela 

Emissora, cabendo as instituic;:6es financeiras titulares das referidas contas a retenc;:ao do e o 

recolhimento do IRRF. 

A retenc;:ao deve ser efetuada por ocasiao do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores 

e o recolhimento do IRRF deve ser realizado ate o terceiro Dia Util subsequente ao decendio de 

ocorrencia do referido pagamento. 

Em relac;:ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra 

geral, o mesmo tratamento cabivel em relac;:ao aos rendimentos e ganhos percebidos pelos 

residentes no Pais. Por sua vez, ha um regime especial de tributac;:ao aplicavel aos rendimentos e 

ganhos auferidos pelos investidores nao residentes cujos recursos adentrarem o pais de acordo com 

as normas do Conselho Monetario Nacional. Nesta hip6tese, os rendimentos auf eridos por 

investidores estrangeiros estao sujeitos a incidencia do impasto de renda, a aliquota de 15%, ao 

passo que os ganhos realizados em ambiente bursatil, como a BM&FBOVESPA, sao isentos de 

tributac;:ao. Em relac;:ao aos investimentos oriundos de paises que nao tributem a renda ou que a 
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tributern por alfquota inferior a 20%, em qualquer situa<;:ao ha incidencia do impasto de renda a 

aliquota de 25%. 

(ii) Impasto sobre Opera<;:6es Financeiras - IOF 

Ainda, corn rela<;:ao aos investidores nao-residentes, o Regularnento do IOF deterrnina que o ingresso 

de recurses estrangeiros para aplica<;:ao nos rnercados financeiro e de capitais, na forrna 

regularnentada pelo Conselho Monetario Nacional a aliquota do IOF / Carnbio sera igual a 0% (zero 

por cento). Alertarnos, contudo, por se tratar de impasto que exerce irnportante papel extrafiscal, 

as aliquotas poderao ser alteradas de forrna autornatica via Decreto do Poder Executive. 

Adicionalrnente, de urna rnaneira geral, curnpre lernbrar que se aplica a alfquota "zero" do 

IOF /Titulos ou Valores Mobiliarios, cujo f ato gerador sera a aquisi<;:ao, cessao, resgate, repactua<;:ao 

ou pagarnento para liquida<;:ao de tftulos e valores rnobiliarios. 

(iii) Contribui<;:ao ao Prograrna de lntegra<;:ao Social - PIS e para o Financiarnento da Seguridade 

Social - COFINS 

A contribui<;:ao ao PIS ea COFINS incidern sobre o valor do faturarnento rnensal das pessoas juridicas 

ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas, 

independenternente do tipo de atividade exercida e da classifica<;:ao contabil adotada para tais 

receitas. 

No tocante a contribui<;:ao ao PIS ea COFINS, e irnportante rnencionar que a rernunera<;:ao conferida 

a tftulo de pagarnento dos juros dos certificados de recebiveis irnobiliarios aos investidores pessoas 

juridicas constitui receita financeira. Para as ernpresa sujeitas ao regime cumulative (aplicavel via 

de regra para ernpresas do lucro real), a altera<;:ao recente prornovida pelo Decreto n° 8.426/2015 

revogou o regime de aliquota zero anteriorrnente vigente e elevou as aliquotas para 0,65% (PIS) e 

4% (COFINS) sobre receitas financeiras auferidas a partir de 1 ° de julho de 2015. 

No caso dos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presurnido, porern, tais receitas 

financeiras nao estao sujeitas a contribui<;:ao ao PIS ea COFINS, em razao da revoga<;:ao do paragrafo 

1° do artigo 3° da Lein° 9.718/98 pela Lein° 11.941/09, decorrente da anterior declara<;:ao de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenario do Supremo Tribunal Federal - STF. 

J) 
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E importante ressalvar que no caso das pessoas jurfdicas que tenham como atividade principal a 

explorac;:ao de operac;:6es financeiras, como, por exemplo, as instituic;:6es financeiras e entidades 

assemelhadas, a remunerac;:ao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de 

recebiveis imobiliarios e considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurfdicas, estando, portanto, sujeita a 
tributa<;:ao pela contribuic;:ao ao PIS e pela COFINS, na forma da legislac;:ao aplicavel a pessoa jurfdica 

que a auferir. 

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas nao ha qualquer incidencia dos 

referidos tributes. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICIDADE 

15.1. Publicidade: Os fates e ates relevantes de interesse dos lnvestidores, bem coma as 

convoca<;:6es para as respectivas assembleias gerais, serao realizados mediante publicac;:ao de edital 

no jornal em que a Emissora publica seus ates societarios. 

15.2. Demais lnformac;:6es: As demais informac;:oes peri6dicas da Emissao ou da Emissora serao 

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais ou regulamentares, por meio do sistema de envio de 

lnformac;:6es Peri6dicas e Eventuais - IPE. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- REGISTRO DO TERMO 

16.1. Registro do Termo de Securitizac;:ao: 0 presente Termo de Securitizac;:ao sera registrado no 

Custodiante das CCI, nos termos do paragrafo (mice do artigo 23 da Lei 10. 931 /04. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - RISCOS 

17.1. Riscos: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados pelo 

potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, rentabilidade, 

regulamentac;:ao especifica, entre outros, que se relacionam a Emissora, Devedoras, Cedentes, e 

aos pr6prios CRI objeto desta Emissao. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as 

informac;:oes que estao descritas neste Termo de Securitizac;:ao, bem como consultar seu consulter 

de investimentos e outros profissionais que julgar necessaries antes de tomar uma decisao de 

investimento. Segue abaixo descri<;:ao, nao exaustiva, dos principais fatores de risco a serem 

considerados pelo potencial investidor, antes de subscrever ou adquirir os CRI. 
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FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO 

Polftica economica do Governo Federal 

A economia brasileira tern sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenc;:6es do 

Governo Federal, que modificam as politicas monetarias, de credito, fiscal e outras para influenciar 

a economia do Brasil. 

As ac;:6es do Governo Federal para controlar a inflac;:ao e efetuar outras politicas envolveram, no 

passado, controle de salarios e prec;:o, desvalorizac;:ao da moeda, controles no fluxo de capital e 

determinados limites sobre as mercadorias e servic;:os importados, dentre outras. 

Os neg6cios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa das Devedoras podem ser 

adversamente afetados em razao de mudanc;:as nas politicas publicas e por fatores como: (a) 

variac;:ao nas taxas de cambio; (b) controle de cambio; (c) indices de inflac;:ao; (d) flutuac;:oes nas 

taxas de juros; (e) falta de liquidez nos mercados financeiro e de capitais brasileiros; (f) 

racionamento de energia eletrica; (g) instabilidade de prec;:os; (h) mudanc;:as na politica fiscal e no 

regime tributario; e, (i) medidas de cunho politico, social e economico que possam afetar o pais. 

Adicionalmente, o Presidente da Republica tern poder consideravel para determinar as politicas 

governamentais e atos relativos a economia brasileira e, consequentemente, afetar as operac;:6es e 

o desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a modificac;:6es por parte do 

Governo Federal nas politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode 

contribuir para a incerteza economica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de 

valores mobiliarios brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na 

economia brasileira poderao prejudicar as atividades e os resultados operacionais das Devedoras, 

e por consequencia, o desempenho financeiro dos CRI. 

Efeitos da polftica anti-inflacionaria 

Historicamente, o Brasil teve altos indices de inflac;:ao. A inflac;:ao e as medidas do Governo Federal 

para combate-la, combinadas com a especulac;:ao de futuras politicas de controle inflacionario, 

contribuiram para a incerteza economica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais 

brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflac;:ao frequentemente tern incluido 

a manutenc;:ao de politica monetaria restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a 

disponibilidade de credito e reduzindo o crescimento economico. Futuras medidas tomadas pelo 

Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenc;:ao no mercado de cambio e ac;:6es 
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para ajustar ou fixar o valor do real, podem ter um efeito material desfavoravel sobre a economia 

brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissao. 

Caso o Brasil venha a vivenciar um a significativa inflac;:ao no f uturo, e possivel que os Creditos 

lmobiliarios nao sejam capazes de acompanhar estes efeitos da inflac;:ao. Como o pagamento dos 

lnvestidores esta baseado na realizac;:ao destes ativos, isto pode alterar o retorno previsto pelos 

I nvesti do res. 

lnstabilidade da taxa de cambio e desvaloriza~ao do real 

A moeda brasileira tern historicamente sofrido frequentes desvalorizac;:6es. No passado, o Governo 

Federal implementou diversos planos economicos e fez uso de diferentes politicas cambiais, 

incluindo desvalorizac;:6es repentinas, pequenas desvalorizac;:6es peri6dicas (durante as quais a 

frequencia dos ajustes variou de diaria a mensal), sistemas de cambio flutuante, controles cambiais 

e dois mercados de cambio. As desvalorizac;:6es cambiais em perfodos mais recentes resultaram em 

flutuac;:6es significativas nas taxas de cambio do real frente ao d6lar dos Estados Unidos da America. 

Nao e possivel assegurar que a taxa de cambio entre o real e o d6lar dos Estados Unidos da America 

ira permanecer nos niveis atuais. As depreciac;:6es do real frente ao d6lar dos Estados Unidos da 

America tambem podem criar press6es inflacionarias adicionais no Brasil que podem afetar 

negativamente a liquidez das Devedoras e a qualidade da presente Emissao. 

Efeitos da eleva~ao subita da taxa de juros 

0 mesmo podemos dizer sobre o impacto da variac;:ao das taxas de juros junto aos principais agentes 

do mercado, com efeito desfavoravel aos lnvestidores e as Devedoras. 

Efeitos da retra~ao no nivel da atividade economica 

As operac;:6es de securitizac;:ao de creditos imobiliarios apresentam historicamente uma correlac;:ao 

direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retrac;:ao no nivel de atividade da 

economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, pode acarretar a elevac;:ao 

no patamar de inadimplemento de pessoas juridicas, inclusive das Devedoras. 

Uma eventual reduc;:ao do volume de investimentos estrangeiros no pais podera ter impacto no 

balanc;:o de pagamentos, o que podera forc;:ar o Governo Federal a ter maior necessidade de 

captac;:6es de recursos, tanto no mercado domestico quanto no mercado internacional, a taxas de 

juros mais elevadas. lgualmente, eventual elevac;:ao significativa nos indices de inflac;:ao brasileiros 

e eventual desacelerac;:ao da economia dos Estados Unidos da America podem trazer impacto 

negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando as 
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despesas com emprestimos ja obtidos e custos de novas capta~6es de recurses por empresas 

brasileiras. 

FATORES RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO INTERNACIONAL 

0 valor de mercado dos titulos e valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras e 

influenciado pela percep~ao de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deteriora~ao 

dessa percep~ao podera ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos na 

economia e as condi~6es de mercado em outros paises de mercados emergentes, especialmente da 

America Latina, poderao influenciar o mercado em rela~ao aos tftulos e valores mobiliarios emitidos 

no Brasil. Ainda que as condi~6es economicas nesses paises possam diferir consideravelmente das 

condi~6es economicas no Brasil, as rea~6es dos investidores aos acontecimentos nesses outros 

pafses podem ter um efeito adverse no valor de mercado dos titulos e valores mobiliarios de 

emissores brasileiros. 

Alem disso, em consequencia da globaliza~ao, nao apenas problemas com pafses emergentes 

afetam o desempenho economico e financeiro do pais. A economia de pafses desenvolvidos, como 

os Estados Unidos da America, interfere consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em 

consequencia dos problemas economicos em varios paises de mercados desenvolvidos em anos 

recentes (como por exemplo, a crise imobiliaria nos Estados Unidos da America em 2008), os 

investidores estao mais cautelosos na realiza~ao de seus investimentos, o que causa uma retra~ao 

dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasao de investimentos estrangeiros no Brasil, 

fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para capta~ao de recurses, 

tanto nacional coma estrangeiro, impedindo o acesso ao mercado de capitais internacionais. Desta 

forma, e importante ressaltar que eventuais crises nos mercados internacionais podem afetar o 

mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma redu~ao ou falta de liquidez para os CRI da presente 

Emissao. 

FATORES RELATIVOS A ALTERA<;OES NA LEGISLA<;AO E REGULAMENTA<;AO TRIBUTARIAS 

APLICAVEIS AOS CRI 

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas fisicas residentes no pafs titulares de CRI estao 

isentos de IRRF - lmposto de Renda Retido na Fonte e de declara~ao de ajuste anual de pessoas 

ffsicas. Da mesma fora caso o CRI atenda ao disposto na Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011 

ficara reduzida a O (zero) a alfquota do impasto sobre a renda incidente sobre os rendimentos 

defi nidos nos term as da Lei n' 8. 981 , de 20 de janei ro de 1995, produzidos pelo CRI, q uandf g:s~ 



creditados, entregues ou remetidos a beneficiario residente ou domiciliado no exterior, exceto em 

pais que nao tribute a renda ou que a tribute a aliquota maxima inferior a 20% (vinte por cento). 

Tais tratamentos tributaries tern o intuito de fomentar o mercado de CRI e podem ser alterados ao 

longo do tempo. Eventuais alterac;:6es na legislac;:ao tributaria, eliminando tal isenc;:ao, criando ou 

elevando aliquotas do impasto de renda incidente sobre os CRI, ou mesmo a criac;:ao de novos 

tributes aplicaveis aos CRI, poderao afetar negativamente o rendimento liquido dos CRI esperado 

pelos lnvestidores. 

FA TORES RELATIVOS A EMISSORA 

Risco da nao realizac;:ao da carteira de ativos 

A Emissora e uma companhia emissora de titulos representatives de creditos imobiliarios, tendo 

como objeto social a aquisic;:ao e securitizac;:ao de creditos imobiliarios atraves da emissao de 

certificados de recebiveis imobiliarios, cujos patrimonies sao administrados separadamente. 0 

Patrimonio Separado tern como principal fonte de recurses os Creditos lmobiliarios. Desta forma, 

qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela Emissora podera afetar negativamente 

a capacidade da Emissora de honrar as obrigac;:6es decorrentes dos CRI. Na hip6tese de a Emissora 

ser declarada insolvente com relac;:ao as obrigac;:6es da presente emissao, o Agente Fiduciario devera 

assumir a administrac;:ao dos Creditos lmobiliarios e dos demais direitos e acess6rios que integram 

o Patrimonio Separado. Em Assembleia Geral, os titulares dos CRI poderao deliberar sobre as novas 

normas de administrac;:ao do Patrimonio Separado ou optar pela liquidac;:ao deste, que podera ser 

insuficiente para o cumprimento das obrigac;:6es da Emissora perante os titulares dos CRI. 

Administrac;:ao da Emissora 

A perda de membros da alta administrac;:ao da Emissora, au a incapacidade de atrair e manter 

pessoal adicional para integra-la, pode ter um efeito adverse relevante sabre a situac;:ao financeira 

e os resultados operacionais da Emissora. A capacidade da Emissora em manter sua posic;:ao 

competitiva depende em larga escala dos servic;:os da alta administrac;:ao. A Emissora nao pode 

garantir que tera sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua alta 

administrac;:ao. A perda dos servic;:os de qualquer dos membros da alta administrac;:ao au a sua 

incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integra-la podem causar um efeito adverse 

relevante na situac;:ao financeira e nos resultados operacionais da Emissora. 

Falencia, recuperac;:ao judicial ou extrajudicial da Emissora 
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Ao longo do prazo de durac;:ao dos CRI, a Emissora podera estar sujeita a eventos de falencia, 

recuperac;:ao judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituidos o Regime 

Fiduciario e o Patrimonio Separado sobre os Creditos lmobiliarios, eventuais contingencias da 

Emissora, em especial as fiscais, previdenciarias e trabalhistas, poderao afetar tais Creditos 

lmobiliarios, principalmente em razao da falta de jurisprudencia em nosso pais sobre a plena 

eficacia da afetac;:ao de patrimonio. 

Nao existe jurisprudencia firmada acerca da securitizac;:ao 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, economico e juridico desta Emissao considera um 

conjunto de rigores e obrigac;:oes estipuladas atraves de contratos elaborados nos termos da 

legislac;:ao em vigor. Entretanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradic;:ao e 

jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operac;:ao financeira, 

em situac;:oes de estresse podera haver perdas por parte dos lnvestidores, inclusive decorrentes do 

dispendio de tempo e recursos necessarios para fazer valer as disposic;:oes contidas nos documentos 

desta operac;:ao. 

FA TORES RELATIVOS A EMISSAO DOS CRI 

Risco da deteriorac;:ao da qualidade de credito do Patrimonio Separado podera afetar a 

capacidade da Emissora de honrar suas obrigac;:oes decorrentes dos CRI 

Os CRI sao lastreados pelas CCI, que representam os Creditos lmobiliarios. As CCI foram vinculadas 

aos CRI por meio deste Termo de Securitizac;:ao, pelo qual foi instituido o Regime Fiduciario e criado 

o Patrimonio Separado. Os Creditos lmobiliarios representam creditos detidos pela Emissora contra 

as Devedoras, que compreendem valor da promessa, atualizac;:ao monetaria, juros e outras 

eventuais taxas de remunerac;:ao, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como 

os respectivos acess6rios. Caso os Creditos lmobiliarios nao sejam suficientes para amortizar 

integralmente os CRI, os Titulares dos CRI sofrerao prejuizos dado que nao havera recursos 

adicionais para serem utilizados na amortizac;:ao integral dos CRI. 

Risco da ocorrencia de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a 

antecipac;:ao dos pagamentos 

A ocorrencia de qualquer evento de pagamento antecipado ou vencimento antecipado dos Creditos 

lmobiliarios, bem como de amortizac;:ao extraordinaria ou resgate antecipado dos CRI, acarretara of( 

pre-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, podendo gerar dificuldade de 

reinvestimento do capital investido pelos investidores a mesma taxa estabelecida para os CRI. 

Adicionalmente, dado que os CRI poderao ser integralizados pelo investidor com agio, calculado em 
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func;:ao da rentabilidade esperada pelo investidor ao longo do prazo de amortizac;:ao dos CRI 

originalmente programado. Em caso de antecipac;:ao do pagamento dos Creditos lmobiliarios, os 

recursos decorrentes dessa antecipac;:ao serao imputados pela Emissora na amortizac;:ao 

extraordinaria e/ou resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos neste Termo de Securitizac;:ao, 

hip6tese em que o valor a ser recebido pelo lnvestidor podera nao ser suficiente para reembolsar 

integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o 

pagamento do agio. Neste caso, nem o Patrimonio Separado, nem mesmo a Emissora, disporao de 

outras fontes de recursos para satisfac;:ao dos interesses dos investidores. 

Risco Referente aos Creditos lmobiliarios Financiamento 

Os recursos necessarios para o adimplemento dos Creditos lmobiliarios Financiamento sao advindos 

do Arrendamento, da Opc;:ao de Compra ou da lndenizac;:ao. Caso nao receba nenhum desses recursos 

a Salus SPE nao tera condic;:6es de adimplir os Creditos lmobiliarios Financiamento, afetando, assim, 

a rentabilidade dos CRI, conforme previsto no fator de risco Riscos Relativos a Salus SPE, abaixo. 

Riscos Financeiros 

Ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em operac;:6es de securitizac;:ao no 

mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possfveis descompassos entre as taxas de remunerac;:ao 

de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia de garantia por acumulo de atrasos ou perdas; e, (iii) 

risco de f alta de liquidez. 

Risco relacionado ao quorum de delibera~ao em Assembleia Geral de lnvestidores 

As deliberac;:6es a serem tomadas em Assembleias Gerais de Titulares dos CRI sao aprovadas por 

maioria absoluta, ressalvados os qu6runs espedficos estabelecidos neste Termo de Securitizac;:ao, 

especialmente aqueles previstos nos itens 12. 7 .1. e seguintes e 12. 7. 2., acima. 0 titular de pequena 

quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decis6es da maioria, ainda que se manifeste voto 

desfavoravel, sendo que as materias previstas nos itens 12.7.1. e 12.7.2., acima, dependem da 

aprovac;:ao de 100% (cem por cento) dos CRI em Circulac;:ao. Nao ha mecanismos de venda 

compuls6ria no caso de dissidencia do titular do CRI em determinadas materias submetidas a 
deliberac;:ao em Assembleia Geral. Adicionalmente, ha o risco de nao ser possfvel alcanc;:ar o quorum 

mfnimo exigido por este Termo de Securitizac;:ao para deliberac;:6es que podem ser consideradas 

importantes para determinados lnvestidores. 

Eventual Rebaixamento na Classifica~ao de Risco da Oferta t 
A classificac;:ao de risco atribufda a Oferta baseou-se na atual condic;:ao da FCA e VLI. Nao existe 

garantia de que a classificac;:ao de risco permanecera inalterada durante a vigencia dos CRI. Caso a 
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classifica~ao de risco seja rebaixada, os titulares dos CRI poderao sofrer perdas caso realizem 

neg6cios no mercado secundario. 

Baixa liquidez no mercado secundario 

Atualmente, o mercado secundario de certificados de recebfveis imobiliarios no Brasil apresenta 

baixa liquidez e nao ha nenhuma garantia de que existira, no futuro, um mercado para negocia~ao 

dos CRI que permita sua aliena~ao pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam 

pelo desinvestimento. Dessa forma, o lnvestidor que adquirir os CRI podera encontrar dificuldades 

para negocia-los no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o investimento nos 

CRI por todo o prazo da Emissao. 

Restri~ao a negocia~ao 

Os CRI sao objeto de esfor~os restritos de distribui~ao, nos termos da lnstru~ao CVM n° 476/09, 

ficando sua negocia~ao no mercado secundario sujeita ao perfodo de veda~ao previsto no artigo 13 

da citada instru~ao. Alem disso, a Oferta sera conclufda com a coloca~ao da totalidade dos CRI ou 

a exclusive criterio da Emissora, havendo consequente risco de a Oferta nao ser concretizada e os 

valores integralizados terem que ser devolvidos aos lnvestidores. 

Credores privilegiados 

A Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, 

estabelece que "as normas que estabelec;am a afetac;iio ou a separac;iio, a qualquer titulo, de 

patrimonio de pessoa fisica ou juridica niio produzem efeitos com relac;iio aos debitos de natureza 

fiscal, previdenciciria ou trabalhista, em especial quanta as garantias e aos privilegios que [hes siio 

atribuidos". Ademais, em seu paragrafo (.mico, ela preve que "[desta forma] permanecem 

respondendo pelos debitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu 

esp6lio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separac;iio ou afetac;iio." 

Por for~a da norma acima citada, os Creditos lmobiliarios e os recurses deles decorrentes, nao 

obstante serem objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcan~ados por credores fiscais, 

trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e 

previdenciarios de pessoas ffsicas e jurfdicas pertencentes ao mesmo grupo economico da Emissora, 

tendo em vista as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao 

mesmo grupo economico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores 

destes creditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realiza~ao I 
dos Creditos lmobiliarios, em caso de falencia. Nesta hip6tese, e possfvel que os Creditos 
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lmobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI ap6s o pagamento 

daqueles credores. 

Risco oriundo da Complexidade da Estrutura 

A presente Emissao tern o carater de "operac;:ao estruturada", que compreende uma serie de 

documentos e contratos relacionados, de razoavel complexidade, e um conjunto de direitos e 

obrigac;:6es deles decorrentes. Dessa forma, os documentos e contratos devem ser interpretados de 

forma conjunta e consistente. Pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do 

modelo financeiro, economico e jurfdico considera um conjunto de rigores e obrigac;:6es de parte a 
parte, estipulados atraves de contratos que tern por diretriz a legislac;:ao em vigor. No entanto, em 

razao da pouca maturidade e da falta de tradic;:ao e jurisprudencia no mercado de capitais 

brasileiro, principalmente no que tange a operac;:6es de CRI, em situac;:6es de stress, podera haver 

perdas por parte do lnvestidor em razao do dispendio de tempo e recursos para eficacia do 

arcabouc;:o contratual. 

RISCOS RELATIVOS A SALUS SPE 

A SALUS SPE TEM COMO UNICO ATIVO OS DIREITOS ORIUNDOS DO CONTRATO BTS (0 QUE FOR 

SUA PARTE NO CONSORCIO) E DA PROMESSA DE SUPERFICIE (POSTERIORMENTE DA ESCRITURA 

DE SUPERFICIE). CASO A VU NAO CUMPRA COM SUAS OBRIGA<;OES ASSUMIDAS NA PROMESSA DE 

SUPERFICIE OU ESCRITURA DE SUPERFICIE A SALUS SPE NAO TERA RECURSOS PARA PAGAR OS 

CREDITOS IMOBIUARIOS FINANCIAMENTO, OCASIAO EM QUE TAIS CREDITOS SERAO PAGOS 

ATRAVES DA TRANSFERENCIA DOS CREDITOS ORIUNDOS DA PROMESSA DE SUPERFICIE EM DA<;AO 

EM PAGAMENTO. SE ISSO OCORRER, OS TITULARES DOS CRI PODERAO VIR A SER TITULARES DE 

CREDITOS CONTRA A VLI, DEVENDO, NESSE CASO, TOMAR AS MEDIDAS JUDICIAIS CABIVEIS 

CONTRA A VU NOS TERMOS DA PROMESSA DE SUPERFICIE OU ESCRITURA DE SUPERFICIE COM 0 

OBJETIVO DE RECUPERAR SEU INVESTIMENTO QUANDO DA AQUISl<;AO DOS CRI. 

Riscos de Tributa~ao da Salus SPE 

A Salus SPE pode sofrer tributac;:ao dos valores a serem recebidos em decorrencia do pagamento do 

Arrendamento, da lndenizac;:ao Benfeitorias ou da Opc;:ao de Compra. Qualquer mudanc;:a do regime 

de tributac;:ao da Salus SPE, seja de alterac;:ao de regulamentac;:ao em vigor, seja em razao de nova 

interpretac;:ao da regulamentac;:ao atual, pode afetar a capacidade da Salus SPE em honrar suas p 
obriga~6es decorrentes do Financiamento lmobili;irio. {'-

Riscos de Resolu~ao da Escritura de Superficie 
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Nos termos Escritura de Superficie, a VU podera a seu exclusivo criterio resolver a Escritura de 

Superficie no caso a) de pratica de fraudes pela Salus SPE na execu<;ao da Escritura de Superficie; 

e b) a Salus SPE sofra falencia, recupera<;ao judicial, liquida<;ao, judicial ou extrajudicial, ou deixe 

de existir por qualquer motivo e seu sucessor nao esteja comprovadamente apto a cumprir a 

Escritura de Superficie. Nas hip6teses acima, a Salus SPE nao tera qualquer direito a reclama<;ao, 

indeniza<;ao ou compensa<;ao, seja a que titulo for, nao dispondo de outros ativos e/ou recursos 

para pagamento do Financiamento lmobiliario. 

Riscos de Resolu~ao do Contrato BTS 

Nos termos do item 9.3. do Contrato BTS, a FCA podera a seu exclusivo criterio resolver o Contrato 

BTS, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, no caso de (a) pratica de fraudes pela Salus SPE 

na execu<;ao do Contrato BTS; (b) a Salus SPE sofra falencia, recupera<;ao judicial, liquida<;ao, 

judicial ou extrajudicial, ou deixe de existir por qualquer motivo e seu sucessor nao esteja 

comprovadamente apto a cumprir o Contrato BTS; ou (c) a Salus SPE descumpra com a obriga<;ao 

de destinar o Terreno para a Constru<;ao do Terminal de forma injustificada, nos termos do Contrato 

de Cons6rcio. Nas hip6teses acima, o Cons6rcio nao tera qualquer direito a reclama<;ao, indeniza<;ao 

ou compensa<;ao, seja a que titulo for, nao dispondo a Emissora de outros ativos e/ou recursos para 

pagamento do Financiamento lmobiliario. 

RISCOS RELATIVOS A FCA E A VLI E SEU SETOR DE ATUA~AO 

Riscos relativos a atividade da FCA 

A FCA e concessionaria de servi<;o publico de transporte ferroviario de cargas da Malha Centro

Leste, de forma que esta sujeito a extin<;ao antecipada, em determinadas circunstancias, como, 

por exemplo, a encampa<;ao pelo governo brasileiro, determinada por lei, ou a caducidade, pelo 

descumprimento dos termos do contrato de concessao. Adicionalmente, o contrato de concessao 

podera ser extinto antecipadamente por (i) rescisao embasada em decisao condenat6ria irrecorrivel 

proferida em processo judicial de iniciativa da concessionaria, com fundamento em 

descumprimento de normas contratuais; e, (ii) anula<;ao da licita<;ao, decidida em processo 

administrativo ou judicial. 

Caso ocorra a extin<;ao da concessao, os ativos serao revertidos ao respective Peder Concedente. 

Apesar de a FCA ter direito ao recebimento de indenizac;:ao no valor dos ativos que nao tenham sido 

completamente amortizados ou depreciados, nao se pode assegurar que esse valor sera suficiente 

para compensar o valor de tais ativos ou lucros cessantes. Desta forma, a extin<;ao antecipada do 
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contrato de concessao podera impedir a realizac;:ao integral do valor de determinados ativos e 

causar a perda de lucres cessantes sem uma indenizac;:ao adequada. 

As operac;:6es da FCA podem ser afetadas, ainda, por eventos imprevisiveis, de caso fortuito e forc;:a 

maior, caracteristicos da atividade ferroviaria, e, o transporte de cargas por trem apresenta 

inerentes riscos, colis6es, descarrilamentos e perdas de ativos. 

Vazamentos de combustivel e outros incidentes ambientais, perda ou danifica<;:ao de carga, 

interrupc;:ao de operac;:6es motivadas por fatores politicos, come manifestac;:6es de grupos ou 

associac;:6es civis, condic;:oes meteorol6gicos adversas e desastres naturais, tais como enchentes, 

deslizamentos de terra, podem resultar na perda de receitas e aumento no de custos. 

Adicionalmente, as operac;:oes da FCA podem ser afetadas periodicamente por quebras de safra, 

especialmente soja. A ocorrencia de um desastre natural de grandes proporc;:6es ou qualquer desses 

eventos pode ter efeito adverse sobre as operac;:6es da FCA. 

Riscos relativos ao Grupo de Controle 

0 controle da FCA e detido, indiretamente, pela Vale S.A., por meio da Minerac;:ao Tacuma S.A., 

que tern o poder de eleger quase a totalidade dos membros do Conselho de Administrac;:ao da FCA 

e determinar a realizac;:ao da maioria dos atos que requerem a aprovac;:ao dos acionistas, exercendo, 

assim, influencia consideravel sobre a FCA. Por outro lado, o interesse desse acionista majoritario 

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 

mudanc;:a, transferencia ou a cessao, direta ou indireta, do controle societario/acionario, ou ainda 

a incorporac;:ao, fusao ou cisao da FCA, sem anuencia previa e por escrito da Salus SPE e da Emissora, 

o Contrato BTS sera resolvido, com a aplicac;:ao da indenizac;:ao prevista no item 9.4 do referido 

instrumento, sendo que a aprovac;:ao, pela Emissora, da mencionada alterac;:ao de controle, 

dependera de aprovac;:ao dos lnvestidores, reunidos em Assembleia Geral, cujo quorum sera o 

definido na Clausula 12. 7 .2 do presente Termo de Securitizac;:ao. 

Da mesma forma, nos termos do item 5.4 da Promessa de Superffcie ou do item 4.3 da Escritura de 

Superficie, case ocorra qualquer mudanc;:a, transferencia ou a cessao, direta ou indireta, do 

controle societario/acionario, ou ainda a incorporac;:ao, fusao ou cisao da VLI, sem anuencia previa 

e par escrito da Salus SPE e da Emissora, a Escritura de Superficie sera resolvida, com a aplicac;:ao 

da lndenizac;:ao Utilizac;:ao dos Terrenos, sendo que a aprovac;:ao, pela Emissora, da mencionada 
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alterac;:ao de controle, dependera de aprovac;:ao dos lnvestidores, reunidos em Assembleia Geral, 

cujo quorum sera o definido na Clausula 12. 7.2 do presente Termo de Securitizac;:ao. 

Ainda, nos termos do subitem (viii) do item 9.1 do Contrato BTS e do item 5.4 da Promessa de 

Superficie ou do item 4. 3 da Escritura de Superficie, entende-se como mudanc;:a, transferencia ou 

cessao, direta ou indireta, de controle acionario, a mudanc;:a de titularidade, em um !'.mica evento 

ou em uma combinac;:ao de eventos, de mais de 49% (quarenta e nave por cento) das ac;:oes ordinarias 

atualmente vinculadas ao acordo de acionistas da FCA ou da VU, conforme o caso, desconsiderando

se, para esse fim, as transferencias de ac;:6es 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 concessao atualmente operada pela FCA nao sera considerada uma hip6tese de cessao do 

controle e de resoluc;:ao do Contrato BTS. Qualquer outra transac;:ao societaria nao abrangida no 

conceito acima podera ser realizada pela FCA e/ou pela VU livremente. 

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a FCA e a VLI atuam 

Os principais clientes da FCA e da VU atuam em mercados altamente sazonais, como o agroneg6cio. 

Qualquer flutuac;:ao nesse setor pode causar um efeito adverso em seus neg6cios. 

Riscos relacionados a Regula~ao dos setores em que a FCA atua 

A atividade da FCA e objeto de contrato de concessao firmado com a interveniencia do Poder 

Concedente, sendo que a FCA esta sujeita a um ambiente altamente regulado, sendo que a FCA 

nao pode assegurar que o Poder Concedente agira de forma favoravel ou diligente. Os contratos de 

concessao sao contratos administrativos regidos pelas leis brasileiras, as quais fornecem ao Poder 

Concedente certa discricionariedade para determinar, motivadamente, nos editais de licitac;:ao, os 

termos e condic;:oes aplicaveis as concessoes da Companhia. Caso a FCA tenha que efetuar 

investimentos adicionais coma resultado de uma medida nao prevista no contrato, ou, ainda, como 

resultado de medidas unilaterais, nas hip6teses previstas na legislac;:ao, por parte das autoridades 

concedentes, a condic;:ao financeira da FCA e os seus resultados operacionais podem ser afetados 

adversamente. Atitudes coma essas ou a edic;:ao de normas ainda mais rigidas, em razao do interesse 

publico, poderao afetar a capacidade da FCA de atender a todos os requisitos exigidos pelos 

processes regulat6rios. 

Adicionalmente, as operac;:6es da FCA exigem o cumprimento rigoroso das normas e exigencias 

ambientais, sendo que a inobservancia da legislac;:ao relativa a protec;:ao do meio ambiente pode 

implicar a imposic;:ao de multas e penalidades relevantes. As exigencias ambientais adicionais que 
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venham a ser impostas no futuro em razao de alterac;:6es na legislac;:ao ambiental ou no impacto 

ambiental das suas atividades, assim como a incapacidade da FCA de obter as licenc;:as ambientais 

necessarias, podem exigir que ela incorra em custos adicionais significativos e podem acarretar um 

efeito adverso relevante em seus neg6cios, situac;:ao financeira e resultados operacionais. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DISPOSl~OES GERAIS 

18.1. Relat6rios de Gestao dos Creditos lmobiliarios: Sempre que solicitado pelos Titulares dos 

CRI, a Emissora lhes dara acesso aos relat6rios de gestao dos Creditos lmobiliarios vinculados pelo 

presente Termo de Securitizac;:ao, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis da solicitac;:ao. 

18.2. llegalidade, lneficacia ou lnvalidade: Na hip6tese de qualquer disposic;:ao do presente Termo 

de Securitizac;:ao ser julgada ilegal, ineficaz ou invalida, prevalecerao as demais disposic;:6es nao 

afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a disposic;:ao afetada por 

outra que, na medida do possfvel, produza efeitos semelhantes. 

18.3. Verificacao de Veracidade: O Agente Fiduciario nao sera obrigado a efetuar nenhuma 

verificac;:ao de veracidade nas deliberac;:6es societarias e em atos da administrac;:ao da Emissora ou 

ainda em qualquer documento ou registro que considere autentico e que lhe tenha sido 

encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decis6es. 

18.4. Veri ficacao de suficiencia. validade , gualidade , veracidade: O Agente Fiduciario nao sera 

responsavel por verificar a suficiencia, validade, qualidade, veracidade ou completude das 

informac;:6es tecnicas e financeiras constantes de qualquer documento que lhe seja enviado com o 

fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informac;:6es do Termo de 

Securitizac;:ao e dos demais Documentos da Operac;:ao. 

18.5. Validade dos Atos do Agente Fiduciario: Os atos ou manifestac;:6es por parte do Agente 

Fiduciario, que criarem responsabilidade para os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de 

obrigac;:6es para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigac;:6es 

assumidas neste instrumento, somente serao validos quando previamente assim deliberado pelos 

titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral. 

18.6. Opiniao ou Jufzo do Agente Fiduciario: O Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de 

opiniao ou fara qualquer jufzo sobre a orientac;:ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de 

competencia de definic;:ao pelos titulares dos CRI, comprometendo-se tao-somente a agir em 
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conformidade com as instruc;:6es que lhe forem transmitidas pelos titulares dos CRI. Neste sentido, 

o Agente Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos 

juridicos decorrentes do estrito cumprimento das orientac;:6es dos titulares dos CRI a ele 

transmitidas conforme definidas pelos titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, 

independentemente de eventuais prejufzos que venham a ser causados em decorrencia disto aos 

titulares dos CRI ou a Emissora. A atuac;:ao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da lnstruc;:ao 

CVM n° 28 e da Lei 9.514/97, conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei das Sociedades por 

Ac;:6es, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional 

que nao tenha decorrido da legislac;:ao aplicavel. 

18.7. Neg6cio Complexo: As Partes declaram e reconhecem que o presente Contrato integra um 

conjunto de negociac;:6es de interesses redprocos e complexos, envolvendo a celebrac;:ao, alem 

deste Termo de Securitizac;:ao, dos demais Documentos da Operac;:ao, razao por que nenhum dos 

Documentos da Operac;:ao podera ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 

18.8. As Partes declaram e garantem que, atualmente e ao longo da vigencia deste Contrato : (i) 

nao financia, custeia, patrocina ou de qualquer modo subvenciona a pratica dos atos ilfcitos 

previstos nas leis anticorrupc;:ao e/ou organizac;:6es antissociais e crime organizado; (ii) nao 

promete, oferece, da, paga, autoriza, aceita, financia, custeia, patrocina, concorda em receber 

ou recebe qualquer suborno, propina ou outro pagamento ou benefkio ilkito, ou de qualquer modo 

subvenciona, a pratica dos atos ilkitos, direta ou indiretamente, inclusive a agentes publicos ou a 

terceiros para obter ou manter neg6cios, em relac;:ao a qualquer licitac;:ao ou contrato ou para obter 

qualquer vantagem impr6pria em geral e incluindo, sem limitac;:ao, conhecem, estao e 

permanecerao em consonancia com as disposic;:6es da Lei 12.846, de 01 de agosto de 2013 e 

quaisquer outras normas aplicaveis. 

18. 9. Hip6teses de Dispensa de Assembleia Geral: Fica desde ja dispensada a realizac;:ao de 

Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a correc;:ao de erros materiais, seja ele um erro grosseiro, 

de digitac;:ao ou aritmetico, (ii) alterac;:6es a quaisquer Documentos da Operac;:ao ja expressamente 

permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operac;:ao, (iii) alterac;:6es a quaisquer 

Documentos da Operac;:ao em razao de exigencias formuladas pela CVM, pela CETIP, ou (iv) em 

virtude da atualizac;:ao dos dados cadastrais das Partes, tais como alterac;:ao na razao social, 

enderec;:o e telefone, entre outros, desde que as alterac;:6es ou correc;:6es referidas nos itens (i), 

(ii), (iii) e (iv) acima, nao possam acarretar qualquer prejufzo aos Titulares dos CRI ou qualquer 

alterac;:ao no fluxo dos CRI, e desde que nao haja qualquer custo ou despesa adicional para os 

Titulares dos CRI. 
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CLAUSULA DECIMA NONA - NOTIFICA<;OES 

19. 1. Comunicac6es: As comunica<;:6es a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste 

Termo de Securitiza<;:ao deverao ser encaminhadas para os seguintes endere<;:os, ou para outros que 

as Partes venham a indicar, por escrito, durante a vigencia deste Termo de Securitiza<;:ao: 

Se para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

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

Sao Paulo - SP, CEP 01448-000 

At.: Flavia Palacios 

Tel.: (11) 3127-2860 

Fax.: (11) 3127-2708 

E-mail: flavi a. palaci os@rbcapita l. com / estruturacao@rbcapi tal. com 

Se para o Agente Fiduciario: 

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304 

CEP: 22640-102 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ 

At.: Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurelio Ferreira 

Tel.: (21) 3385-4565 

Fax.: (21) 3385-4046 

E-mail: operacional@pentagonotrustee.com. br 

19.2. Validade das Comunicac6es: As comunica<;:6es serao consideradas entregues quando 

recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telegrafos - ECT, por fax ou por telegrama ou por correio eletr6nico (desde que 

confirmado pelo indicativo de recebimento), nos endere<;:os mencionados neste Termo de 

Securitiza<;:ao. Cada Parte devera comunicar as outras a mudan<;:a de seu endere<;:o. 

CLAUSULA VIGESIMA - ARBITRAGEM 
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20.1 Arbitragem: Todas as quest6es relativas a interpretac;:ao e ao descumprimento das 

disposic;:6es previstas neste Termo de Securitizac;:ao serao submetidas a arbitragem, de acordo com 

as regras de arbitragem para decisao definitiva do Centro de Arbitragem e Mediac;:ao da Camara de 

Arbitragem de Comercio Brasil-Canada ("CA-CCBC"), em procedimento a ser administrado pela 

camara eleita. 

20.1.1 A sentenc;:a arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral podera ser levada a 

qualquer tribunal competente para determinar a sua execuc;:ao. 

20.1.2 Caso as regras procedimentais da CA-CCBC sejam silentes acerca de qualquer 

aspecto procedimental, tais regras serao suplementadas pelas disposic;:6es da Lei n° 9.307, 

de 23 de setembro de 1996. 

20.1. 3 0 Tribunal Arbitral sera formado por 3 (tres) arbitros, sendo um nomeado pela 

Emissora, o outro pelo Agente Fiduciario e o terceiro pelos 2 (dois) arbitros indicados pelas 

partes. 

20.1.4 Na hip6tese de os arbitros indicados pelas partes nao chegarem a um consenso 

quanta ao terceiro arbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de nomeac;:ao do 

segundo arbitro, o terceiro arbitro sera indicado pela camara eleita, no prazo maximo de 

10 (dez) dias a contar da data em que se verificar o impasse. 

20.1. 5 A arbitragem sera realizada no Munidpio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, 

em portugues, e o procedimento, assim como os documentos e as informac;:6es levados a 
arbitragem, estarao sujeitos ao sigilo. A sentenc;:a arbitral sera considerada finale definitiva, 

obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurse. Nao obstante, 

cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciario com o objetivo de 

(a) assegurar a instituic;:ao da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de protec;:ao de 

direitos previamente a instituic;:ao da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste 

sentido nao sera considerado como ato de renuncia a arbitragem como o unico meio de 

soluc;:ao de conflitos escolhido pelas partes, (c) executar qualquer decisao do Tribunal 

Arbitral, inclusive, mas nao exclusivamente, da sentenc;:a arbitral; e, (d) executar o presente 

Termo de Securitizac;:ao como titulo executivo extrajudicial, sem que isso seja interpretado 

como renllncia i, arbitragem. { 

20.1.6 A parte vencida na arbitragem arcara com todas as despesas do juizo arbitral. 
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20.2 Poder Judiciario: Na hip6tese de as partes recorrerem ao Poder Judiciario, unicamente nas 

hip6teses previstas no item 20.1.5, acima, nos termos da legisla~ao em vigor, o Foro da Comarca 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, sera o 1'.mico competente para conhecer e dirimir quaisquer 

quest6es ou litigios, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

0 presente Termo de Securitiza~ao e firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presen~a 

de 2 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo - SP, 10 de mar~o de 2017. 

(o restante da pagina foi deixado intencionalmente em branco) 
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(Pagina de assinaturas 1 /2 do Termo de Securitizai;:ao de Creditos lmobiliarios da 153a Serie da 1 a 

Emissao de Certificados de Recebiveis lmobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizai;:ao, 

celebrado em 10 de mari;:o de 2017, entre esta ultima e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos 

e Valores Mobiliarios) 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

Emissora 

Nome: 

Cargo: 
Caro, na ~plndola o& 

Abreu Avanclnl 
~G: 43.926.522-8 SSP/Sr 

CPF: 355.6!J8.94B-n"' 

Nome: 

Cargo: 
:IIWla Palackll llendon;I Bllkn 

RG: 80.917105,7 (88PISP) 
CPF: 052.71UlT.ff 

& 
56 



(Pagina de assinaturas 2/2 do Termo de Securitizai;:ao de Creditos lmobiliarios da 153a Serie da 1 a 

Emissao de Certificados de Recebfveis lmobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizai;:ao, 

celebrado em 10 de mari;:o de 2017, entre esta ultima ea Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos 

e Valores Mobiliarios) 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente flduciario 

TESTEMUNHAS: 

RG n°: 

CPF/MF n°: 

Nome: 

Cargo: 

lsabela H. da Silva 
Procuradora 

CPF: 115.277.917-69 

1hi8QO Faria Silveira 
RG: 22.366.436-8 

CPf: 137.685,467-80 

Nome: 

RG n°: 

CPF/MF n°: 

I 
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ANEXO I 

TABELA DE AMORTIZA~AO 

PMTi (sem 
atualiza~ao 

# Data Juros % de Amort. monetaria) 

1 27/nov/17 Sim 4,5626% RS 86,60 
2 27/nov/18 Sim 3,2518% RS 86,60 
3 27/nov/19 Sim 3,5568% RS 86,60 
4 27/nov/20 Sim 3,9026% R$ 86,59 
5 27/nov/21 Sim 4, 2976% RS 86,60 
6 27/nov/22 Sim 4,7520% RS 86,60 
7 27/nov/23 Sim 5,2795% RS 86,60 

8 27/nov/24 Sim 100,0000% RS 781,88 
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ANEXO II 

DECLARA<;AO DA INSTITUl<;AO CUSTODIANTE DAS CCI NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO 

ARTIGO 23 DA LEIN° 10.931/2004 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira com 

sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Americas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Sala 302, 

303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato 

representada na forma de seu Estatuto Social ("lnstituicao Custodiante"), na qualidade de 

instituic;:ao custodiante dos "INSTRUMENTOS PARTICULARES DE EMISSAO DE CEDULAS DE CREDITO 

IMOBILIARIO FRACIONARIAS SEM GARANTIA REAL IMOBILIARIA SOB A FORMA ESCRITURAL", 

formalizados em 18 de dezembro de 2013, entre a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;:AO, 

inscrita no CNPJ/MF sob on° 02.773.542/0001-22 ("Emissora") ea lnstituic;:ao Custodiante, e par 

meio dos quais as CCI foram emitidas pela Emissora para representar a totalidade dos Creditos 

lmobiliarios ("Escrituras de Emissao"), DECLARA, para os fins do paragrafo t'.mico do artigo 23 da Lei 

n° 10.931 /2004, que lhe foi entregue para cust6dia uma via das Escrituras de Emissao e que, 

conforme disposto no Termo de Securitizac;:ao (abaixo definido), as CCI se encontram devidamente 

vinculadas aos Certificados de Recebfveis lmobiliarios da 153a Serie da 1a Emissao ("CRI" e 

"Emissao", respectivamente) da Emissora (condicionado ao resgate dos CRI 90a Serie), sendo que 

os CRI foram lastreados pelas CCI par meio do Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios da 

Emissao, firmado entre a Emissora e o Agente Fiduciario ("Termo de Securitizacao"), tendo sido 

institufdo, conforme disposto no Termo de Securitizac;:ao, o regime fiduciario pela Emissora, no 

Termo de Securitizac;:ao, sabre as CCI e as Creditos lmobiliarios que elas representam, nos termos 

da Lei n° 9.514/1997. Regime fiduciario este ora registrado nesta lnstituic;:ao Custodiante, que 

declara, ainda, que as Escrituras de Emissao, par meio da qual as CCI foram emitidas, encontram

se custodiadas nesta lnstituic;:ao Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4°, da Lein° 10.931 /2004, 

e o Termo de Securitizac;:ao, registrado, na forma do paragrafo unico do artigo 23 da Lei n° 

10.931 /2004. 

Rio de Janeiro, 10 de marc;:o de 2017. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
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ANEXO Ill 

DECLARA~AO DO COORDENADOR LIDER PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO Ill DA INSTRU~AO 
CVM N° 414/2004 

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituic;:ao integrante do 

sistema de distribuic;:ao de valores mobiliarios, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica do 

Ministerio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob on° 02.773.542/0001-22, com sede na cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5a andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, neste 

ato representada na forma de seu contrato social ("Coordenador Lfder''), na qualidade de 

instituic;:ao intermediaria lider da oferta publica de distribuic;:ao dos Certificados de Recebiveis 

lmobiliarios da 153a serie da 1 a emissao da RB Capital Companhia de Securitizac;:ao ("Emissao"), 

sociedade anonima com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 

5° andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02. 773.542/0001-22 ("Emissora"), 

nos termos das lnstruc;:6es CVM n°s 476/2009 e 414/2004, declara, para todos os fins e efeitos, que 

verificou, em conjunto com a Emissora e o agente fiduciario da Emissao, a legalidade e ausencia 

de vicios da operac;:ao, alem deter agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, 

correc;:ao e suficiencia das informac;:6es prestadas pela Emissora no Termo de Securitizac;:ao de 

Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 1 O de marc;:o de 2017. 

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 



ANEXOIV 

DECLARA~AO DO AGENTE FIDUCIARIO (PREVISTA NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO 111 
DA INSTRU~AO CVM N° 414/04) 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, institui~ao financeira 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, 

Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu estatuto social, na qualidade de 

Agente Fiduciario dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 153a Serie da 1 a Emissao da RB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;:AO ("CRI" e "Emissao", respectivamente), nos termos do Item 

15 do Anexo Ill a lnstru~ao CVM n° 414/2004, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, 

em conj unto com a emissora dos CRI e o coordenador lider da oferta dos CRI, a legalidade e ausencia 

de vicios da opera~ao, alem deter verificado a veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das 

informa~6es prestadas pela emissora dos CRI no Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios da 

Emissao. 

Rio de Janeiro, 10 de mar~o de 2017. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 
Cargo: 



ANEXO V 

DECLARA<;AO DA COMPANHIA SECURITIZADORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade anonima com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n° 02. 773.542/0001-22, 

neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora"), na qualidade de Emissora da 

oferta publica dos certificados de recebiveis imobiliarios ("CRI ") da 153a Serie de sua 1 a Emissao 

("Emissao"), declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto com a PENTAGONO 

S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira com sede na Cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, 

Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 17. 343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciario dos CRI e com o assessor legal contratado 

para a Emissao a legalidade e ausencia de vicios da operac;:ao, alem de ter agido com diligencia 

para assegurar a veracidade, consistencia, correc;:ao e suficiencia das informac;:6es que prestou no 

Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios da 152a Serie da 1a Emissao de Certificados de 

Recebiveis lmobiliarios da Emissora. 

Sao Paulo, 10 de marc;:o de 2017. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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