
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

DA 73" SERlE DA 1" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 
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PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS 
IMOBILIARIOS DA 73• SERlE DA 1• EMISSA.O DE CERTIFICADOS DE 

RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DARB CAPITAL SECURITIZADORA 
S.A. 

Este Primeiro Aditivo ao Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios da 73a Serie da 1 a 

Emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da RB Capital Securitizadora S.A. ( o 

"Primeiro Aditivo ao Termo de Securitizacao Expansao-Sul" ou o "Primeiro Aditivo") e celebrado 

em 25 de novembro de 2011, entre: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade por ayoes devidamente constitufda e 

existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, inscrita no Cadastro Nacional da 

Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda (o "CNPJ/MF") sob o n° 03.559.006/0001-91, neste ato 

representada nos termos de seu Estatuto Social (a "Securitizadora" ou a "Emissora"); 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIA.RIOS L TDA.-, 
instituiyao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 

de Setembro, n° 99, 24° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.227.994/0001-50, neste ato 

representada nos termos de seu Contrato Social ( o "Agente Fiduciario" ou a "Instituicao 

Custodiante", conforme o caso ); 

E ainda, 

III. PETRO BRAS DISTRIBUIDORA S.A., sociedade por a9oes devidamente constitufda e 

existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Canabarro, n° 500, 6° e 11° andar (parte), 12° ao 

16° andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.274.233/0001-02, neste ato representada nos termos 

de seu Estatuto Social (a "BR"). 

A Emissora, o Agente Fiduciario e a BR sao doravante denominados em conjunto as "Partes", ou 

individualmente, a "Parte". 

CONSIDERANDO QUE as Partes concordaram em alterar os considerandos do Projeto Base 

Cruzeiro do Sul para que a 1 a Antecipayao da Parcela B e a 2a Antecipayao da Parcela B (termos 

definidos abaixo) fiquem de acordo com as notificayoes de antecipayaO do PreyO de Ce~s~or7 ' ' 
I:_-'( , ·:\ 
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..------------------------------------------- ---------

enviadas pel a Securitizadora a BR e ao FII, em 02 de fevereiro de 2011 e em I 0 de junho de 2011, 

bern como para postergar a Data de Vencimento da 1 a Antecipa<;ao da Parcela B 

RESOL VEM as partes celebrar o presente Primeiro Aditivo, que se regeni pelas seguintes 

chiusulas e condi<;oes: 

Cl:iusula 1. Definicoes 

Termos iniciados com letras maiusculas, quando aqui utilizados, terao os significados a eles 

atribuidos no Acordo de Quotistas enos demais Documentos do Projeto BR, da F:ibrica Lubrax, do 

Projeto Base Cruzeiro do Sui e/ou da Expansao Lubrax Parcela C ( conforme definidos abaixo e/ou 

no Acordo de Quotistas), salvo se aqui de outra forma expressamente definidos. 

Cl:iusula 2. Alteracoes 

2.1 As Partes decidem promover ajustes nos Considerandos 4, 8, 8 (a) e 9 relacionados a 
Expansao Lubrax Parcela C, passando os Considerandos a vigorar conforme segue: 

4. Nos termos do item 12.2 do Contrato de Fiscalizar;iio, a Atnas podera ceder 

parcialmente o escopo, e os creditos correspondentes em valor maximo de 40% (quarenta 

par cento) do valor do referido contrato. Ap6s expressa e previa analise e concordancia da 

BR, a Atnas cedeu a Accenture do Brasil Ltda., sociedade com sede na Avenida Republica 

do Chile, no 500, 17° e 18° andares, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 96.534.094/0002-39 (a "Accenture"), em 14 dejulho de 

2010, parcialmente, direitos e obrigar;oes oriundos do Contrato de Fiscalizar;iio, 

referentes aos servir;os de consultoria para implementar;iio, transformar;iio e 

modernizar;iio da gerencia industrial da BR, o qual se inclui nos Servir;os de Integrar;iio 

Operacional previsto no Anexo II - A do Contrato de Fiscalizar;iio, nos termos do 

Jnstrumento de Cessiio Parcial do Contrato n° 4600100867 pela Atnas em favor da 

Accenture, celebrado entre a Atnas, a Accenture e a BR, como interveniente-anuente (o 

"Jnstrumento de Cessiio Parcial do Contrato de Fiscalizaciio "); 

8. 0 FII obteve os recursos para o desenvolvimento, construr;iio e instalar;iio das 

Edificar;oes, par meio da Operar;iio de Securitizar;iio, que observou, no ambito da 

Expansiio Lubrax Parcela C, substancialmente, as seguintes caracteristicas: 

(a) A BR, a Pavarini e a RBDTVM, na qualidade de administradora do FJJ (as 

"Quotistas "), celebraram, em 20 de outubro de 2006, urn Acordo de Quotistas,_~ • 



celebrado em 3I de janeiro de 2011, o terceiro aditivo foi celebrado em I 5 de 

agosto de 20I I e o quarto aditivo foi celebrado em 25 de novembro de 20I I (o 

"Quarto Aditivo ao Acordo de Quotistas" e o "Acordo de Quotistas ", 

respectivamente); 

9. As Edificafi'Jes serao desenvolvidas, construidas e instaladas sabre a Unidade 

Lubrax locada a BR, com os recursos obtidos na Operafao de Securitizafao, cujas 

caracteristicas basicas estao acima definidas (a "Expansao Lubrax Parcela C''), 

observados os termos e condifi'Jes dos seguintes documentos (os "Documentos da 

Expansao Lubrax Parcela C''): (a) o Contrato de Locafilo- Lubrax, conforme aditado, 

(b) o Contrato de EPC- Expansao Lubrax Parcela C, (c) o Contrato de Fiscalizafao -

Expansao Lubrax Parcela C, (d) o Instrumento de Cessao Parcial do Contrato de 

Fiscalizafao, (e) o Instrumento Particular de Cessao- Expansao Lubrax Parcela C, (f) o 

Contrato de Gerenciamento da Construfao- Expansao Lubrax Parcel a C, (g) o Acordo de 

Quotistas do FIJ, conforme aditado; (h) o Instrumento de Emissao de CCI- Expansao 

Lubrax Parcel a C; (i) o Contrato de Cessao de CCI- Expansao Lubrax Parcel a C; (j) este 

Termo de Securitizafao e seus aditivos e (k) o Regulamento do FIJ, conforme alterado. " 

2.2 As Partes decidem promover ajustes nos Considerandos 10, 18, 18 (a), (b), (c),(c.1), (d), 

(e), (f), (h) e 19 re1acionados ao Projeto Base Cruzeiro do Su1, passando os referidos 

Considerandos a vigorar conforme segue: 

"I 0. 0 FII deseja desenvolver, construir e instalar edificafi'ies que compreendem todas 

e quaisquer benfeitorias e acessi'Jes fisicas construidas (a "Unidade Base Cruzeiro do 

Sul '') sabre a area descrita no Anexo I -B deste Termo de Securitizafao (a "Area da Base 

Cruzeiro do Sul''), para locafaO nos moldes encomendados pela BR, nos termos do 

Contrato de Locafao sob Encomenda da Unidade Base Cruzeiro Sul firmado, em 31 de 

janeiro de 2011, entre a BR eo FIJ, aditado em 15 de agosto de 2011 e em 25 de novembro 

de 2011 (o "Contrato de Locacao- Base Cruzeiro Sul" e, conjuntamente como Contrato 

de Locafao- Lubrax, os "Contratos de Locacao ''); 

18. 0 FII obteve os recursos para o desenvolvimento, construfao e instalafao da 

Unidade- Base Cruzeiro do Sul, segundo os Contratos da Construfao - Base Cruzeiro do 

Sul, por meio de operafi'Jes financeiras de securitizafao de recebiveis imobiliarios, que 

observaram, substancialmente, as seguintes caracteristicas: 

(a) 0 FII tern par objetivo captar recursos necessarios para o 

desenvolvimento, construfao e instalafao da Unidade Base Cruzeiro do Sul para __ . . 
i'~'._-.' j :'-, 

/lr:·. ,~~\
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locar;iio a BR, e, par isso, as Quotistas celebraram o Quarto Aditivo ao Acordo de 

Quotistas do FII; 

(b) 0 FII locou a Unidade Base Cruzeiro do Sul a BR nos termos do Contrato 

de Locar;iio- Base Cruzeiro do Sul, celebrado em 31 de janeiro de 2011, aditado em 

15 de agosto de 2011, e em 25 de novembro de 201 1; 

(c) 0 FII cedeu as creditos imobiliarios oriundos da Parcela B e de certos 

valores relativos a referida Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sul 

devidos pela BR ao FII nos termos do Contrato de Locar;iio -Base Cruzeiro do Sul a 
Emissora, nos termos do Contrato de Cessiio e Transferencia de Creditos 

Imobiliarios- Base Cruzeiro do Sul e Outras Avenr;as, celebrado, em 31 de janeiro 

de 2011, entre a Emissora eo FII, com a interveniencia anuencia da BR, aditado em 

15 de agosto de 2011 e em 25 de novembro de 2011, (a "Contrato de Cessiio de 

Creditos - Base Cruzeiro do Sul ", em con} unto com o Contrato de Cessiio de CCI

Expansiio Lubrax Parcel a C, as "Contratos de Cessiio '). 

(c. 1) Nos termos do Contrato de Cessiio de Credit as- Base Cruzeiro do Sul, a 

Emissora deve pagar o prer;o da cessiio dos Creditos Imobiliarios -Base Cruzeiro 

do Sul (a "Preco de Cessiio ') ao FII ate 31 de janeiro de 2012 (a "Prazo do 

Pagamento do Pre co de Cessiio "), observadas as condir;i'Jes do referido instrument a. 

No entanto, a jim de viabilizar os investimentos iniciais na Unidade Base Cruzeiro 

do Sul, o FII tern interesse em receber parte do Prer;o de Cessiio em prazo inferior ao 

Prazo do Pagamento do Prer;o de Cessiio. Para tanto, a Emissora podera, a seu 

exclusivo criteria, antecipar, parte do Prer;o de Cessiio ao FII ate o Prazo do 

Pagamento do Prer;o de Cessiio (a(s) "Antecipaciio(i'Jes) do Pre co de Cessiio '), 

sendo que, ness a hip6tese, a BR devera antecipar, total au parcial mente, conforme o 

caso, o(s) percentual(is) das parcelas da Parcela B do Valor Locaticio (a(s) 

"Antecipaciio(i'Jes) da Parcel a B "), de forma que o(s) referido(s) montante(s) do(s) 

percentual(is) da(s) parcela(s) antecipada (s) seja(m) pago(s), cada um, no 252" 

(ducentesimo quinquagesimo segundo) Dia Uti!, contados da data do pagamento 

da(s) respectiva(s) Antecipar;iio(i'Jes) do Prer;o de Cessiio pela Emissora ao FII, 

exceto pel a Data de Vencimento da 1 "Antecipar;iio da Parcel a B, que foi post erg ada 

pela Securitizadora para 26 de novembro de 2012, jicando a BR obrigada a pagar 

pelos val ores devidos em funr;iio desta postergar;iio (a "Taxa de Postergaciio '), nos 

termos da notificar;iio enviada a BR e ao FII em 25 de novembro de 2011 (a(s) 

"Data(s) de Vencimento da Antecipaciio da Parcela B'), naforma do disposto no 

Contrato de Locar;iio- Base Cruzeiro do Sui. 
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(d) A Emissora se tornou {mica e legitima titular dos crMitos objeto do Contrato 

de Cessiio de CrMitos - Base Cruzeiro do Sul e emitiu e/ou emitira CMula(s) de 

CrMito Imobiliario representativa(s) dos referidos recebiveis, conforme o(s) 

respectivo(s) Instrumento(s) Particular(es) de Emissiio de CCI- Base Cruzeiro do 

Sul (o(s) "Instrumento(s) de Emissiio de CCI- Base Cruzeiro do Sul" ou o(s) 

"Instrumento(s) de Emissiio de CCI'') e/ou Certificado(s) de Recebivel(is) 

Imobiliario(s) inclusive os CRI Expansiio-Sul, para oferta no mercado de capitais 

brasileiro, lastreados diretamente nos Creditos Imobiliarios ou na CCI - Base 

Cruzeiro do Sul e, se foro caso, conjuntamente com a CCI_Expansiio-Sul, conforme 

respectivo(s) Termo(s) de Securitizar;iio; 

(e) Nos termos do item 4.02 e seguintes do Contrato de Cessiio de CrMitos

Base Cruzeiro do Sul e item 4.01.1 e seguintes do Contrato de Locar;iio- Base 

Cruzeiro do Sul, a Emissora antecipou parte do Prer;o de Cessiio ao FII, sendo a 

primeira Antecipar;iio da Parcela B no valor total de R$30.663.969,84 (trinta 

milhoes, seiscentos e sessenta e tres mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta 

e quatro centavos) (a "1 a Antecipacao do Pre co de Cessiio '') e a segunda no valor de 

R$61.249.621,80 (sessenta e urn milhi5es, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos 

e vinte e urn reais e oitenta centavos) (a "]fl Antecipaciio do Preco de Cessiio ''). Em 

contrapartida as referidas antecipar;oes, a BR deve antecipar determinados 

percentuais das parcelas da Parcela B do Valor Locaticio, sendo que: (i) a ]a 

antecipar;iio da Parcela B correspondia, em 7 defevereiro de 2011, ao montante de 

R$31.323.245,19 (trinta e urn milhoes, trezentos e vinte e tres mil, duzentos e 

quarenta e cinco rea is e dezenove centavos), equivalente a 14,80% (quatorze inteiros 

e oitenta centesimos par cento) de cada parcela da Parcela B do Valor Locaticio (a 

"r Antecipaciio da Parcel a B ''); e (ii) a r antecipar;iio da Parcel a B correspondia, 

em 15 dejunho de 2011, ao montante de R$ 62.566.488,35 (sessenta e dais milhoes, 

quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco 

centavos), equivalente a 28,96% (vinte oito inteiros e noventa e seis centesimos par 

cento) de cada parcela da Parcela B do Valor Locaticio (a "]fl Antecipaciio da 

Parcela B "), nos termos dos referidos contratos e de acordo com as notificar;oes de 

antecipar;iio do Prer;o de Cessiio, enviada pela Emissora a BR e ao FII, em 02 de 

fevereiro de 2011 e em 10 dejunho de 2011, respectivamente, naforma do disposto 

no Contrato de Locar;iio - Base Cruzeiro do Sul; 

(f) Par meio do Instrumento Particular de Emissiio Privada de CMula de 

CrMitos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sul de Titularidade da RB Capital 

Securitizadora S.A., celebrado entre a Emissora e a Pentagono S.A. Distribuidora der :--, .. 
,/ r,( \ ·-' If_,..:\ 

Titulos e Valores Mobiliarios, em 3
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de titular da r Antecipar;iio da Parcela B, emitiu Cedula de Credito Imobiliario 

representativa dos creditos oriundos do pagamento da r Antecipar;iio da Parcela B, 

com valor nominal de R$ 31.283.844,20 (trinta e urn milhi'Jes, duzentos e oitenta e 

tres mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), a qual serviu de 

Iastra para a emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios- CRI da 65a &rie 

da 1 a Emissiio da Emissora, para distribuir;iio com esforr;os restritos, nos termos do 

artigo 8° da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, e da Instrur;iio CVM n° 414, de 

30 de dezembro de 2004 e conforme Termo de Securitizar;iioode Creditos Imobiliarios 

da 65a &rie da r Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, 

celebrado entre a Emissora e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores 

Mobiliarios (o "Termo de Securitizaciio da 6SO &rie "). Em funr;iio da solicitar;iio 

realizada pel a BR de postergar a Data de Vencimento da 1 a Antecipar;iio da Parcela 

B, conforme o disposto no Considerando 18(cl) acima, os Certificados de Recebiveis 

Imobiliarios da- CRI da 65a &rie da r Emissiio da Securitizadora poderiio: (i) ter 

seu respectivo Termo de Securitizar;iio aditado; ou (ii) ser substituidos por outros 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios, desde que respeitado o disposto nos 

Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui; 

(h) A Emissora, por meio do Instrumento Particular de Emissiio Privada de 

Cedula de Credito Imobiliario- Base Cruzeiro do Sul, celebrado, em 15 de agosto de 

2011, e aditado em 25 de novembro de 2011, entre a Emissora e a Instituir;iio 

Custodiante (o "Instrumento Particular de Emissiio de CCI - Base Cruzeiro do 

Sul"), emitiu, uma eMu/a de credito imobiliario (a "CCI- Base Cruzeiro do Sui") 

representativa de parcela dos creditos imobiliarios (melhor descritos e definidos no 

item 2. 02 do Instrumento Particular de Emissiio de CCI- Base Cruzeiro do Sui), a 

qual, com a CCI- Expansiio Lubrax Parcela C, todas de titularidade da Emissora, 

serviram de lastro para a emissiio dos CRI Expansiio-Sul conforme este Termo de 

Securitizar;iio, para oferta no mercado de capitais brasileiro. 

19. A Unidade Base Cruzeiro do Sui sera desenvolvida, construida e instalada com os 

recursos obtidos na(s) operar;iio(oes) de securitizar;iio, no ambito do Projeto Base 

Cruzeiro do Sul, cujas caracteristicas basicas estiio acima definidas, para locar;iio a BR (o 

"Projeto Base Cruzeiro do Sul"), observados os termos e condir;oes dos seguintes 

documentos (os "Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sul'): (a) o Contrato de 

Locar;iio - Base Cruzeiro do Sul e seus aditivos; (b) o Contrato de Concessiio de Uso -

Base Cruzeiro do Sul,e seus aditivos; (c) os Contratos da Construr;iio- Base Cruzeiro do 

Sul; (d) o Instrumento Particular de Cessiio - Base Cruzeiro do Sul; (e) o Contrato de 

Gerenciamento da Construr;iio - Base Cruzeiro do Sul; (f) o Instrumento de Emissiio de , 

CCI- Base c,~vim M Sui , ""' adiliva,, (g) o Coot,ato dv Ca,ao de c,idito' - B!1f --~)~~,~ 
\' ~- .;l 
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Cruzeiro do Sui e seus aditivos; (h) o Regulamento do FI, conforme alterado; (i) o Acordo 

de Quotistas do FII e seus aditivos e OJ este Termo de Securitizar,:iio e seus aditivos. 

2.3 As Partes decidem promover ajustes no Considerando 20, que passa a vigorar conforme 

segue: 

"20. A Emissora emitiu os CRI Expansiio-Sul para oferta publica no mercado de capitais 

brasileiro com Iastra nas CCI Expansiio-Sul (a "Operaciio de Securitizaciio ")." 

2.4 As Partes decidem alterar o item 1.2.2, que passa a vigorar com a seguinte redac;iio 

conforme segue: 

"I.2.2 Frojeto Base Cruzeiro do Sui. 0 Contrato de Locar,:iio- Base Cruzeiro do Sui 

permanecera em vigor ate 3I de janeiro de 2024, exceto se terminado antecipadamente 

au rescindido, conforme previsto na Clausula I 4 do Contrato de Locar,:iio - Base 

Cruzeiro do Sui, sendo o Valor Locaticio devido a partir da data prevista no item I.2.2.6 

abaixo, observado o disposto no item 1.2.2.4 (ii) deste Termo de Securitizar,:iio, bern como 

o Considerando 18 (c.1) e demais disposir,:oes previstas no Contrato de Locar,:iio- Base 

Cruzeiro do Sui acerca da Antecipar,:iio da Farce/a B. " 

2.5 As Partes decidem alterar os itens 1.5.2.1 e 1.5.2.1.1, que passam a vigorar com a seguinte 

redac;iio conforme segue: 

"1.5.2.1 Caso o Contrato de Locar,:iio - Base Cruzeiro do Sui seja terminado 

antecipadamente au rescindido nos termos dos subitens (i) a (iv), (vii) a (xi) acima, a BR 

devera pagar ao FII, a titulo de indenizar,:iio par perdas e danos prejixados, tendo em 

vista a natureza personalissima do Contrato de Locar,:iio - Base Cruzeiro do Sui e a 

singularidade de seus termos e condir,:oes, quantia correspondente: (i) ao valor 

equivalente aos percentuais da(s) parcela(s) da Farce/a B objeto de Antecipar,:iio da 

Farce/a B, em caso de Antecipar,:iio do Frer,:o de Cessiio, devidamente acrescido da 

Remunerar,:iio da(s) Antecipar,:iio(oes) do Frer,:o de Cessiio (o "Valor Indenizat6rio da 

Antecipaciio "), caso sejam devidas, (ii) a quantia, equivalente ao valor indenizat6rio 

acrescido de premia, apurada nos termos daf6rmula abaixo (o "Valor Indenizat6rio e 

Premia"): 

VIE = VN! + F, onde 

VIE: Valor Indenizat6rio 
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VNl: result ado do somat6rio de cada uma das parcelas vincendas da Parcel a B do Valor 

Locaticio, atualizadas pelo indice de correc;iio monetaria na forma deste contrato, e 

trazidas a valor presente par "i" conforme definido abaixo, de forma pro rata die, des de 

a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apurac;iio, conforme abaixo definida. 

Du 

(1+-i )252 
O· 1 00 -1 X VNl 

, (1+_r_)~~ 
100 

Onde: 

P: valor do premia 

i: 6,84% a. a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos par cento ao ana); 

Y: taxa de remunerac;iio (cupom sabre o IPCAIIBGE) da NTN-B de prazo media de 

vencimento mais proximo ao duration remanescente das parcel as vincendas da Parcel a B 

do Valor Locaticio, definida na data de pagamento do Valor Indenizat6rio ("Data de 

Apuraciio "). A NTN-B devera ser deduzida da aliquot a de impasto de renda vigente a 
epoca para investimentos de pessoas fisicas em Certijicados de Recebiveis Imobiliarios 

com prazo de vencimento equivalente ao prazo de vencimento da ultima parcela da 

Parcela B do Valor Locaticio vincenda. Sera utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: (a) 

taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na Data de Apurac;iio; ou (b) taxa media de 

referencia praticada par pelo me nos 3 (tres) instituic;oes jinanceiras de prime ira linha na 

Data de Apurac;iio; 

Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a Data de Apurac;iio e a data de 

vencimento da ultima parcel a vincenda da Parcel a B do Valor Locaticio. " 

"1.5.2.1.1. 0 Valor Indenizat6rio de Antecipac;iio somente podera ser devido enquanto 

estiver em circulac;iio dos CRI vinculados ao referido Termo de Securitizac;iio da 65a Serie 

(au a outro Termo de Securitizac;iio de CRI de quaisquer outras series que substituam a 6Y 

serie, os quais deveriio canter o mesmo !astra imobiliario da Parcela B do Valor Locaticio_...- '· 
/. 

do(s) CR1 da serie substituida; e niio deveriio afetar OS percentuais do Valor Locatic;i9f(- -· ' 

utilizados como !astra do CRI Expansiio-Sul e CRI da 7r Serie da r Emissiio( gq ,, .......... ,"' 

.... _ ,_' 
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Securitizadora) e dos CRI vinculados ao Termo de Securitizar;ilo da 7r &rie, na ausencia 

do(s) seu(s) respectivo(s) resgate antecipado ou vencimento antecipado. " 

2.6 As Partes decidem alterar o item 1.8.2.2, que passa a vigorar com a seguinte reda9ao 

conforme segue: 

"1. 8. 2. 2 A jim de viabilizar os investimentos iniciais na Unidade Base Cruzeiro do Sui, o 

FII teve interesse em receber, conforme permitido no Contrato de Cessilo de Creditos -

Base Cruzeiro do Sui, parte do Prer;o de Cessilo em prazo inferior ao Prazo do Pagamento 

do Prer;o de Cessiio. Para tanto, nos termos do item 4.02 e seguintes do Contrato de 

Cessiio de Creditos- Base Cruzeiro do Sui e do item 4.01.1 e seguintes do Contrato de 

Locar;ilo -Base Cruzeiro do Sui, a Emissora concordou em realizar a 1 a Antecipar;ilo do 

Prer;o de Cessilo e a 2" Antecipar;iio do Prer;o de Cessilo, e, em contrapartida as referidas 

antecipar;oes, a BR devera realizar a 1" Antecipar;ilo da Parcela B, em 26 de novembro de 

2012, conforme data postergada pela Securitizadora do dia 7 de fevereiro de 2012, nos 

termos da notificar;ilo enviada a BR e ao FII em 25 de novembro de 2011 e a 2a 

Antecipar;ilo da Parcela B, em ate 252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias Uteis contados 

das datas da 2" Antecipar;ilo do Prer;o de Cessiio, ou seja, em 15 de junho de 2012 (a 

"Data de Vencimento da 1" Parcela Antecipada" e a "Data de Vencimento da 2" Parcela 

Antecipada ", respectivamente), no valor equivalente a 1 a Antecipar;ilo do Prer;o de Cessilo 

e a 2" Antecipar;ilo do Prer;o de Cessiio acrescidas da Remunerar;iio dos Creditos das 

Parcelas Antecipadas (conforme prevista no Contrato de Cessilo de Credito - Base 

Cruzeiro do Sui), de acordo com as Notificar;oes de Antecipar;iio do Prer;o de Cessiio (a 

"Notificacilo de 1" Antecipacilo" e a "Notificacilo da 2" Antecipaciio "), enviadas pela 

Emissora a BR e ao FII, em 02 de fevereiro de 2011 e em 10 de junho de 2011 

respectivamente, na forma do disposto no Contrato de Locar;ilo - Base Cruzeiro do Sui. " 

2.7 As Partes decidem alterar o item 1.8.2.9, que passa a vigorar com a seguinte reda9ao 

conforme segue: 

"1.8.2.9 A Emissora, nos termos do Contrato de Cessilo de Cessiio de Creditos- Base 

Cruzeiro do Sui, declaruu que os creditos imobiliarios representados pelas CCI que 

serviram de Iastra para a emissiio dos CRI da 65a Serie da 1 a Emissilo da Emissora (au 

dos CRI de quaisquer outras series que substituam a 65" serie) e para a emissilo dos CRI 

da 77a Serie da 1 a Emissilo da Emissora silo divers use nilo se confundem com us credit as 

imobiliarios representados pelas CCI que servirilo de Iastra para os CRI Expansilo-Sul, 

sendo certo que nilo ha duplicidade nos creditos imobiliarios que lastreiam as emissoes 

ora referidas. A Emissora responsabilizou-se par quaisquer custos, despesas, perdq.s;r · 
I - I 

danos e/ou prejuizos decorrentes da inveracidade e inconsistencia desta declarar;iio.',':~ , 
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2.8 As Partes decidem alterar o item 2.3, que passa a vigorar com a seguinte reda9ao conforme 

segue: 

"Seriio emitidos 1.166 (urn mil, cento e sessenta e seis) CRI, com valor nominal unitario de 

R$ 300.171,52 (trezentos mil, cento e setenta e urn reais e cinquenta e dais centavos), na 

Data de Emissiio (o "Valor Nominal Unitario "). Ap6s o Desdobramento Previamente 

Aprovado dejinido no item 2.24.1 abaixo e observados os requisitos nele dispostos, o 

numero de CRI e o seu valor nominal unitario seriio alterados. " 

2.9 Os Anexos 2, 3-A, 3-B, 3-C, 4, 6.A.l, 6.B.l, 6.B.2, 6.B.3 foram alterados. 

Clausula 3. Disposicoes Gerais 

3.1 Exceto conforme alterado neste Primeiro Aditivo, todos os termos e disposi96es do Termo 

de Securitiza9ao Expansao-Sul permanecem em pleno vigor e efeito, sendo neste ato ratificados, 

especialmente declara96es, garantias, obriga96es e compromissos nele assumidos. 

3.2 Este Primeiro Aditivo deveni ser interpretado e regido de acordo com as leis brasileiras. 

3.3 Fica eleito o foro central da Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 

expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer 

duvidas ou questoes decorrentes deste Primeiro Aditivo. 

[REST ANTE DA P A GINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO. 

SEGUE PAGINA DE ASSINATURA] 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmaram este Primeiro Aditivo em 5 (cinco) 

vias de igual teor e conteudo. 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2011. 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

N~ 
Cargo: RG: 013.187.264.0 (SSPIRJ) 

CPF: 052.718.227 ·37 

Nome: 

Cargo: 

P8Uia Daniela Dal MOlin 
RG: 43.762418-3 (SSPISP) 

CPF: 333.728.368-39 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Cargo: Diretor Financeiro 

Teste1unhas: - J 
Nome: fA Dlo A.Lri\~i 0-A- l)()t, Sflii.IICS 

RG: J 06'q"t 11 q {)-J)cTR.\0/i'l.1 
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ANEXOI 
TERMO DE SECURITIZACAO EXP ANSAO-SUL CONSOLIDADO 

TERMO DE SECURITIZAc;Ao'nE·CRErirtos IMOBILIAR!OS i>A",73~ SERIEDA 1a 

EMissAo .DE cERTIFic..\Dos~.·.·~~.~cEiltVEis IMo~npAruos ni'R,:s.cAPITAL 
~'J.-, ~/.,'. , /r ~ 

SECURITIZADORA S.A~ 
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Pelo presente Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios da 73• Serie da 1 a Emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora (o "Termo de Securitizacao"), e na melhor 

forma de direito, 

I. Como EMISSORA: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade por ayoes devidamente constituida e 

existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, inscrita no Cadastro Nacional da 

Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda (o "CNPJ/MF") sob o n° 03.559.006/0001-91, neste ato 

representada nos termos de seu Estatuto Social (a "Securitizadora" ou a "Emissora"); 

II. Como AGENTE FIDUCIARIO: 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 

institui9ao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 

Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 

de Setembro, n° 99, 24° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.227.994/0001-50, neste ato 

representada nos termos de seu Contrato Social (o "Agente Fiduciario" ou a "Instituicao 

Custodiante", conforme o caso ); 

E ainda, 

III. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., sociedade por ayoes devidamente constituida e 

existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Canabarro, n° 500, 6° e 11° andar (parte), 12° ao 

16° andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.274.233/0001-02, neste ato representada nos termos 

de seu Estatuto Social (a "BR"). 

A Emissora, o Agente Fiduciario e a BR sao doravante denominados em conjunto as "Partes", ou 

individualmente, a "Parte". 

CONSIDERANDO QUE: 

Com rela9ao a Expansao Lubrax Parcela C ( conforme definido nos Considerandos I a 9 abaixo ): 

I. A BR e o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM, devidamente constituido 

e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, registrado na Comissao?~;_~}_··:'-\ 
Valores Mobiliarios (a "CVM") sob o n° CVM/106-6, inscrito no CNPJ/MF sob o(~o( \:r. 'i 

\,,'' :- '/ 1
·-"'· ./"'! 
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08.417.532/0001-30, administrado pela Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titulos e 

Val ores Mobiliarios Ltda., sociedade limitada devidamente constituida e existente de acordo com 

as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

na Avenida Chedid Jafet, n° 222, bloco B, 3° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

72.600.026/0001-81, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (a "RBDTVM" eo 

"FII", respectivamente) celebraram, em 20 de outubro de 2009, urn Contrato de Locas;ao (o 

"Contrato de Locacao - Lubrax"), por meio do qual o FII locou a BR determinados lotes das 

quadras 25, 26, 34, 35 e 36, tendo por objeto o desenvolvimento da fabrica lubrax (conforme 

descrita no Anexo 1-A deste Termo de Securitizas;ao) (a "Unidade Lubrax"); 

2. Com o objetivo de obter recursos para desenvolver, construir e instalar as Edificas;oes 

(conforme definidas no item 1.4.l(i) deste Termo de Securitizas;ao) nas quadras da Unidade 

Lubrax, a BR e o FII aditaram o Contrato de Locas;ao- Lubrax, em 15 de agosto de 2011, de forma 

a: (i) alterar determinadas condis;oes (respeitados os termos do Contrato de Locas;ao - Lubrax 

relacionados aos CRI - Lubrax, conforme definido no Contrato de Locas;ao - Lubrax) e (ii) 

aumentar o respectivo Valor Locaticio, no sentido de criar uma parcela adicional do Valor 

Locaticio, a qual correspondera a Parcela C, nos termos do primeiro aditivo ao Contrato de 

Locas;ao - Lubrax; 

3. A BR, por mew de processos licitat6rios realizados nos termos do (i) Convite 

GCONT/GCSERV/GEI no 800031004907-DELMA, de 26 de outubro de 2010, escolheu a 

Skanska Brasil Ltda., com sede estabelecida na Rua Verbo Divino, n° 1.207, bloco B, CJ 11 e 12, 

bairro Chacara Santo Antonio, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 02.154.943/0001-02 (a "Skanska") e com ela celebrou, em 17 de mars;o de 2011, o 

Contrato de Prestas;ao de Servis;os na Modalidade EPC Tum-key no 4600117690 (o "Contrato de 

EPC - Expansao Lubrax Parcela C"), o qual tern como escopo, dentre outras atividades, a 
execus;i'io das Edificas;oes para amplias;i'io e modemizas;ao da fabrica de graxas da Gerencia 

Industrial da BR_(a "GEl"), e (ii) do Convite GCONT/GCSERV/GEI n° 800031004640, de 25 de 

fevereiro de 2010, escolheu a empresa de engenharia Atnas Engenharia Ltda., com sede na Rua 

Mariz e Barros, n° 383, Icarai, Cidade de Niter6i, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 01.847.705/0001-01, registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA) sob o n° 1997200176 (a "Atnas" e, conjuntamente com a Skanska, as 

"Construtoras - Expansao Lubrax Parcel a C") e com ela celebrou, em 31 de mars;o de 2011, o 

Contrato de Prestas;ao de Servis;os de Gerenciamento e Fiscalizas;ao do Projeto de Amplias;ao da 

Planta de Lubrificantes da GEl n° 4600100867 (o "Contrato da Fiscalizacao- Expansao Lubrax 

Parcela C"), bern como podera celebrar outros contratos necessarios a construs;ao civil, 

desenvolvimento e instalas;ao das Edificas;oes, os quais, uma vez celebrados, serao incorporados 

ao Anexo 2 do Contrato de Locas;ao - Lubrax, conforme aditado (tais contratos, inclusive o. ', 
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Contrato do EPC - Expansao Lubrax Parcela C e o Contrato da Fiscaliza<,:ao - Expansao Lubrax 

Parcela C, conjuntamente denominados os "Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C"); 

4. Nos termos do item 12.2 do Contrato de Fiscaliza<,:ao, a Atnas podeni ceder parcialmente o 

escopo, e os cn\ditos correspondentes em valor maximo de 40% ( quarenta por cento) do valor do 

referido contrato. Ap6s expressa e previa analise e concordancia da BR, a Atnas cedeu a Accenture 

do Brasil Ltda., sociedade com sede na Avenida Republica do Chile, n° 500, 17° e 18° andares, 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

96.534.094/0002-39 (a "Accenture"), em 14 de julho de 2010, parcialmente, direitos e obriga<,:oes 

oriundos do Contrato de Fiscaliza<,:ao, referentes aos servi<,:os de consultoria para implementa<,:ao, 

transforma<,:ao e modemiza<,:ao da gerencia industrial da BR, o qual se inclui nos Servi<,:os de 

Integra<,:ao Operacional previsto no Anexo II - A do Contrato de Fiscaliza<,:ao, nos termos do 

Instrumento de Cessao Parcial do Contrato n° 4600100867 pela Atnas em favor da Accenture, 

celebrado entre a Atnas, a Accenture e a BR, como interveniente-anuente ( o "Instrumento de 

Cessao Parcial do Contrato de Fiscalizacao"); 

5. A BR cedeu ao FII, em 15 de agosto de 2011, seu interesse indiviso sabre todos os direitos 

e obriga<,:oes oriundos dos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C, nos termos do 

Instrumento Particular de Cessao de Direitos e Assun<,:ao de Obriga<,:oes, celebrado entre a BR e o 

FII ( o "Instrumento Particular de Cessao - Expansao Lubrax Parcela C"); 

6. 0 FII, na condi<,:ao de cessionario da BR nos termos do Instrumento Particular de Cessao

Expansao Lubrax Parcela C, desenvolvera, construira e instalara as Edifica<,:oes, conforme abaixo 

definidas, as quais compreendem todas e quaisquer benfeitorias ou acessoes fisicas construidas 

sabre determinados lotes das quadras da Unidade Lubrax, nos moldes encomendados pela BR, 

segundo os termos e condi<,:oes dos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C; 

7. Por meio do Contrato de Gerenciamento da Constru<,:ao - Expansao Lubrax Parcela C, 

celebrado, em 15 de agosto de 2011, entre a BR e o FII ( o "Contrato de Gerenciamento da 

Construcao - Expansao Lubrax Parcela C"), a BR e o FII elegeram a BR para administrar, 

gerenciar, coordenar e fiscalizar as obras de engenharia, constru<,:ao e instala<,:ao das Edifica<,:oes 

sobre determinadas quadras da Unidade Lubrax, nos termos dos Contratos do EPC - Expansao 

Lubrax Parcela C, de forma a assegurar que as Edifica<,:oes atendam as necessidades de uso e gozo 

daBR; 

8. 0 FII obteve os recursos para o desenvolvimento, constru<,:ao e instala<,:ao das Edifica<,:oes, 

por meio da Opera<,:ao de Securitiza<,:ao, que observou, no ambito da Expansao Lubrax Parcela C, 

substancialmente, as seguintes caracteristicas: 
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(a) A BR, a Pavarini e a RBDTVM, na qualidade de administradora do FII (as "Quotistas"), 

celebraram, em 20 de outubro de 2006, urn Acordo de Quotistas, cujo primeiro aditivo foi 

celebrado em 20 de outubro de 2009, o segundo aditivo foi celebrado em 31 de janeiro de 2011, o 

terceiro aditivo foi celebrado em 15 de agosto de 2011 eo quarto aditivo foi celebrado em 25 de 

novembro de 2011 (o "Quarto Aditivo ao Acordo de Ouotistas" e o "Acordo de Quotistas", 

respectivamente ); 

(b) 0 FII desenvolveni e construini as Edificac;:oes sabre a Unidade Lubrax locada, nos moldes 

encomendados pela BR, nos termos do Contrato de Locac;:ao - Lubrax; 

(c) 0 FII, por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de CCI - Expansao Lubrax 

Parcela C ( o "Instrumento Particular de Emissao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C") emitiu, 

em 15 de agosto de 2011, uma cedula de credito imobiliario (a "CCI- Expansao Lubrax Parcela 

C") que representa os Creditos Imobiliarios- Expansao Lubrax Parcela C detidos pelo FII contra a 

BR (melhor descritos e definidos no item 1.7.3 deste Termo de Securitizac;:ao) do Valor Locaticio 

devido pela BR ao FII nos termos do Contrato de Locac;:ao- Lubrax, conforme aditado; 

(d) 0 FII cedeu a CCI - Expansao Lubrax Parcela C a Emissora, nos termos do Contrato de 

Cessao e Transferencia de Cedula de Credito Imobiliario - Expansao Lubrax Parcela C e Outras 

Avenc;:as celebrado entre a Emissora, a BR e o FII, em 15 de agosto de 2011 (o "Contrato de 

Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C"); e 

(e) Ap6s a cessao da CCI - Expansao Lubrax Parcela C, a Emissora tomou-se 1mica e Iegitima 

titular, em regime fiduciario, da CCI- Expansao Lubrax Parcela C e por meio e nos termos deste 

Termo de Securitizac;:ao emite os Certificados de Recebiveis Imobiliarios (os "CRI Expansao-Sul" 

ou os "CRI"), para oferta publica no mercado de capitais brasileiro, com Iastra na CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C e em na CCI - Base Cruzeiro do Sui, conforme definidas nos Considerandos 

abaixo, das quais tambem e titular (as "CCI Expansao-Sul" ou as "CCI"). 

9. As Edificac;:oes serao desenvolvidas, construidas e instaladas sabre a Unidade Lubrax 

locada a BR, com os recursos obtidos na Operac;:ao de Securitizac;:ao, cujas caracteristicas basicas 

estao acima definidas (a "Expansao Lubrax Parcela C"), observados os termos e condic;:oes dos 

seguintes documentos (os "Documentos da Expansao Lubrax Parcela C"): (a) o Contrato de 

Locac;:ao - Lubrax, conforme aditado, (b) o Contrato de EPC - Expansao Lubrax Parcela C, (c) o 

Contrato de Fiscalizac;:ao - Expansao Lubrax Parcela C, (d) o Instrumento de Cessao Parcial do 

Contrato de Fiscalizac;:ao, (e) o Instrumento Particular de Cessao- Expansao Lubrax Parcela C, (f) 

o Contrato de Gerenciamento da Construc;:ao - Expansao Lubrax Parcela C, (g) o Acordo de 

Quotistas do FII, conforme aditado; (h) o Instrumento de Emissao de CCI - Expansao Lub~, ./ 

I ~,_y·-
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Parcela C; (i) o Contrato de Cessao de CCI- Expansao Lubrax Parcela C; G) este Termo de 

Securitizayao e seus aditivos e (k) o Regulamento do FII, conforme alterado. 

Com relayao ao Projeto Base Cruzeiro do Sui ( conforme definido nos Considerandos 10 a 19 

abaixo): 

10. 0 FII deseja desenvolver, construir e instalar edificayoes que compreendem todas e 

quaisquer benfeitorias e acessoes fisicas construidas (a "Unidade Base Cruzeiro do Sui") sabre a 

area descrita no Anexo 1-B deste Termo de Securitizayao (a "Area da Base Cruzeiro do Sui"), para 

locayao nos moldes encomendados pela BR, nos termos do Contrato de Locayao sob Encomenda 

da Unidade Base Cruzeiro Sui firmado, em 31 de janeiro de 2011, entre a BR e o FII, aditado em 

15 de agosto de 2011 e em 25 de novembro de 2011 (o "Contrato de Locacao- Base Cruzeiro Sul" 

e, conjuntamente com o Contrato de Locayao- Lubrax. os "Contratos de Locacao"); 

11. A BR firmou, em 31 de janeiro de 2011, com os antigos proprietarios da Area da Base 

Cruzeiro do Sui, o Instrumento de Promessa de Compra e Venda, lavrado no 1° Tabelionato de 

Notas e Cart6rio de Registro Civil e Pessoas Naturais de Cruzeiro do Sui, no Livro 008, fls. 

166F/167V e registrado, em 02 de fevereiro de 2011, junto ao Cart6rio de Registro de lm6veis, 

Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de Cruzeiro do Sui, Estado do Acre (o "RGI 

de Cruzeiro do Sui") sob o R-5 da matricula n.0 5.917 (o "Instrumento de Promessa de Compra e 

Venda"), referente a parte de urn im6vellocalizado na Cidade de Cruzeiro do Sui, Estado do Acre, 

a ser desmembrado mediante criayao de uma nova matricula, conforme im6vel registrado na 

matricula no 5.917 do RGI de Cruzeiro do Sui, legitimando-se possuidora da Area da Base 

Cruzeiro do Sui e viabilizando a transferencia do direito real de uso do referido im6vel ao FII; 

12. A Area da Base Cruzeiro do Sul foi transferida pela BR ao FII por meio e na forma do 

Contrato de Concessao de Direito Real de Uso celebrado, em 31 de janeiro de 2011 e aditado em 

15 de agosto de 2011 ( o "Contrato de Concessao de U so -Base Cruzeiro Sui"), conforme o Anexo 

1-B deste Termo de Securitizayao; 

13. A BR adquiriu de forma definitiva a Area da Base Cruzeiro do Sui, em 08 de abril de 

2011, por meio da celebrayao da Escritura Definitiva de Compra e Venda de Im6vel, lavrada no 1 o 

Tabelionato de Notas e Cart6rio de Registro Civile Pessoas Naturais de Cruzeiro do Sul, no Livro 

008, fls. 199F/200V e registrada, em 08 de abril de 2011, junto ao RGI de Cruzeiro do Sui sob o 

R-3 da matricula n.0 6.016 (a "Escritura de Compra e Venda"), em continuidade ao neg6cio 

juridico de promessa de compra e venda, conforme exposto acima; 
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14. A Area da Base Cruzeiro do Sui corresponde, atualmente, ao im6vel descrito na nova 

matricula n° 6.016 perante o RGI de Cruzeiro do Sui, resultante do desmembramento do im6vel 
\ 

descrito na matricula n° 5.917 perante o referido cart6rio, objeto da Escritura de Compra e Venda; 

15. A BR, por meio de processo licitat6rio, realizado nos termos do Convite n° 

GCONT/GCSERV/GESMS/GPE- 800031005141, escolheu a construtora UTC Engenharia (a 

"Construtora - Base Cruzeiro do Sui") e com ela celebrou o Contrato de Construyao SAP n° 

4600109942; bern como podeni celebrar outros contratos necessarios a construyao da Unidade 

Base Cruzeiro do Sui, os quais, uma vez celebrados, serao incorporados no Anexo II do Contrato 

de Locayao - Base Cruzeiro do Sui (tais contratos conjuntamente denominados os "Contratos da 

Construcao- Base Cruzeiro do Sui"); 

16. A BR cedeu ao FII seu interesse indiviso sobre todos os direitos e obrigay5es oriundos 

dos Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do Sui, nos termos do Instrumento Particular de 

Cessao de Direitos e Assunyao de Obrigay5es, celebrado entre a BR e o FII, em 31 de janeiro de 

2011 (o "Instrumento Particular de Cessao- Base Cruzeiro do Sui"); 

17. Por meio do Contrato de Gerenciamento da Construyao- Base Cruzeiro do Sui, celebrado 

entre a BR eo FII, em 31 de janeiro de 2011 ( o "Contrato de Gerenciamento da Construcao -Base 

Cruzeiro do Sui"), a BR e o FII elegeram a BR para administrar, gerenciar, coordenar e fiscalizar 

as obras de engenharia, construyao e instalayao da Unidade Base Cruzeiro do Sui sobre a Area da 

Base Cruzeiro do Sui, nos termos dos Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do Sui, de forma a 

assegurar que a Unidade Base Cruzeiro do Sui atenda as necessidades de uso e gozo da BR, na 

forma do disposto no referido contrato; 

18. 0 FII obteve os recursos para o desenvolvimento, construyao e instalayao da Unidade 

Base Cruzeiro do Sui, segundo os Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do Sui, por meio de 

operay5es financeiras de securitizayao de recebiveis imobiliarios, que observaram, 

substancialmente, as seguintes caracteristicas: 

(a) 0 FII tern por objetivo captar recursos necessarios para o desenvolvimento, constru9ao e 

instalayao da Unidade Base Cruzeiro do Sui para locayao a BR, e, por isso, as Quotistas celebraram 

o Quarto Aditivo ao Acordo de Quotistas do FII; 

(b) 0 FII locou a Unidade Base Cruzeiro do Sui a BR nos termos do Contrato de Locayao
Base Cruzeiro do Sui, celebrado em 31 de janeiro de 2011, aditado em 15 de agosto de 2011, e em 

25 de novembro de 2011; 
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(c) 0 FII cedeu os creditos imobiliarios oriundos da Parcela Be de certos valores relativos a 
referida Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sul devidos pela BR ao FII nos termos 

do Contrato de Loca<;ao - Base Cruzeiro do Sul a Emissora, nos termos do Contrato de Cessao e 

Transferencia de Creditos Imobiliarios- Base Cruzeiro do Sul e Outras Aven<;as, celebrado, em 31 

de janeiro de 2011, entre a Emissora e o FII, com a interveniencia anuencia da BR, aditado em 15 

de agosto de 2011 e em 25 de novembro de 2011, (o "Contrato de Cessao de Creditos- Base 

Cruzeiro do Sul", em conjunto como Contrato de Cessao de CCI- Expansao Lubrax Parcela C, os 

"Contratos de Cessao"). 

(c.l) Nos termos do Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do Sul, a Emissora deve 

pagar o pre<;o da cessao dos Creditos Imobiliarios- Base Cruzeiro do Sul ( o "Preco de Cessao") ao 

FII ate 31 de janeiro de 2012 ( o "Prazo do Pagarnento do Preco de Cessao"), observadas as 

condi<;5es do referido instrumento. No entanto, a fim de viabilizar os investimentos iniciais na 

Unidade Base Cruzeiro do Sul, o FII tern interesse em receber parte do Pre<;o de Cessao em prazo 

inferior ao Prazo do Pagamento do Pre<;o de Cessao. Para tanto, a Emissora podera, a seu exclusivo 

criteria, antecipar, parte do Pre<;o de Cessao ao FII ate o Prazo do Pagamento do Pre<;o de Cessao 

(a(s) "Antecipacao(oes) do Preco de Cessao"), sendo que, nessa hip6tese, a BR devera antecipar, 

total ou parcialmente, conforme o caso, o(s) percentual(is) das parcelas da Parcela B do Valor 

Locaticio (a(s) "Antecipacao(oes) da Parcela B"), de forma que o(s) referido(s) montante(s) do(s) 

percentual(is) da(s) parcela(s) antecipada (s) seja(m) pago(s), cada urn, no 252° (duccntesimo 

quinquagesimo segundo) Dia Uti!, contados da data do pagamento da(s) respectiva(s) 

Antecipa<;ao(5es) do Pre<;o de Cessao pela Emissora ao FII, exceto pela Data de Vencimento da 1" 

Antecipa<;ao da Parcela B, que foi postergada pela Securitizadora para 26 de novembro de 2012, 

ficando a BR obrigada a pagar pelos valores devidos em fun<;ao desta posterga<;ao (a"Taxa de 

Postergacao"), nos termos da notifica<;ao enviada a BR e ao FII em 25 de novembro de 2011 (a(s) 

"Data(s) de Vencimento da Antecipacao da Parcela B"), na forma do disposto no Contrato de 

Loca<;ao - Base Cruzeiro do Sul; 

(d) A Emissora se tomou (mica e legitima titular dos creditos objeto do Contrato de Cessao de 

Creditos - Base Cruzeiro do Sul e emitiu e/ou emitira Cedula(s) de Credito Imobiliario 

representativa(s) dos referidos recebiveis, conforme o(s) respectivo(s) Instrumento(s) 

Particular(es) de Emissao de CCI- Base Cruzeiro do Sul (o(s) "Instrumento(s) de Emissao de CCI 

- Base Cruzeiro do Sul" ou o(s) "Instrumento(s) de Emissao de CCI") e/ou Certificado(s) de 

Recebivel(is) Imobiliario(s) inclusive os CRI Expansao-Sul, para oferta no mercado de capitais 

brasileiro, lastreados diretamente nos Creditos Imobiliarios ou na CCI- Base Cruzeiro do Sul e, se 

for o caso, conjuntarnente com a CCI_Expansao-Sul, conforme respectivo(s) Termo(s) de 

Securitiza<;ao; 

Text_RIOI 380965vl 2146/33 23 



.--------------------------------·-----

(e) Nos termos do item 4.02 e seguintes do Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do 

Sui e item 4.01.1 e seguintes do Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui, a Emissora 

antecipou parte do Pre9o de Cessao ao FII, sendo a primeira Antecipa9ao da Parcela B no valor 

total de R$30.663.969,84 (trinta milhOes, seiscentos e sessenta e tres mil, novecentos e sessenta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos) (a "I" Antecipacao do Preco de Cessao") e a segunda no 

valor de R$61.249.621,80 (sessenta e urn milhOes, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e 

vinte e urn reais e oitenta centavos) (a "2a Antecipacao do Preco de Cessao"). Em contrapartida as 

referidas antecipa96es, a BR deve antecipar determinados percentuais das parcelas da Parcela B do 

Valor Locaticio, sendo que: (i) a 1" antecipa9ao da Parcela B correspondia, em 7 de fevereiro de 

2011, ao montante de R$31.323.245, 19 (trinta e urn mi1h5es, trezentos e vinte e tres mil, duzentos 

e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), equivalente a 14,80% (quatorze inteiros e oitenta 

centesimos por cento) de cada parcela da Parcela B do Valor Locaticio (a "1" Antecipacao da 

Parcela B"); e (ii) a 2a antecipa9ao da Parcel a B correspondia, em 15 de junho de 2011, ao 

montante de R$ 62.566.488,35 (sessenta e dois milhoes, quinhentos e sessenta e seis mil, 

quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 28,96% (vinte oito 

inteiros e noventa e seis centesimos por cento) de cada parcel a da Parcel a B do Valor Locaticio (a 

"2a Antecipacao da Parcela B"), nos termos dos referidos contratos e de acordo com as 

notifica96es de antecipa9ao do Pre9o de Cessao, enviada pela Emissora a BR e ao FII, em 02 de 

fevereiro de 2011 e em 10 de junho de 2011, respectivamente, na forma do disposto no Contra to de 

Loca91io- Base Cruzeiro do Sui; 

(f) Por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos Imobiliarios 

- Base Cruzeiro do Sui de Titularidade da RB Capital Securitizadora S.A., celebrado entre a 

Emissora e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, em 31 de janeiro de 

2011, a Emissora, na qualidade de titular da 1 a Antecipa9ao da Parcela B, emitiu Cedula de Credito 

lmobiliario representativa dos creditos oriundos do pagamento da 1 a Antecipa9ao da Parcel a B, 

com valor nominal de R$ 31.283.844,20 (trinta e urn milhoes, duzentos e oitenta e tres mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), a qual serviu de lastro para a emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios - CRI da 65a Serie da 1 a Emissao da Emissora, para 

distribui9ao com esfor9os restritos, nos termos do artigo go da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 

1997, e da Instru9ao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 e conforme Termo de Securitiza9ao 

de Cnlditos Imobiliarios da 65a Serie da 1 a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 

Emissora, celebrado entre a Emissora e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores 

Mobiliarios (o "Termo de Securitizacao da 65a Serie"). Em fun9ao da solicita9ao realizada pela BR 

de postergar a Data de Vencimento da 1 a Antecipa9ao da Parcela B, conforme o disposto no 

Considerando 18(c1) acima, OS Certificados de Recebiveis Imobiliarios da- CRI da 65a Serie da 1 a 

Emissao da Securitizadora poderao: (i) ter seu respectivo Termo de Securitiza9ao aditado; ou (ii) 

ser substituidos por outros Certificados de Recebiveis Imobiliarios, desde que respeitado f'!~ > . 
disposto nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui; ( [f '\ 

1· ..... ; l ' 
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(g) Por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos Imobiliarios 

- Base Cruzeiro do Sul de Titularidade da RB Capital Securitizadora S.A., celebrado entre a 

Emissora e a RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., sociedade 

empresaria limitada, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° 

andar, parte, Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76 (a "RB Capital 

DTVM"), em 15 de junho de 2011, a Emissora, na qualidade de titular da 2a Antecipayao da 

Parcela B, emitiu 200 (duzentas) Cedulas de Credito Imobiliario representativas dos creditos 

oriundos do pagamento da 2a Antecipayao da Parcela B, com valor nominal de R$ 61.249.621,80 

(sessenta e urn milhoes, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e urn reais e oitenta 

centavos) a qual serviu de lastro para a emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios- CRI 

da 77a Serie da 1 a Emissao da Emissora, para distribuiyao com esforyos restritos, nos termos do 

artigo go da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, e da Instruyao CVM n° 414, de 30 de 

dezembro de 2004 e conforme Termo de Securitizayao de Creditos Imobiliarios da 77a Serie da 1 a 

Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado entre a Emissora e a 

RB Capital DTVM (o "Termo de Securitizacao da 77a Serie"); 

(h) A Emissora, por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Credito 

Imobiliario - Base Cruzeiro do Sul, celebrado, em 15 de agosto de 2011, e aditado em 25 de 

novembro de 2011, entre a Emissora e a Instituiyao Custodiante ( o "Instrumento Particular de 

Emissao de CCI- Base Cruzeiro do Sul"), emitiu, uma cedula de credito imobiliario (a "CCI

Base Cruzeiro do Sul") representativa de parcela dos creditos imobiliarios (melhor descritos e 

definidos no item 2.02 do Instrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do Sul), a 

qual, com a CCI - Expansao Lubrax Parcela C, todas de titularidade da Emissora, serviram de 

lastro para a emissao dos CRI Expansao-Sul conforme este Termo de Securitizayao, para oferta no 

mercado de capitais brasileiro. 

19. A Unidade Base Cruzeiro do Sui sera desenvolvida, construida e instalada com os recursos 

obtidos na(s) operayao(oes) de securitizayao, no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sui, cujas 

caracteristicas basicas estao acima definidas, para locayao a BR (o "Projeto Base Cruzeiro do 

Sui"), observados os termos e condiyoes dos seguintes documentos (os "Documentos do Projeto 

Base Cruzeiro do Sui"): (a) o Contrato de Locayao- Base Cruzeiro do Sui e seus aditivos; (b) o 

Contrato de Concessao de Uso - Base Cruzeiro do Sul e seus aditivos; (c) os Contratos da 

Construyao- Base Cruzeiro do Sui; (d) o Instrumento Particular de Cessao- Base Cruzeiro do Sui; 

(e) o Contrato de Gerenciamento da Construyao - Base Cruzeiro do Sul; (f) o Instrumento de 

Emissao de CCI - Base Cruzeiro do Sul e seus aditivos; (g) o Contrato de Cessao de Creditos -

Base Cruzeiro do Sui e seus aditivos; (h) o Regulamento do FII, conforme alterado; (i) o Acordo de 

Quotistas do FII e seus aditivos e (j) este Termo de Securitizayao e seus aditivos. 
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Com rela9ao a Expansao Lubrax Parcela C e ao Projeto Base Cruzeiro do Sui: 

20. A Emissora emitiu os CRI Expansao-Sul para oferta publica no mercado de capitais 

brasileiro com lastro nas CCI Expansao-Sul (a "Operacao de Securitizacao"). 

As Partes firmam o presente Termo de Securitiza9ao, de acordo com a Lei n° 9.514, de 20 de 

novembro de 1997, conforme alterada (a "Lei n° 9.514"), a Instru9ao CVM n° 414, de 30 de 

dezembro de 2004, conforme alterada (a "Instrucao CVM n° 414"), a Instru9ao CVM n° 400, de 29 

de dezembro de 2003, conforme alterada (a "Instrucao CVM n° 400") e a Lei n° 10.931, de 2 de 

agosto de 2004, conforme alterada (a "Lei n° 10.931 "),para formalizar a securitiza9ao da CCI

Expansao Lubrax Parcela C e da CCI - Base Cruzeiro do Sui e a correspondente emissao dos CRI 

Expansao-Sul pela Emissora, com lastro nas CCI Expansao-Sul, para oferta publica no mercado de 

capitais brasileiro, conforme as clausulas e condi96es abaixo, e observados os termos e condi96es 

dos Documentos da Expansao Lubrax Parcela C e dos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do 

Sui (os "Documentos da Expansao Lubrax Parcela C e do Projeto Base Cruzeiro do Sui"), para 

viabilizar a execu9ao da Expansao Lubrax Parcela C e do Projeto Base Cruzeiro do Sui (a 

"Expansao" eo "Projeto", respectivamente). 

CLAUSULA PRIMEIRA- DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

1.1. Origem das CCI e Outras Caracteristicas 

1.1.1 Ao presente Termo de Securitiza9ao sao vinculadas 2 (duas) CCI, a saber: (i) CCI -

Expansao Lubrax Parcela C e (ii) CCI- Base Cruzeiro do Sui, sendo que o direito de recebimento 

dos Creditos Imobiliarios (conforme definidos no item 1.7.3 abaixo), decorre dos Contratos de 

Loca9ao que tern por objeto a locayao pelo FII a BR do uso e gozo, respectivamente, (i) das 

Edificay5es da Unidade Lubrax e (ii) da Unidade Base Cruzeiro do Sui. Todas as edifica96es e 
unidade objeto dos Contratos de Loca9ao serao construidas para o atendimento das necessidades 

da BR e de acordo com as especifica96es determinadas por esta, sob a forma de locac;oes sob 

encomenda. 

1.2. Prazos e Valores Locaticios vinculados aos CRI Expansao-Sul 

SUMARIO DOS PRAZOS E V ALORES LOCATICIOS 

Expansao/Projeto 

Expansao Lubrax Parcela C 
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Prazo de Vencimento 
Final 

31 de janeiro de 2024 

26 

Parcela do Valor Locaticio 
vinculada ao CRI 

Parcela C: 10 (dez) parcelas anuais 
no valor de R$ 34.465.475,55 (trinta".- -

I . ~ 

e quatro milhoes, quatrocentos 1e. ' 

I 



Projeto Base Cruzeiro do Sui 

sessenta e cinco mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais e cinqiienta e 

cinco centavos) cada uma, na 

data-base de 15 de agosto de 20 II, 

devidas no dia 15 de fevereiro de 

cada ano, vencendo-se a primeira em 

15 de fevereiro de 2014. 

A Parcela C do Valor Locaticio sera 

reajustada na forma do Contrato de 

Locac;ao - Lubrax. 

31 dejaneirode2024 Parcela B: 10 (dez) parcelas anuais 

de R$ 34.557.703,12 (trinta e quatro 

milh5es, quinhentos e cinquenta e 

sete mil, setecentos e tres reais e doze 

centavos) cada uma, na data-base de 

31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 

15 do mes de fevereiro de cada ano, 

sendo a primeira em 15 de fevereiro 

de 2014. 
A Parcela B do Valor Locaticio sera 

reajustada na forma do Contrato de 

Locac;ao - Base Cruzeiro do Sui. 

1.2.1 Expansao Lubrax Parcela C. 0 Contrato de Locac;ao - Lubrax permanecera em vigor ate 31 

de janeiro de 2024, exceto se terminado antecipadamente ou rescindido, conforme previsto na 

Clausula 13 do Contrato de Locac;ao- Lubrax, sendo a Parcela C do Valor Locaticio devida a 
partir da data prevista no item 1.2.1.6 abaixo, observado o disposto no item 1.2.1.5 deste Termo de 

Securitizac;ao. 

1.2.1.1 A BR, na qualidade de fiscalizadora e coordenadora dos servic;os relacionados a construc;ao 

das Edificac;5es, na forma do Contrato de Gerenciamento da Construc;ao - Expansao Lubrax 
Parcela C, obrigou-se a assegurar que as Edificay5es sejam entregues ao FII para uso nos termos 

do Contrato de Locac;ao - Lubrax em 31 de janeiro de 2014 (a "Data de Inicio da 

Disponibilizacao"). Desde que nao configure, represente ou caracterize qualquer ilegalidade ou 

impedimenta legal, a nao obtenc;ao de autorizac;oes e demais providencias descritas no item 1.2.1.2 

a seguir nao inviabilizara o Inicio da Disponibilizac;ao. 
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1.2.1.2 A BR eo FII reconheceram, no Contrato de Loca9ao- Lubrax, que as Edifica~t5es somente 

poderao ser entregues ao FII para uso ap6s a obten9ao das autoriza~t5es e ado9ao das providencias 

a segmr: 

(i) obten~tao de todas as autoriza96es e licen9as previas e por escrito necessanas dos 

competentes 6rgaos govemamentais, bern como realiza9ao das Anota~t5es de Responsabilidade 

Tecnica (as "ART") no CREA relativas aos Contratos do EPC- Expansao Lubrax Parcela C, antes 

do inicio das obras e servi9os relacionados a constru~tao das Edifica~t5es; 

(ii) obten9ao de licen9as de obra junto a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e outros 

6rgaos competentes; 

(iii) obten9ao dos alvaras de constru9ao das Edifica~t5es e averba9ao das constru~t5es no 

competente Cart6rio de Registro de Im6veis; 

(iv) obten9ao de autoriza~t5es e licen9as da Agencia Nacional do Petr6leo- ANP, se foro caso; 

(v) realiza9ao satisfat6ria da vistoria previa do Corpo de Bombeiros; 

(vi) assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das Edifica~t5es, conforme definido no 

Contrato de EPC- Expansao Lubrax Parcela C; e 

(vii) obten9ao da licen9a de opera9ao e das licen9as ambientais necessarias (ou o Termo de 

Compromisso e Ajustamento de Conduta- T A C), de acordo com a legisla~tao ambiental aplicavel, 
bern como de quaisquer outras licen~tas, estudos, autoriza~t5es e aprova~t5es exigiveis nos termos 

da legisla~tao aplicavel e dos Contratos do EPC- Expansao Lubrax Parcela C. 

1.2.1.3. Caso o FII disponha das Edifica~t5es para uso antes da Data de Inicio da Disponibiliza~tao, 
a BR podera, imediatamente, mediante simples comunica~tao por escrito ao FII com antecedencia 

de 5 (cinco) Dias Uteis, utilizar de forma plena e irrestrita as Edifica~t5es, nao sendo devido ao FII 

qualquer compensa~tao adicional, incremento ou antecipa9ao da Parcela C do Valor Locaticio 

( conforme definida no item 1.2.1.6 abaixo) pela utiliza~tao plena e irrestrita das Edifica96es em 
data anterior a Data da Disponibiliza~tao. Neste caso, o cronograma de pagamento da Parcela C do 

Valor Locaticio nao sera alterado, sendo os respectivos pagamentos devidos na forma e nas datas 
previstas no item 1.2.1.6. 

1.2.1.4 Na hip6tese de as Edifica~t5es nao serem entregues, por qua1quer motivo (inclusive em 

virtude de caso fortuito ou for~ta maior) ate a Data de Inicio da Disponibiliza~tao, a BR deveni /.---- _ _ 

enviar notifica~tao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias Uteis ap6s a Data de Inicio da Disponibiliza~ta0. :-/ -' , 
;~ -~ \ ·~ / .~_ ._· :' 
\' -~ -/ 
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comunicando a assun<;ao da administra<;ao da obra de constru<;ao e instala<;ao das Edifica<;5es para 

continuidade dos servi<;os executados, arcando, caso nao haja recursos disponfveis na conta 

descrita no item 1.2.1.8 abaixo, com a totalidade dos custos e despesas necessarias a constru<;ao, 

desenvolvimento e instala<;ao das Edifica<;5es, inclusive aqueles de responsabilidade das 

Construtoras - Expansao Lubrax Parcela C, independentemente da execu<;ao de quaisquer 

garantias previstas nos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C, e, se for o caso, com a 

substitui<;ao das Construtoras - Expansao Lubrax Parcela C, independentemente de autoriza<;ao 

previa do FII, nos termos dos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C e do Contrato de 

Gerenciamento da Constru<;ao - Expansao Lubrax Parcela C, com a finalidade de disponibilizar 

para uso as Edifica<;5es ao FII nos termos do Contrato de Loca<;ao- Lubrax em ate 360 (trezentos 

e sessenta dias) da Data de Infcio da Disponibiliza<;ao, prorrogaveis por igual perfodo, a exclusivo 

criterio da BR, sendo devido ao FII, durante este prazo (a partir da Data de Infcio da 

Disponibiliza<;ao ), o pagamento de multa compensat6ria desde ja prefixada em valor 

correspondente a Parcela C do Valor Locaticio ( conforme definida no item 1.2.1.6 abaixo) em 

virtude do referido atraso no infcio da disponibiliza<;ao das Edifica<;5es para uso, a ser calculada 

nos termos do item 1.2.1.5 abaixo, valor este necessaria ao cumprimento das obriga<;5es advindas 

da Opera<;ao de Securitiza<;ao estruturada pelo Fll para viabilizar a constru<;ao das Edifica<;5es que 

forem devidas no periodo, conforme demonstrado pelo FII a BR. 0 valor da multa compensat6ria 

sera pago pela BR ao FII nas Datas de Pagamento dos Valores Locatfcios ( conforme definida no 

item 1.2.1.6 abaixo) subsequente a Data de Inicio da Disponibiliza<;ao. Neste caso, a BR se 

subrogara em todos os direitos do FII decorrentes dos Contratos do EPC - Expansao Lubrax 

Parcela C. 

1.2.1.5 Na hip6tese de as Edifica<;5es nao serem entregues, por qualquer motivo (inclusive caso 

fortuito ou for<;a maior) ate a Data de Inicio da Disponibiliza<;ao, e a BR opte pela assun<;ao da 

administra<;ao da obra de constru<;ao e instala<;ao das Edifica<;5es, conforme previsto no item 

1.2.1.4 acima, a BR e o FII acordaram, no Contrato de Loca<;ao - Lubrax, que, quando da efetiva 

entrega e disponibiliza<;ao das Edifica<;5es pelo FII a BR, para uso nos termos do Contrato de 

Loca<;ao- Lubrax, sera apurado pro rata die, da quantia paga pela BR, nos termos do mesmo item 

1.2.1.4 acima: (i) o montante pago a titulo de multa compensat6ria devida em virtude do referido 

atraso na Data de Infcio da Disponibiliza<;ao; e (ii) o montante pago a titulo de pagamento da 

Parcela C do Valor Locatfcio, ficando quitados todos os val ores recebidos pelo Fll nos termos dos 

itens (i) e (ii) deste item 1.2.1.5, permanecendo inalteradas e devidas somente as parcelas 

vincendas da Parcela C do Valor Locatfcio, na forma do Anexo 3 do Contrato de Loca<;ao -

Lubrax. 

1.2.1.5.1 Caso (a) a BR nao en vie a notifica<;ao prevista no item 1.2.1.5 acima ao FII, na forma e no 

prazo ali estabelecido; ou (b) as Edifica<;5es nao sejam entregues para uso no prazo adiciona~,- · 

estabelecido no item 1.2.1.5, o Contrato de Loca<;ao- Lubrax permanecera em vigor, exceto: ~i).y 
• Cr.·. 

' . ' _, . 
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pelas obrigac;;oes relacionadas ao pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, (ii) pelas obrigac;;oes 

aplicaveis estritamente a construc;;iio das Edificac;;oes, e (iii) no que couber, as disposic;;oes 

aplicaveis a Expansiio Lubrax Parcela C. Neste caso, tomar-se-iio, tais disposic;;oes sem efeito, 

devendo a BR pagar ao FII a indenizac;;ao por perdas e danos prevista no item 1.5.1.6 deste Termo 

de Securitizac;;ao. 

1.2.1.6 0 valor locaticio e composto pelas Parcelas A, B e C ( o "Valor Locaticio"), conforme 

abaixo descrito, de forma que a Parcela C, vinculada aos CRI Expansiio-Sul, sera definida na Data 

de Emissiio, nos termos do Contrato de Locac;;ao - Lubrax: 

(i) Parcela A: composta por: (i) 10 (dez) parcelas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

cada uma, na data-base de 20 de outubro de 2009 (a "Data-Base Lubrax"), devidas no dia 15 de 

abril de cada ano, a primeira devida em 15 de abril de 2010; e (ii) 10 (dez) parcelas no valor de 

R$107.000,00 (cento e sete mil reais) cada uma, na Data-Base Lubrax, devidas no dia 15 de 

outubro de cada ano, a primeira de vida em 15 de outubro de 2010 ( cada uma a "Parcela A do Valor 

Locaticio"). A Parcela A deve ser depositada em conta corrente a ser especificada, por escrito, pelo 

FII. 

(ii) Parcela B: composta por 10 (dez) parcelas anuais no valor de R$15.554.635,40 (quinze 

milhoes, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) 

cada uma, na Data-Base Lubrax, devidas no dia 15 de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira 

em 15 de outubro de 2010 (cada uma a "Parcela B do Valor Locaticio"). A Parcela B deve ser 

depositada em conta corrente a ser especificada, por escrito, pelo FII, ou por cessionario dos 

Creditos Imobiliarios- Lubrax, nos termos do item 10.02 do Contrato de Locac;;iio- Lubrax; e 

(iii) Parcela C: 10 (dez) parcelas anuais no valor de R$ 34.465.475,55 (trinta e quatro milhOes, 

quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinqiienta e cinco 

centavos)cada uma, na data-base de 15 de agosto de 2011 (a "Data-Base Expansiio Lubrax Parcela 

C"), devidas no dia 15 de fevereiro de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro de 
2014 (cada uma, a "Parcela C do Valor Locaticio"). Os pagamentos da Parcela C do Valor 

Locaticio representada pela CCI - Expansiio Lubrax Parcela C seriio depositados na Conta 

Centralizadora, designada pela Emissora, na qualidade de cessionaria da CCI - Expansiio Lubrax 

Parcela C, nos termos do item 10.04(b) do Contrato de Locac;;ao- Lubrax. 

1.2.1. 7 0 pagamento do Valor Locaticio sera efetuado pela BR nas datas estipuladas no item 

1.2.1.6 acima (cada uma destas datas, a "Data de Pagamento do Valor Locaticio" ou; 
conjuntamente denominadas de as "Datas de Pagamento dos Valores Locaticios"). 
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1.2.1.8 0 FII constituini uma conta especffica para a Expansao Lubrax Parce1a C, com o objetivo 

de segregar dos demais recursos do FII, os va1ores a serem destinados especificamente a 

construc;ao e desenvolvimento das Edificac;oes da Unidade Lubrax, conforme descrito no item 8.02 

do Acordo de Quotistas. 

1.2.2 Projeto Base Cruzeiro do Sui. 0 Contrato de Locac;ao - Base Cruzeiro do Sui permaneceni 

em vigor ate 31 de janeiro de 2024, exceto se terminado antecipadamente ou rescindido, conforme 

previsto na Chiusula 14 do Contrato de Locac;ao- Base Cruzeiro do Sui, sendo o Valor Locaticio 

devido a partir da data prevista no item 1.2.2.6 abaixo, observado o disposto no item 1.2.2.4 (ii) 

deste Termo de Securitizac;ao, bern como o Considerando 18 ( c.l) e demais disposic;oes previstas 

no Contrato de Locac;ao- Base Cruzeiro do Sui acerca da Antecipac;ao da Parcela B. 

1.2.2.1 A BR, na qualidade de fiscalizadora e coordenadora dos servic;os de construc;ao da 

Unidade Base Cruzeiro do Sui (na forma do Contrato de Gerenciamento da Construc;ao - Base 

Cruzeiro do Sui), obrigou-se a assegurar que a Unidade Base Cruzeiro do Sui seja entregue pelo 

FII a BR para locac;ao, no dia 31 de janeiro de 2014 (a "Data de Inicio da Locacao"), como 

consequente pagarnento da frac;ao da Parcela B do Valor Locaticio, em 15 de fevereiro de 2014 

(excetuados os percentuais antecipados da(s) parcela(s) da Parcela B do Valor Locaticio), com a 

devida obtenc;ao das autorizac;oes e adoc;ao das providencias descritas no item 1.2.2.2 abaixo, 

observado que a nao obtenc;ao integral de tais providencias ate a Data de Inicio da Locac;ao, desde 

que nao configure, represente ou caracterize qualquer ilegalidade ou impedimenta legal, nao 

inviabilizani o inicio da locac;ao. 

1.2.2.2 A BR e o FII reconheceram, no Contrato de Locac;ao - Base Cruzeiro do Sui, que a 

Unidade Base Cruzeiro do Sui somente podeni ser entregue pelo FII a BR para locac;ao ap6s a 

obtenc;ao das autorizac;oes e adoc;ao das providencias a seguir: 

(i) celebrac;ao, formalizac;ao e registro do Instrumento de Promessa de Compra e Venda 

descrito no Anexo I do Contrato de Locac;ao- Base Cruzeiro do Sui, no Registro Geral de Im6veis 

competente; celebrac;ao e formalizac;ao do Contrato de Concessao de Uso entre a BR e o FII, de 

forma que a posse da Area da Base Cruzeiro do Sui seja transferida para o FII; 

(ii) assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme definido no Contrato da 

Construc;ao SAP n° 4600109942; 

(iii) obtenc;ao das licenc;as de instalac;ao junto a ANP - Agencia Nacional do Petr6leo, se 

aplicavel; 

(iv) realizac;ao satisfat6ria da vistoria previa do Corpo de Bombeiros; 
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(v) obten9ao dos autos de conclusao da Unidade (o "Habite-se"); 

(vi) obten9ao da licen9a de opera9ao e das licen9as ambientais necess:irias (ou o Termo de 

Compromisso e Ajustamento de Conduta- T AC), de acordo com a legisla9ao ambiental aplicavel, 

bern como de quaisquer outras licen9as, estudos, autoriza9oes e aprova9oes exigiveis nos termos 

da legisla9ao aplicavel e do Contrato da Constru9ao- Base Cruzeiro do Sui; e 

(vii) obten9ao de todas as autoriza9oes e licen9as pn\vias e por escrito necessarias dos 

competentes 6rgaos govemamentais, bern como realiza9ao das Anota9oes de Responsabilidade 

Tecnica (as "ART") no CREA relativas aos Contratos da Constru9ao antes do inicio das obras e 

servi9os relacionados a constru9ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui. 

1.2.2.3 Caso o FII disponha da Unidade Base Cruzeiro do Sui em loca9ao antes da Data de Inicio 

da Loca9ao, a BR podera, imediatamente, mediante simples comunica9ao por escrito ao FII com 

antecedencia de 5 (cinco) Dias Uteis, utilizar de forma plena e irrestrita a Unidade Base Cruzeiro 

do Sul, nao sendo devido ao FII qualquer compensa9ao adicional ou incremento do Valor 

Locaticio pela utiliza9ao plena e irrestrita da Unidade Base Cruzeiro do Sui em data anterior a Data 

de Inicio da Loca9ao. Neste caso, o cronograma de pagamento do Valor Locaticio nao sera 

alterado, sendo os respectivos pagamentos devidos na forma e nas datas previstas no item 1.2.2.6. 

1.2.2.4 Na hipotese de a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao ser entregue, por qualquer motivo 

(inclusive caso fortuito ou for9a maior) ate a Data de Inicio da Loca9ao, a BR devera enviar 

notifica9ao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias Uteis ap6s a Data de Inicio da Loca9ao comunicando: 

(i) a rescisao do Contrato de Loca9ao- Base Cruzeiro do Sui, nos termos do item 14.02 do 

Contrato de Loca9ao -Base Cruzeiro do Sui, mediante o pagamento do Valor Indenizat6rio e 
Premio descrito no item 1.5.2.1 abaixo; ou 

(ii) a assun9ao da administra9ao da obra de constru9ao e instala9ao da Unidade Base Cruzeiro 
do Sui para continuidade dos servi9os executados, arcando, caso nao haja recursos disponiveis na 

conta descrita no item 1.2.2.8 abaixo com a totalidade dos custos e despesas necess:irias a 
constru9ao, desenvolvimento e instala9ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui, inclusive aqueles de 

responsabilidade da Construtora - Base Cruzeiro do Sui e independentemente da execu9ao de 
quaisquer garantias previstas nos Contratos da Constru9ao - Base Cruzeiro do Sul e, se for o caso, 

com a substitui9ao da Construtora - Base Cruzeiro do Sui ou qualquer outra contratada, 

independentemente de autoriza9ao previa do FII, nos termos dos Contratos da Constru9ao - Base 

Cruzeiro do Sui e do Contrato de Gerenciamento da Constru9ao - Base Cruzeiro do Sui, sem a 
interrup9ao do exercicio da concessao do direito de uso e do Contrato de Concessao de U so -Base"_, /' - . \ 

' :_, I'' 
;i -.-:.: \ I r. ! 

\-·"~/,/ 
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Cruzeiro do Sui, com a finalidade de entregar a Unidade Base Cruzeiro do Sui ao FII para locas;ao 

nos termos do Contrato de Locas;ao -Base Cruzeiro do Sui em ate 360 (trezentos e sessenta) dias 

ap6s a Data de Inicio da Locas;ao, prorrogaveis por igual periodo, a criteria da BR, sendo devido ao 

FII, durante este prazo (a partir da Data de Inicio da Locas;ao ), o pagamento de multa 

compensat6ria desde ja prefixada em valor correspondente ao Valor Locaticio ( conforme definido 

no item 1.2.2.6 abaixo) que o FII deixar de receber em virtude de referido atraso no inicio da 

locas;ao, a ser calculada nos termos do item 1.2.2.5 abaixo, valor este necessaria ao cumprimento 

das obrigas;oes advindas da(s) operas;ao(oes) de securitizas;ao, conforme o caso, estruturada(s) 

pelo FII para viabilizar a constrw;ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui que forem devidas no 

periodo, conforme demonstrado pelo FII a BR. 0 valor da multa compensat6ria sera pago pela BR 

ao FII nas Datas de Pagamento dos Valores Locaticios (conforme definido no item 1.2.2.6 abaixo 

e conforme fixadas no Anexo IV do Contrato de Locas;ao - Base Cruzeiro do Sui) subsequente a 
Data de Inicio da Locas;ao. Caso a BR exen;a a ops;ao prevista neste item (ii), ela se subrogara em 

todos os direitos do FII decorrentes dos Contratos da Construs;ao - Base Cruzeiro do Sui. 

1.2.2.5 Na hip6tese de a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao ser entregue, por qualquer motivo 

(inclusive caso fortuito ou fors;a maior) ate a Data de Inicio da Locas;ao, e a BR opte pela assuns;ao 

da administras;ao da obra de construs;ao e instalas;ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui, conforme 

previsto do item 1.2.2.4 (ii) acima, as partes do Contrato de Locas;ao Base Cruzeiro do Sui 

acordam que, quando da efetiva entrega e disponibilizas;ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui pelo 

FII a BR para locas;ao, sera apurado pro rata die, da quantia paga pela BR nos termos do mesmo 

item 1.2.2.4 (ii): (i) o montante pago a titulo de multa compensat6ria devida em virtude do referido 

atraso na Data de Inicio da Locas;ao; e (ii) o montante pago a titulo de pagamento da Parcela B do 

Valor Locaticio, ficando quitados todos os valores recebidos pelo FII nos termos dos itens (i) e (ii) 

deste item 1.2.2.5, permanecendo inalteradas e devidas somente as parcelas vincendas da Parcela 

B do Valor Locaticio, na forma do Anexo IV do Contrato de Locas;ao - Base Cruzeiro do Sui. 

1.2.2.6 0 valor Iocaticio sera composto pelas Parcelas A e B (o "Valor Locaticio") conforme 

definido na Data de Emissao, nos termos do Contrato de Locas;ao - Base Cruzeiro do Sui, sendo 

que: 

(i) Parcela A: sera composta por 20 (vinte) parcelas, pagas semestralmente, sendo: (a) 

R$70.000,00 (setenta mil reais) cada uma na data-base de 31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 15 

de fevereiro de cada ano, sendo a primeira em 15 de fevereiro de 2014; e (b) R$35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) todo dia 15 de agosto de cada ano, sendo a primeira em 15 de agosto de 2014 (a 

"Parcela A"). A Parcela A sera depositada na Conta A Base Cruzeiro do Sui, especialmente aberta 

para esta finalidade, a ser designada por escrito pelo FII com antecedencia de, no minimo, 10 ( dez) 

dias da correspondente data de pagamento; e 
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(ii) Parcela B: sera composta por 10 (dez) parcelas pagas anualmente de R$34.557.703,12 

(trinta e quatro milhoes, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e tres reais e doze centavos) 

cada uma, na data-base de 31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 15 do mes de fevereiro de cada 

ano, sen do a primeira em 15 de fevereiro de 2014 (a "Parcela B"). 0 percentual das parcel as da 

Parcela B do Valor Locaticio representada pela CCI- Base Cruzeiro do Sui sera depositada na 

Conta Centralizadora, designada pela Emissora, na qualidade de cessionaria Creditos Imobiliarios 

-Base Cruzeiro do Sui, nos termos do item 9.03(b) do Contrato de Loca<;iio- Base Cruzeiro do 

Sui. 

1.2.2.7. 0 pagamento do Valor Locaticio sera efetuado pela BR nas datas estipuladas no item 

1.2.2.6 acima (cada uma destas datas, a "Data de Pagarnento do Valor Locaticio" ou; 

conjuntamente denominadas de as "Datas de Pagamento dos Valores Locaticios"). 

1.2.2.8 0 FII constituira uma conta especifica para o Projeto Base Cruzeiro do Sui, como objetivo 

de segregar dos demais recursos do FII, os valores a serem destinados especificamente a 

constru<;iio e desenvolvimento da Unidade Base Cruzeiro do Sui, conforme descrito no item 8.02 

do Acordo de Quotistas. 

1.3. Reajuste e Revisao dos Valores Locaticios 

SUM ARlO DOS REAJUSTES DAS P ARCELAS DOS V ALORES LOCATICIOS VINCULADOS AO CRI 

EXPANSAO-SUL 

Expanslio/Projeto Reajustes Formulas de Reajuste 

Expansao Lubrax Parcela C - Anual com base na Vide item 1.3.1.5 deste Termo de 

Parcela C varia<;iio percentual do Securitiza<;iio. 

IPCA/IBGE a partir da 

Data de Emissao 

Projeto Base Cruzeiro do Sui - Anual com base na Vide item 1.3.2.4 deste Termo de 

Parcela B varia<;iio percentual do Securitiza<;iio. 

IPCA/IBGE a partir da 

Data de Emissao 

~ 
1.3 .1 Expansao Lubrax Parcela C. A Parcel a C do Valor Locaticio sera atualizada monetariarnente, 

anualmente, a partir da Data de Emissao, com base na varia<;iio percentual do indice de Pre<;os ao P 
Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica ( o 1 
"IPCA/IBGE"), nos termos do item 1.3.1.5 abaixo. _,...-:r··· 
1.3.1.1. No que tange a Parcela C do Valor Locaticio, no ambito dos CRI Expansao-Sul, nal".:.c-' ~- · 

hip6tese de extin<;iio do IPCA/IBGE, ou caso o mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, em raz\~i- -~ . '\ 

"'-' 1- -
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de proibir;ao ou restrir;ao legal de seu uso para fins de atualizar;ao monetaria, sera utilizado o fndice 

Geral de Prer;os - Mercado, divulgado pela Fundar;ao Getulio Vargas (o "IGP-M/FGV"). Na 

impossibilidade de utilizar;ao do IGP-M/FGV para a definir;ao de novo indice de atualizar;ao 

monetaria dos CRI Expansao-Sul e da Parcela C do Valor Locaticio, sera utilizado o mesmo indice 

a ser adotado para atualizar;ao monetaria dos CRI Expansao-Sul, conforme determinado no item 

2.11 abaixo. 

1.3.1.2. No que tange a Parcela C do Valor Locaticio, no ambito dos CRI Expansao-Sul, em 

havendo a ador;ao de indice substitutivo, a Parcela C do Valor Locaticio sera reajustada pelo 

IPCA/IBGE ate o ultimo dia do mes em que este indice for publicado. Este valor passara a ser 

corrigido, a partir de entao, pelo indice substitutivo. 

1.3.1.3 A aplicar;ao dos reajustes estabelecidos no Contrato de Locar;ao - Lubrax e automatica, 

sendo dispensada qualquer tipo de comunicar;ao a BR. 

1.3.1.4 A Parcela C sera reajustada todo dia 15 de fevereiro de cada ano, sendo tais datas 

denominadas como as "Datas de Ajuste Anual". 

1.3.1.5 A Parcela C sera reajustada, anualmente, nas respectivas Datas de Ajuste Anual, conforme 

formulas a seguir: 

On de: 

L; = Valor Nominal atualizado da i-esima parcela da Locar;ao, calculado com 2 (duas) casas 

decimais, sem arredondamento; 

1 0 = R$ 34.465.475,55 (trinta e quatro milh5es, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais e cinqtienta e cinco centavos), para a Parcela C do Valor Locaticio; 

C = Fator da variar;ao acumulada do indice de prer;os IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 
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Onde: 

n = numero total de indices considerados na atualizayao, sendo "n" urn numero inteiro; 

Nik = em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contrato de Locayao - Lubrax, 

atualizayao pelo valor do numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de 

Aniversario, o valor do numero-indice do mes de atualizayao; 

Nh-I =valor do nl!mero indice do IPCA/IBGE do mes anterior ao mes "k"; 

dup = numero de Dias Uteis entre (i) a Data de Emissao, para o primeiro mes de atualiza9ao, ou (ii) 

a Data de Aniversario anterior, para os demais meses, e a data de calculo, sendo "dup" urn numero 

inteiro; e 

dut = numero de Dias Uteis contidos entre (i) a Data de Emissao, para 0 primeiro mes de 

atualizayao, ou (ii) a Data de Aniversario anterior, para os demais meses, e a proxima Data de 

Aniversario, sendo "dut" urn numero inteiro. 

(
dup) Os fatores resultantes das expressoes --
dut 

sao considerados com 9 (nove) casas decimais, sem 

( 
NI )~: 

arredondamento e os resultantes das expressoes Nlk~J sao considerados com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento. 0 produtorio e executado a partir do fator mais recente, 
acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. 

Observacoes: 

a) Considera-se a data de aniversario do Contrato de Locayao- Lubrax o dia 15 de cada mes ou o 

primeiro Dia Uti! posterior, caso o dia 15 nao seja Dia Uti! (a "Data de Aniversario"). 

b) Caso, se ate a Data de Aniversario do Contrato de Locayao - Lubrax, o numero-indice do 

IPCA/IBGE referente ao mes de atualiza9ao nao esteja disponivel, devera ser utilizado urn 

numero-indice projetado, calculado com base na ultima proje9ao disponivel (o "Numero-fndice 

Projetado" e a "Projecao", respectivamente), divulgada pela Associayao Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (a "ANBIMA") da variayao percentual do IPCA/IBGE, 
conforme formula a seguir: 
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Nlkp = Nlk x (1 + Projer;ao) 

Onde: 

Nlkp = Numero-Indice Projetado do IPCA/IBGE para o mes de atualizar;ao, calculado com 2 casas 

decimais, com arredondamento; 

Nlk = em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contrato de Locac;ao - Lubrax, 

atualizar;ao pelo valor do numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de 

Aniversario, o valor do numero-indice do mes de atualizar;ao; 

Projer;ao = variac;ao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de atualizar;ao. 

o Numero-Indice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver sido divulgado 

o numero-indice correspondente ao mes de atualizar;ao, nao sendo, porem, devida nenhuma 

compensac;ao entre a BR e o FII, quando da divulgar;ao posterior do IPCA/IBGE que seria 

aplicavel. 

0 numero-indice do IPCA/IBGE, bern como as projer;oes de sua variac;ao, deverao ser utilizados 

considerando identico numero de casas decimais divulgado pelo 6rgao responsive! por seu 

calculo/apurar;ao. 

1.3.1.6 A partir do cumprimento das Condir;oes Precedentes, conforme descritas no Contrato de 

Locar;ao - Lubrax, a BR e o FII poderao anualmente rever o valor da Parcela A do Valor Locaticio, 

considerando as despesas do FII e as obrigar;oes do FII incorridas no ano anterior, em ambos os 

casos desde que vinculadas a Fabrica Lubrax, conforme definido no Contrato de Locar;ao -

Lubrax, e/ou a Expansao Lubrax Parcela C, conforme constantes de documentos contabeis 

auditados pelos auditores independentes do FII e o valor estimado das despesas do FII e das 

obrigar;oes do FII para o periodo anual subsequente, conforme informado e justificado pelo FII. 

1.3.1.7 A mora da BR no cumprimento das obrigar;oes pecuniarias assumidas no Contrato de 

Locar;ao- Lubrax acarretara a incidencia dos seguintes encargos moratorios: 

(i) atualizar;ao monetaria, de acordo com os criterios previstos no Contrato de Locac;ao -

Lubrax e calculada pro rata temporis; 

(ii) multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor das prestac;oes vencidas e nao pagas, 

atualizado monetariamente; e 
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(iii) juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, ou frar;:ao, calculados dia a dia, que incidirao 

sobre o valor das prestar;:oes vencidas e nao pagas, atualizado monetariamente e acrescido de multa 

moratoria. 

1.3.2 Projeto Base Cruzeiro do Sui. 0 Valor Locaticio sera atualizado monetariamente, 

anualmente, com base na variar;:ao percentual do IPCA/IBGE, nos termos do item 1.3.2.4. 

1.3.2.1 A aplicar;:ao dos reajustes estabelecidos no Contrato de Locar;:ao- Base Cruzeiro do Sui e 

automatica, sendo dispensada qualquer tipo de comunicar;:ao a BR. 

1.3.2.2 Na hipotese de extinr;:ao do IPCA/IBGE, ou caso o mesmo deixe de ser divulgado, ou 

ainda, em razao de proibir;:ao ou restrir;:ao legal de seu uso para fins de atualizar;:ao monetaria, sera 

utilizado o IGP-M/FGV. Na impossibilidade de utilizar;:ao do IGP-M/FGV para a definir;:ao de 

novo indice de atualizar;:ao monetaria dos CRI Expansao-Sul ou do Valor Locaticio referente a 
Parcela B, sera utilizado o mesmo indice a ser adotado para atualizar;:ao monetaria dos CRI 

Expansao-Sul, conforme determinado no item 2.11 abaixo. 

1.3.2.3 Em havendo a ador;:ao de indice substitutivo, o Valor Locaticio referente a Parcela B, sera 

reajustado pelo IPCA/IBGE ate o ultimo dia do mes em que este indice for publicado. Este valor 

passara a ser corrigido, a partir de entao, pelo indice substitutivo. 

1.3 .2.4 A data dos reajustes anuais das Parcel as A e B do Valor Locaticio e o dia 15 de fevereiro de 

cada ano, sendo tais datas denominadas como as "Datas de Ajuste Anual", calculadas conforme 

formulas a seguir: 

Onde: 

Li = Valor Nominal atualizado da i-esima parcela da Locar;:ao, calculado com 2 (duas) casas 

decimais, sem arredondamento; 

1 0 = R$70.000,00 (setenta mil reais) ouR$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para a Parcela A do 

Valor Locaticio, ou 

Text_RIOI 380965vl 2146/33 38 



1 0 = R$34.557.703,12 (trinta e quatro milh5es, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e tres 

reais e doze centavos), para a Parcela B do Valor Locaticio; 

C = Fator da varia<;ao acumulada do indice de pre<;os IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

Onde: 

n = numero total de indices considerados na atualiza<;ao, sendo "n" urn numero inteiro; 

Nlk = em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contrato de Loca<;ao- Base Cruzeiro 

do Sui, atualiza<;ao pelo valor do nlimero indice do IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de 

Aniversario, o valor do numero-indice domes de atualiza<;ao; 

Nlk-1 =valor do numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior ao mes "k"; 

dup = numero de Dias Uteis entre (i) 31 de janeiro de 2011' para 0 primeiro mes de atualiza<;ao, ou 

(ii) a Data de Aniversario anterior, para os demais meses, e a data de ca1culo, sendo "dup" urn 

numero inteiro; e 

dut = numero de Dias Uteis contidos entre (i) 31 de janeiro de 2011, para 0 primeiro mes de 

atualiza<;ao, ou (ii) a Data de Aniversario anterior, para os demais meses, e a proxima Data de 

Aniversario, sendo "dut" urn numero inteiro. 

(
dup) 

Os fatores resultantes das expressoes dut sao considerados com 9 (nove) casas decimais, sem 

( NI r= 
arredondamento e os resultantes das expressoes Nlk~I sao considerados com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento. 0 produtorio e executado a partir do fator mais recente, 

acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. 
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Observacoes: 

a) Considera-se a data de aniversario do Contrato de Loca9ao- Base Cruzeiro do Sui o dia 15 de 

cada mes ou 0 primeiro Dia Uti! posterior, caso 0 dia 15 nao seja Dia Uti! (a "Data de 

Aniversario"). 

b) Caso, se ate a Data de Aniversario do Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui, o 

Nfunero-indice Projetado referente ao mes de atualiza9ao nao esteja disponivel, devera ser 

utilizado urn numero-indice projetado, calculado com base na ultima Proje9ao disponivel, 

divulgada pela ANBIMA da varia9ao percentual do IPCA/IBGE, conforme formula a seguir: 

Nlkp = Nlk x (1 + Proje9ao) 

Onde: 

Nlkp = Numero-indice Projetado do IPCA/IBGE para o mes de atualizayao, calculado com 2 casas 

decimais, com arredondamento; 

Nlk = em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contrato de Loca9ao -Base Cruzeiro 

do Sui, atualiza9ao pelo valor do numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de 

Aniversario, o valor do numero-indice do mes de atualiza9ao; 

Proje9ao = varia9ao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de atualiza9ao. 

0 Numero-Indice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver sido divulgado 
o numero-indice correspondente ao mes de atualizayao, nao sendo, porem, devida nenhuma 

compensa9ao entre a BR e o FII, quando da divulga9ao posterior do IPCA/IBGE que seria 

aplicavel. 

0 numero-indice do IPCA/IBGE, bern como as proje96es de sua varia9ao, deverao ser utilizados 

considerando identico numero de casas decimais divulgado pelo orgao responsive! por seu 
calcuJo/apurayaO. 

1.3.2.5 Independentemente do reajuste previsto nos itens acima, em cada Data de Ajuste Anual, a 

BR e o FII poderao rever para mais ou para menos a Parcela A do Valor Locaticio entao vigente. A 

revisao devera considerar (i) as despesas e obriga96es do FII previstas no artigo 33 do 
Regulamento, na Clausula 5 do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, a!em das. 

despesas e obriga96es decorrentes da administra9ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui- · · · , 
efetivamente incorridas no ano anterior, conforme constantes de documentos contabeis audita:'dos · 

' ' 
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pelos auditores independentes do FII; (ii) o valor justificadamente estimado das despesas e 

obrigas;oes do FII para o periodo anual subsequente; e (iii) os creditos e outras disponibilidades do 

FII. Durante o ano, o valor estabelecido no plano de contas podeni sofrer acrescimos e 

diminuis;oes, as quais serao, conforme o caso, acrescidas ou diminuidas da Parcela A do Valor 

Locaticio do semestre ou ano seguinte, conforme o caso. 

1.3.2.6 A mora da BR no cumprimento das obrigas;oes pecuniarias assumidas no Contrato de 

Locas;ao- Base Cruzeiro do Sui acarretani a incidencia dos seguintes encargos moratorios: 

(i) atualizas;ao monetaria, de acordo com os criterios previstos no Contrato de Locas;ao- Base 

Cruzeiro do Sui e calculada pro rata temporis; 

(ii) multa moratoria de 2% (dais por cento) sabre o valor das prestas;oes vencidas e nao pagas, 

atualizado monetariamente; e 

(iii) juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, ou fras;ao, calculados dia a dia, que incidirao 

sabre o valor das prestas;oes vencidas e nao pagas, atualizado monetariamente e acrescido de multa 

moratoria. 

1.4. Carater Personalissimo das Rela~i'ies Juridicas Advindas da Celebra~ao dos 

Contratos de Loca~ao 

1.4.1 Expansao Lubrax Parce1a C. Dada a atipicidade das Edificas;oes encomendadas pela BR, na 

forma do disposto no item 2.01.1 do Contrato de Locas;ao- Lubrax, que constitui negocio juridico 

complexo e de conteudo personalissimo, a BR e o FII reconheceram, no Contrato de Locas;ao -

Lubrax, que: 

(i) o Valor Locaticio foi alterado para contemplar a nova parcel a (a "Parcel a C"), referente ao 

valor necessaria para a construs;ao, desenvolvimento e instalas;ao de edificas;oes, que 

compreendem todas e quaisquer benfeitorias e acessoes fisicas construidas sobre os Iotes das 

quadras da Unidade Lubrax, as quais passarao a integrar a Unidade Lubrax (as "Edificacoes"); 
~ 

(ii) a locas;ao, em razao do disposto no item 2.01.1 do Contrato de Locas;ao- Lubrax, passou a r 
ser acordada, por meio do primeiro termo aditivo ao Contrato de Locas;ao - Lubrax, em carater 

1 
. ~ 

intuitu personae, em regime de "locas;ao sob encomenda", sendo as Edificas;oes construidas sabre 1 
::~:,~:';:: :: u~i~R~ub'ax do ""'do oom "'"pooifioa90"' vi,ndo ao atondimo~ff'~· 

' .• 
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(iii) o calculo da Parcela C do Valor Locaticio levou em conta as seguintes caracteristicas: (i) os 

custos estimados, na data de assinatura, para a construr;:iio das Edificar;:oes; (ii) o nivel de 

especificidade da construr;:iio das Edificar;:oes, que visa atender as necessidades peculiares da BR; 

(iii) o prazo de vigencia do Contrato de Locar;:iio - Lubrax; (iv) que a CCI - Expansiio Lubrax 

Parcela C, representativa dos Creditos Imobiliarios - Expansiio Lubrax Parcela C servira de lastro 

a Operar;:iio de Securitizar;:iio, e sera, conjuntamente com a outra CCI Expansiio-Sul, suficiente 

para satisfazer as obrigar;:oes decorrentes dos CRI Expansiio-Sul; e 

(iv) a estrutura da Parcela C do Valor Locaticio e os prazos de pagamento pactuados no 

Contrato de Locar;:iio- Lubrax sao essenciais para a celebrar;:iio do Contrato de Locar;:iio- Lubrax e 

para a realizar;:iio dos investimentos dele decorrentes e foram estabelecidos pelo FII e pela BR com 

o objetivo de (i) viabilizar a realizar;:iio da Expansiio Lubrax Parcela C e os investimentos 

realizados pelo FII; e (ii) evitar qualquer descontinuidade no fluxo dos Creditos Imobiliarios -

Expansiio Lubrax Parcela C. 

1.4.1.1 Tendo vista o disposto no item 1.4.1 (iii) acima, a BR eo FII reconheceram, no Contrato de 

Locar;:iio- Lubrax, que o Valor Locaticio podera ser alterado, mediante aditivo ao Contrato de 

Locar;:iio - Lubrax, em funr;:iio de alterar;:iio do custo estimado da construr;:iio das Edificar;:oes, 

novas expansoes e/ou futuras construr;:oes na Unidade Lubrax, de forma a contemplar nova(s) 

parcelas(s), correspondentes ao valor necessaria para a conclusiio da construr;:iio, desenvolvimcnto 

e instalar;:iio das Edificar;:oes e/ou novas expans5es ou futuras construr;:oes na Unidade Lubrax, 

desde que: (i) aprovadas pelo cessionario da CCI- Expansiio Lubrax Parcela C e da CCI- Lubrax, 

conforme definida no Contrato de Locar;:iio - Lubrax, e (ii) que niio comprometa quaisquer val ores 

relacionados a CCI- Expansiio Lubrax Parcela C e a CCI- Lubrax. 

1.4.1.2 Em raziio desta diversidade de relar;:oes juridicas, a Parcela C do Valor Locaticio deve ser 

considerada como contraprestar;:iio e retorno dos investimentos realizados pelo FII para a 

viabilizar;:iio da Expansiio Lubrax Parcela C de interesse da BR. 

1.4.2 Projeto Base Cruzeiro do Sui. Dada a atipicidade do Contrato de Locar;:iio- Base Cruzeiro do 

Sui, que constitui neg6cio juridico complexo e de conteudo personalissimo, a BR e o FII 

reconheceram, no Contrato de Locar;:iio- Base Cruzeiro do Sui, que: 

(i) a locar;:iio foi acordada em carater intuitu personae, tendo a Construtora- Base Cruzeiro do 

Sui sido originalmente contratada pela BR por meio do Contrato da Construr;:iio- Base Cruzeiro do 

Sui (cedi do ao FII nos termos do Instrumento Particular de Cessiio - Base Cruzeiro do Sui), em 

regime de "locar;:iio sob encomenda", sendo a Unidade- Base Cruzeiro do Sui construida de 

acordo com as especificar;:oes e visando ao atendimento das necessidades de uso da BR; 
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(ii) o ca!culo do Valor Locaticio levou em conta as seguintes caracteristicas: (i) os custos 

estimados, na data de assinatura, para a construyao da Unidade Base Cruzeiro do Sui, nos moldes 

determinados pela BR; (ii) o nivel de especificidade da construyao da Unidade Base Cruzeiro do 

Sui, que visa atender as necessidades peculiares da BR; (iii) o prazo de vigencia do Contrato de 

Locayao- Base Cruzeiro do Sui; e (iv) que os creditos objeto do Contrato de Cessao de Cn\ditos

Base Cruzeiro do Sui servirao de lastro a(s) operayao(oes) de securitizayao e deverao ser 

suficientes para satisfazer as obrigayoes decorrentes das CCI, conforme definidas no Contrato de 

Locayao - Base Cruzeiro do Sui, e/ou, isoladamente ou conjuntamente com outras cedulas 

representativas de cn\dito imobiliario de titularidade da Emissora, e/ou do(s) CRI, conforme o 

caso; e (v) o custo estimado de captayao dos CRI; e 

(iii) a estrutura do Valor Locaticio e os prazos de pagamento pactuados no Contrato de Locayao 

- Base Cruzeiro do Sui (inclusive em caso de Antecipayao da Parcela B) sao essenciais para a 

celebrayao do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui e para a realizayao dos investimentos 

dele decorrentes e foram estabelecidos pela BR e pelo Fll com o objetivo de (i) viabilizar a 

realizayao do Projeto Base Cruzeiro do Sui e os investimentos realizados pelo FII e (ii) evitar 

qualquer descontinuidade no fluxo dos Creditos Imobiliarios- Base Cruzeiro do Sui. 

1.4.2.1 Tendo vista do disposto no item 1.04.2 (i) acima, a BR eo Fll reconheceram, no Contrato 

de Locayao -Base Cruzeiro do Sui, que o referido contrato podera ser alterado excepcionalmente, 

em funyao de alterayao do custo estimado da construyao, e/ou eventuais expansoes ou futuras 

construyoes na Unidade Base Cruzeiro do Sui de forma a criar nova(s) parcelas(s), 

correspondentes ao valor necessario para a conclusao da construyao, desenvolvimento e instalayao 

da Unidade Base Cruzeiro do Sui e/ou eventuais expansoes ou futuras construy5es na Unidade 

Base Cruzeiro do Sui, desde que: (i) aprovadas pelo cessionario dos creditos objeto do Contrato de 
Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do Sui; e (ii) que nao comprometa quaisquer val ores objeto do 

Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui. 

1.4.2.1.1 A alterayao do Valor Locaticio sera realizada exclusivamente para as novas emissoes de 

certificados de recebiveis imobiliarios, sendo, neste caso, obrigat6rio para o Fll e para a BR 

aumentar o Valor Locaticio em valor suficiente para cobertura dos custos com o resgate 

antecipado dos CRI emitidos com lastro no(s) percentual(is) antecipado(s) da(s) parcela(s) do 
Valor Locaticio. 

1.4.2.2 Em razao desta diversidade de relayoes juridicas, o Valor Locaticio deve ser considerado 

como contraprestayao e retorno dos investimentos realizados pelo FII para a viabilizayao do 

Projeto Base Cruzeiro do Sui de interesse da BR. 
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1.5. Rescisao e Resolu~ao dos Contratos de Loca~ao 

1.5.1. Expansao Lubrax Parcela C. 0 Contrato de Locayiio - Lubrax sera resolvido de pleno 

direito, independentemente de qualquer comunicayiio ou notificayiio judicial ou extrajudicial, na 

ocorrencia dos seguintes eventos: 

(i) nulidade, termino antecipado, rescisao, resiliyao ou resoluyiio de qualquer urn dos 

Documentos da Fabrica Lubrax, conforme definidos no Contrato de Locayiio, por qualqucr razao; 

(ii) nao pagamento, pela BR, de qualquer Parcela A e/ou B do Valor Locaticio no respectivo 

vencimento, sem que tal inadimplemento nao tenha sido remediado dentro de ate 15 dias contados 

da data originalmente prevista para pagamento (sem prejuizo da incidencia de encargos morat6rios 

acima descritos); 

(iii) inadimplemento pela BR de qualquer outra obrigay5es prevista no Contrato de Locayao -

Lubrax ou nos demais Documentos da Fabrica Lubrax, conforme definidos no Contrato de 

Locayiio- Lubrax, que nao seja remediado no prazo de ate 60 (sessenta) dias ap6s do recebimento 

de notificayao para cumprimento enviada por escrito pelo FII; 

(iv) vencimento antecipado dos CRI - Lubrax, conforme definido no Contrato de Locayiio -

Lubrax; e 

(v) a BR nao cumpra a obrigayao prevista no item 2.06 do Instrumento Particular de Promessa 

de Compra e Venda Lubrax, conforme definido no Contrato de Locayao- Lubrax, dentro do prazo 

nela previsto ou qualquer uma das Condi9oes Precedentes, conforme definidas no Contrato de 

Locayiio- Lubrax, nao tenha sido implementada ate a Data-Limite. 

1.5.1.1 Na ocorrencia de urn dos eventos previstos acima, o Contrato de Locayiio - Lubrax sera 

resolvido de pleno direito, independentemente de qualquer comunicayiio ou notificayiio judicial ou 

extrajudicial (a "Resolucao Antecipada"). 

1.5.1.2 Ressalvadas as hip6teses de resolufi:iio dispostas no item 1.5.1 acima, a BR e o FII 

convencionaram, no Contrato de Locayiio- Lubrax, como condiyiio de neg6cio, que (a) o FII nao 
podera reaver a Unidade Lubrax locada antes de findo o prazo de locayiio de I 0 ( dez) anos, nos 

termos ajustados no Contrato de Locafi:aO - Lubrax; (b) a BR nao podera devolver a Unidade 

Lubrax antes do termino desse mesmo periodo; e (c) o prazo da locayiio pactuado entre a BR eo 

0 

K 

I 
FII corresponde ao periodo de permanencia minima obrigat6rio da BR na Unidade Lubrax, 1 

renundando ' BR ' qual que< direito do '""''"· no' t<rmo' do Contmto do Locru;5o ~ Lubmx({ 
1
/ Y,·. ,,~ 

\ '"-~~' ;'/ 
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1.5.1.3 Em caso de Resolw;:ao Antecipada do Contrato de Locac;ao- Lubrax, ou devoluc;ao da 

Unidade Lubrax pela BR em violac;ao ao disposto acima, a BR sujeitar-se-a ao pagamento de: 

(i) indenizac;ao por perdas e danos prefixados, no valor correspondente ao resultado da 

multiplicac;ao do (i) numero de anos inteiros faltantes para o termino do prazo do Contrato de 

Locac;ao- Lubrax, acrescido de urn ano; pelo (ii) numero que resultar do somat6rio das parcelas da 

Parcela B do Valor Locaticio, calculado com base no Valor Locaticio vigente a epoca da 

Reso1uc;ao Antecipada. Esta indenizac;ao devera ser paga pela BR ao FII em ate 10 dias contados 

da data da Resoluc;ao Antecipada, sendo considerada devida e exequivel, independentemente de 

qualquer notificac;ao previa ou outra formalidade, observado os termos do item 5.03.2 do Contrato 

de Cessao de CCI - Lubrax. 

(ii) Valor Indenizat6rio e Premio Expansao Lubrax Parcela C, conforme previsto e apurado no 

disposto no item 1.5.1.6, exceto nas hip6teses previstas nos itens 1.5.1.7 e 1.5.1.8. 

1.5.1.4 As indenizac;oes previstas no item I .5.1.3 acima deverao ser pagas pela BRa Emissora para 

que esta utilize tais recursos para restituic;ao dos respectivos Prec;os de Aquisic;ao, nos valores 

suficientes para assegurar o pagamento integral das obrigac;oes decorrentes dos CRI - Lubrax, 

conforme definidos no Contrato de Locac;ao - Lubrax, e dos CRI Expansao-Sul, na proporc;ao da 

Parcela C. 

1.5.1.5 A BR eo FII acordaram, no Contrato de Locac;ao- Lubrax, que na ocorrencia de quaisquer 

das hip6teses previstas abaixo, deixarao de permanecer em vigor: (i) as obrigac;oes relacionadas ao 

pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, (ii) as obrigac;oes aplicaveis estritamente a construc;ao 

das Edificac;oes, e, no que couber, (iii) as disposic;oes aplicaveis a Expansao Lubrax Parce1a C (os 

"Eventos de Inadimplemento Expansao Lubrax Parcela C"): 

(i) nulidade, termino antecipado, rescisao, resilic;ao ou resoluc;ao de qualquer urn dos 

Documentos da Expansao Lubrax Parcela C por qualquer razao ( exceto o Contrato de Locac;ao -

Lubrax); 

(ii) nao pagamento, pe1a BR, de qua1quer parce1a da Parcela C do Valor Locaticio no 

respectivo vencimento ou da multa compensat6ria prevista no item 4.01.4 do Contrato de Locac;ao 

- Lubrax na correspondente Data de Pagamento do Valor Locaticio, sem que tal inadimplemento 

seja sanado em ate 15 ( quinze) Dias Uteis contados de tal data, sem prejuizo da incidencia de 

encargos morat6rios previstos no item 5.05 do Contrato de Locac;ao- Lubrax durante tal periodo; 

(iii) inadimplemento pela BR de qualquer outra obrigac;ao prevista nos Documentos da 

Expansao Lubrax Parcela C, sem que tal inadimplemento seja sanado em ate 60 (sessenta) dfas,("" 
I : I 
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contados do recebimento de notificayao por escrito substancialmente na forma do Anexo V do 

Contrato de Locayao- Lubrax (a "Notificacao de Inadimplemento"); 

(iv) caso (a) a BR nao envie a notificayao descrita no item 4.01.4 do Contrato de Locayao

Lubrax na forma e no prazo nela estipulados, ou (b) as Edificay5es nao sejam entregues para uso 

no prazo adicional estabelecido no item 4.01.4, do Contrato de Locayao- Lubrax; ou 

(v) vencimento antecipado dos CRI Expansao-Sul. 

1.5.1.5.1 Na ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento Expansao Lubrax Parcela C, 

o Contrato de Locayao - Lubrax nao seni rescindido e, portanto, nao serao aplicaveis as 

disposiyoes relacionadas a CondiyaO Resolutiva e ResoluyaO Antecipada, descritas nos itens 

acima, bern como inaplicavel e nao devida a indenizayao descrita no item 1.5.1.3 acima. 

1.5.1.6 Na ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento Expansao Lubrax Parcela C, a 

BR devera pagar ao FII, a titulo de indenizayao por perdas e danos prefixados, tendo em vista a 

natureza personalissima do Contrato de Locayao - Lubrax e a singularidade de seus termos e 

condiy5es, a quantia equivalente ao valor indenizat6rio acrescido de premia, apurada nos termos 

da formula abaixo (o "Valor Indenizat6rio e Premia Expansao Lubrax Parcela C"): 

VIE= VNl + P, onde 

VIE: Valor Indenizat6rio 

VNl: resultado do somat6rio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela C do Valor 

Locaticio, atualizadas pelo indice de correyao monetaria na forma deste contrato, e trazidas a valor 

presente por "i" conforme definido abaixo, de forma pro rata die, desde a data de seu respectivo 

vencimento ate a Data de Apurayao, conforme abaixo definida. 

P=Maxim 0; 

On de: 

P: valor do premia 
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i: 6,84% a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ano ); 

Y: taxa de remuneral(ao (cupom sobre o IPCA/IBGE) da NTN-B de prazo medio de 

vencimento mais proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas da Parcela C, definida 

na data de pagamento do Valor Indenizat6rio Expansao Lubrax Parcela C (a "Data de Apuracao"). 

A NTN-B deveni ser deduzida da aliquota de imposto de renda vigente a epoca para investimentos 

de pessoas fisicas em certificados de recebiveis imobiliarios com prazo de vencimento equivalente 

ao prazo de vencimento da ultima parcela da Parcela C vincenda. Sera utilizada a menor taxa da 

NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na Data de Apura9ao; ou (b) taxa 

media de referencia praticada por pelo menos 3 (tres) instituil(oes financeiras de primeira linha na 

Data de Apural(ao; 

Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a Data de Apurayao e a data de vencimento da 

ultima parcela vincenda da Parcela C do Valor Locaticio. 

1.5.1. 7 No caso de desaproprial(ao total ou parcial da Unidade Lubrax (no caso de desaproprial(ao 

parcial, desde que tal desaproprial(ao parcial inviabilize a utilizal(ao das Edifical(oes e/ou da 

Unidade Lubrax na forma e para os fins previstos nos Documentos da Expansao Lubrax Parcela 

C), seja em momento anterior ou posterior ao termino da construl(ao das Edifical(5es; sera devido o 
pagamento pela BR ao FII da Indenizal(ao por Perdas e Danos referida no item 1.5.1.9 abaixo. 

Ap6s a realizal(ao de tal pagamento, o Contrato de Local(ao - Lubrax permanecera em vigor, 

exceto: (i) pelas obrigal(5es relacionadas ao pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, (ii) pelas 

obriga9oes aplicaveis estritamente a construl(ao das Edifical(5es, e (iii) no que couber, as 

disposi9oes aplicaveis a Expansao Lubrax Parcela C; bern como a BR se sub-rogara em todos os 

direitos deste relativos ao recebimento de indenizal(aO em virtude da desaproprial(ao. 

1.5.1.8. Se ocorrer desaproprial(ao parcial da Unidade Lubrax que nao inviabilize a utilizal(ao das 

Edifical(oes e/ou da Unidade Lubrax na forma e para os fins previstos nos Documentos da 

Expansao Lubrax Parcela C, em virtude da atipicidade do Contrato de Local(ao - Lubrax, que 

constitui neg6cio juridico complexo e de conteudo personalissimo, a BR estara obrigada a 

permanecer com a local(ao nos termos e condi96es pactuadas no Contrato de Local(ao - Lubrax, 

sem qualquer redul(ao do Valor Locaticio, suspensao, revisao, ( exceto com relal(ao a Parcela A e 

ao disposto nos itens 5.03 e 5.07.1 do Contrato de Local(ao- Lubrax), atraso ou diferimento do 

pagamento do Valor Locaticio; ficando-lhe, ainda, facultada ao pagamento ao FII da Indenizal(ao 
por Perdas e Danos referida no item 1.5.1.9 abaixo, mediante comunical(aO por escrito ao Fll. 

Ap6s a realizal(ao de tal pagamento ao FII, o Contrato de Locayao- Lubrax permanecera em vigor, 

exceto: (i) pelas obriga96es relacionadas ao pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, (ii) pelas 

obriga9oes aplicaveis estritamente a construl(ao das Edifical(5es, e (iii) no que couber, 
\ -:; \ 
\' 
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disposi9i'ies aplicaveis a Expansao Lubrax Parcela C; bern com a BR se subrogara em todos os 

direitos do FII relativos ao recebimento de indeniza((ao em virtude da desapropriayao. 

1.5.1.9. Nas hip6teses de desapropriayao previstas nos itens 1.5.1.7 e 1.5.1.8 acima, a BR devera 

pagar ao FII indenizayao por perdas e danos prefixados, apurada pelo resultado do somat6rio de 

cada uma das loca((i'ies vincendas da Parcela C, atualizadas pelo indice de corre((ao monetaria na 

forma do Contrato de Locayao - Lubrax, e trazidas a valor presente pela taxa de juros de 6,84% 

a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ano) expressa em du/252 Dias Uteis, 

conforme definido acima, desde a data de seu respective vencimento ate a Data de Apura9ao (a 

"Indenizacao por Perdas e Danos"). 

1.5.2. Projeto Base Cruzeiro do Sul. 0 Contrato de Loca((ao -Base Cruzeiro do Sui podera ser 

declarado antecipadamente terminado ou rescindido, ficando a BR sujeita ao pagamento do Valor 

Indenizat6rio e Premio estabelecido no item 1.5.2.1 abaixo, nos seguintes casos (o "Termino 

Antecipado" ou a "Rescisao"): 

(i) rescisao a criterio da BR, mediante envio de notificayao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias Uteis 

ap6s a Data de Inicio da Locayao, na hip6tese de a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao ser entregue, 

por qualquer motivo (inclusive em virtude de caso fortuito ou for9a maior) ate essa data; 

(ii) automaticamente, independentemente do envio de qualquer notifica9ao judicial ou 

extrajudicial, caso (a) a BR nao envie a notifica((ao descrita no item 3.04.1 do Contrato de Loca((ao 

- Base Cruzeiro do Sui na forma e no prazo nela estipulados; ou (b) ap6s a BR assumir a 

administra((ao da obra de constru((ao e instala((ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui para 

continuidade dos servi9os executados, e, se for o caso, com a substitui9ao da Construtora - Base 

Cruzeiro do Sui ou qualquer outra contratada, nos termos dos Contratos da Constru((ao - Base 

Cruzeiro do Sui e do Contrato de Gerenciamento da Constru((ao - Base Cruzeiro do Sui, sem a 
interrup((ao do exercicio da concessao do direito de uso e do Contrato de Concessao de Uso- Base 

Cruzeiro do Sui, na forma do item 3.04(b) do Contrato de Loca((aO- Base Cruzeiro do Sui, a 

Unidade Base Cruzeiro do Sui nao seja entregue para loca((ao no prazo adicional estabelecido no 
Contrato de Locayao- Base Cruzeiro do Sui; ou (c) a BR nao aceite a Unidade Base Cruzeiro do 

Sui em loca((ao nos termos do item 3.04.1 do Contrato de Loca((ao- Base Cruzeiro do Sul. 

(iii) caso ocorra qualquer urn dos seguintes eventos de inadimplemento ( os "Eventos de 

Inadimplemento"), sem que o correspondente inadimplemento tenha sido sanado nos prazos 

estabelecidos no Contrato de Loca((ao- Base Cruzeiro do Sui: 

0 • • ' 

(a) falencia, insolvencia, apresenta((ao de requerimento de recupera((ao judicial o( /:;.._ '\ \ 
I , ) 

propositura de plano de recupera((ao extrajudicial ou procedimento equivalente, formulado pda \ / 
\ ' ' • # / 

' I ~ •' 
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BR ou por qualquer credor da BR, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 90 (noventa) dias 

contados da data da sua propositura, dissolu<;:ao, liquida<;:ao ou extin<;:ao de qualquer das partes do 

Contrato de Loca<;:ao- Base Cruzeiro do Sui; 

(b) inadimplemento pela BR no pagamento do Valor Locaticio, inclusive as Antecipa<;:oes da 

Parcela B, ou da multa compensat6ria pelos prejuizos sofridos pela FII em virtude do nao 

recebimento do Valor Locaticio resultante de indisponibilidade da Unidade Base Cruzeiro do Sui 

na Data de Inicio da Locar,:ao na correspondente Data de Pagamento do Valor Locaticio ou na(s) 

Data(s) de Vencimento da Antecipa<;:ao da Parcela B, conforme o caso, desde que a Emissora nao 

tenha postergado esta(s) Data(s) de Vencimento da Antecipa<;:ao da Parcela B, e sem que tal 

inadimplemento seja sanado em ate 15 (quinze) Dias Uteis contados de tal data, sem prejuizo da 

incidencia de encargos morat6rios previstos no Contrato de Loca<;:ao - Base Cruzeiro do Sui 

durante tal periodo; ou 

(c) inadimplemento pela BR do cumprimento de qualquer outra de suas obriga<;:oes 

decorrentes do Contrato de Loca<;:ao -Base Cruzeiro do Sui ou dos Documentos do Projeto Base 

Cruzeiro do Sui, sem que tal inadimplemento seja sanado em ate 60 (sessenta) dias; ou 

(iv) a exclusivo criterio da BR, unilateralmente, a qualquer tempo, mediante comunica<;:ao ao FII 

com antecedencia de 60 (sessenta) dias; 

(v) caso ocorra a desapropria<;:ao total ou parcial da Area da Base Cruzeiro do Sui (neste segundo 

caso, desde que tal desapropria<;:ao parcial inviabilize a utiliza<;:ao do Direito de Uso, conforme 

definido no Contrato de Concessao de Uso- Base Cruzeiro do Sui, e/ou da Unidade Base Cruzeiro 

do Sui na forma e para os fins previstos nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui), seja em 

momento anterior ou posterior ao termino da construyao da Unidade Base Cruzeiro do Sui; 

(vi) a criterio da BR, caso ocorra a desapropriayao parcial da Area da Base Cruzeiro do Sui que 

nao inviabilize a utilizayao do Direito de Uso e/ou da Unidade Base Cruzeiro do Sui na forma e 

para os fins previstos nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui; 

(vii) extinyao, por qualquer motivo, do Direito de Uso, extinyao ou nao formalizayao da Escritura 

de Compra e Venda da Area da Base Cruzeiro do Sui no prazo e nos termos do Contrato de 

Concessao de Uso; nao obtenyao das aprovayoes societarias necessarias na forma do estatuto 

social da BR para a aquisiyao pela BR da Area Base Cruzeiro do Sui, conforme descrito no Anexo 

I do Contrato de Loca<;:ao- Base Cruzeiro do Sui; e conclusao do registro de seu titulo aquisitivo 

junto a matricula do im6vel descrito no Anexo I do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui; 

no Registro Geral de Im6veis competente; e/ou anulayao ou declarayao de nulidade da Contrato de/ . 

Concessao de U so: 
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(viii) constitui<;:ao de qualquer tipo de onus e/ou gravame sabre a Area da Base Cruzeiro do Sui, 

alem daqueles descritos nos Documentos Projeto Base Cruzeiro do Sui; 

(ix) a mudan<;:a da titularidade de qualquer das quotas do FII, exceto sea transferencia das quotas 

do FII ocorrer para entidade devidamente habilitada agindo na qualidade de agente fiduciario de 

emissao dos CRI Expansao-Sul, tendo Iastra em creditos imobiliarios devidos pela BR ou por 

qualquer entidade por ela controlada ou subsidiarias; 

(x) nulidade, termino antecipado, rescisao, resili<;:ao ou resolu<;:ao de qualquer urn dos 

Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui, por qualquer razao; e 

(xi) declara<;:ao do vencimento antecipado dos CRI emitidos no ambito do Projeto Base Cruzeiro 

do Sui, inclusive os CRI Expansao-Sul. 

1.5.2.1 Caso o Contrato de Loca<;:ao- Base Cruzeiro do Sul seja terminado antecipadamente ou 

rescindido nos termos dos subitens (i) a (iv), (vii) a (xi) acima, a BR devera pagar ao FII, a titulo de 

indeniza<;:ao por perdas e danos prefixados, tendo em vista a natureza personalissima do Contrato 

de Loca<;:ao - Base Cruzeiro do Sui e a singularidade de seus termos e condi<;:5es, quantia 

correspondente: (i) ao valor equivalente aos percentuais da(s) parcela(s) da Parcela B objeto de 

Antecipa<;:ao da Parcela B, em caso de Antecipa<;:ao do Pre<;:o de Cessao, devidamente acrescido da 

Remunera<;:ao da(s) Antecipa<;:ao(oes) do Pre<;:o de Cessao (o "Valor Indenizat6rio da 

Antecipacao"), caso sejam devidas, (ii) a quantia, equivalente ao valor indenizat6rio acrescido de 

premia, apurada nos termos da formula abaixo (o "Valor Indenizat6rio e Premia"): 

VIE= VN! + P, onde 

VIE: Valor Indenizat6rio 

VNI: resultado do somat6rio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela B do Valor 

Locaticio, atualizadas pelo indice de corre<;:ao monetaria na forma deste contrato, e trazidas a valor 

presente por "i" conforme definido abaixo, de forma pro rata die, desde a data de seu respectivo 

vencimento ate a Data de Apura<;:ao, conforme abaixo definida. 
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Onde: 

P: valor do premio 

1: 6,84% a. a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ano ); 

Y: taxa de remunerayao (cupom sobre o IPCA/IBGE) da NTN-B de prazo medio de 

vencimento mais proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas da Parcela B do Valor 

Locaticio, definida na data de pagamento do Valor Indenizat6rio ("Data de Apuracao"). A NTN-B 

devera ser deduzida da ali quota de impasto de renda vigente a epoca para investimentos de pessoas 

fisicas em Certificados de Recebiveis Imobiliarios com prazo de vencimento equivalente ao prazo 

de vencimento da ultima parcel a da Parcela B do Valor Locaticio vincenda. Sera utilizada a menor 

taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na Data de Apurayao; ou (b) 

taxa media de referencia praticada por pelo menos 3 (tres) instituiy5es financeiras de primeira 

linha na Data de Apurayao; 

Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a Data de Apurayao e a data de vencimento da 

ultima parcela vincenda da Parcela B do Valor Locaticio. 

1.5.2.1.1. 0 Valor Indenizat6rio de Antecipayao somente podeni ser devido enquanto estiver em 

circulayao dos CRI vinculados ao referido Termo de Securitizayao da 65" Serie (ou a outro Termo 

de SecuritizayaO de CRI de quaisquer outras series que substituam a 65a serie, OS quais deverao ;;?5 
conter o mesmo lastro imobiliario da Parcela B do Valor Locaticio do(s) CRI da serie substituida; 

e nao deverao afetar os percentuais do Valor Locaticio, utilizados como lastro do CRI 
Expansao-Sul e CRI da 77a Serie da 1 a Emissao da Securitizadora) e dos CRI vinculados ao Termo 

de Securitizayao da 77a Serie, na ausencia do(s) seu(s) respectivo(s) resgate antecipado ou 

vencimento antecipado. 

1.5.2.2. Caso o Contrato de Locayao- Base Cruzeiro do Sui seja terminado antecipadamente nos 

termos do item 1.5.2 (iii) acima, ao Valor Indenizat6rio e Premio sera acrescida: .. /.... 
., 

... '"' '\ 
(i) a multa prevista no item 12.01 do Contrato de Locayao- Base Cruzeiro do Sui, na hip6te{~-/'; '\:;.\ 
do Evento de Inadimplemento decorrente do evento descrito no subitem (c); ou 1

, -~ • i"' J 
~ / I j 
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(ii) a multa prevista no item 4.8 do Contrato de Locayao- Base Cruzeiro do Sui, na hip6tese do 

Evento de Inadimplemento decorrente do evento descrito no subitem (b). 

1.5.2.3. Nas hip6teses de Termino Antecipado do Contrato de Locayao- Base Cruzeiro do Sui 

previstas nos subitens (v) e (vi) do item 1.5.2 acima, a BR devera pagar ao FII indenizayao por 

perdas e danos prefixados, apurada pelo resultado do somat6rio de cada uma das parcelas 

vincendas da Parcela B, atualizadas pelo indice de correyao monetaria na forma do Contrato de 

Locayao- Base Cruzeiro do Sui, e trazidas a valor presente pela taxa de juros de 6,84% a.a. (seis 

inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ano) expressa em du/252 Dias Uteis, conforme 

definido acima, desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apurayao (a "Indenizacao 

por Perdas e Danos"). 

1.5.2.4. 0 FII e a BR acordam que na ocorrencia de quaisquer das hip6teses de Termino 

Antecipado do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui relacionada ao inadimplemento pela 

BR no pagamento da(s) Antecipayao(oes) da Parcela B e/ou vencimento antecipado dos CRI 

emitidos no ambito da I a Antecipayao da Parcela Be da 2a Antecipayao da Parcela B o Contrato de 

Locayao- Base Cruzeiro do Sui nao sera rescindido, sendo devida, neste caso, o valor previsto no 

item 1.5.2.1 acima, a ser utilizada para quitar as obrigay5es decorrentes dos referidos CRI. 

1.5.2.5 Na hip6tese do item 1.5.2.4 acima, deixarao de permanecer em vigor, automaticamente: (i) 

as obrigay5es relacionadas ao pagamento da 1 a Antecipayao da Parcela B e da 2• Antecipayao da 

Parcela B do Valor Locaticio, e (ii) todas as obrigay5es e disposiy5es aplicaveis estritamente as 

Antecipayoes da Parcela B, permanecendo inalterados OS percentuais dos creditos imobiliarios 

relacionados aos CRI Expansao-Sul. 

1.6. Revislio Judicial dos Valores Locaticios 

1.6.1 Dada a atipicidade do Contrato de Locayao - Lubrax e do Contrato de Locayao - Base 

Cruzeiro do Sui, que constituem neg6cios juridicos complexos e de conteudo personalissimo, 

tanto o FII como a BR reconheceram, nos respectivos contratos, a inaplicabilidade de qualquer 

alegayao de adequayao dos Val ores Locaticios, conforme definido em cada Contrato de Locayao, a 

valores de mercado para fins de ayao revisional de aluguel e renunciaram, em comum acordo, 
naqueles contratos, aos seus respectivos direitos de pleitear revisao judicial do Valor Locaticio, 

nos termos do artigo 19 da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

1.7. Caracteristicas dos Creditos Imobililirios e das CCI Vinculadas a Securitiza~tlio 

1.7.1 Numero do Termo de Securitizacao: CRI 73/2011. 
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1.7.2 Valor Total Nominal dos Creditos Imobiliarios Vinculados Termo de Securitizacao: 

R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhOes de reais). 

1.7.3 Creditos Imobiliarios Vinculados a Operacao de Securitizacao: Creditos imobiliarios, 

representados pelas CCI que lastreiam a emissao dos CRI, que sao: (i) no caso da Expansao Lubrax 

Parcela C, uma cedula representativa dos creditos imobiliarios oriundos da Parcela C do Valor 

Locaticio do Contrato de Loca9ao - Lubrax, que compreende: (a 1) a Parcela C do Valor 

Locaticio; (b 1) o direito ao recebimento dos valores referentes a indeniza9oes, premios, multas e 

penalidades (pro rata em rela9ao a Parcela C do Valor Locaticio) devidos pela BR nos termos do 

Contrato de Loca9ao - Lubrax; e ( c 1) os direitos estabelecidos na Clausula 13 do Contrato de 

Loca9ao- Lubrax, no tocante aos direitos e creditos mencionados nos itens (a 1) e (b 1), a fim de 

que esses direitos e creditos sejam utilizados como Iastra da Opera9ao de Securitiza9ao ( os 

"Creditos Imobiliarios- Expansao Lubrax Parcela C"); e (ii) no caso do Projeto Base Cruzeiro do 

Sui, uma cedula representativa dos creditos imobiliarios oriundos da Parcela B do Valor Locaticio 

do Contrato de Loca9ao- Base Cruzeiro do Sui, que compreende: (a 2) 56,24% (cinquenta e seis 

inteiros e vinte e quatro centesimos por cento) das parcelas da Parcela B do Valor Locaticio do 

Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui ( equivalente ao montante resultante da subtra9ao da 

1 • Antecipa9ao da Parcela B e da 2• Antecipa9ao da Parcela B); (b 2) o direito ao recebimento dos 

valores referentes a indeniza9oes, premios, multas, valores devidos a titulo de seguro e 

penalidades (pro rata em rela9ao a 56,24% (cinquenta e seis inteiros e vinte e quatro centesimos 

por cento) da(s) parcela(s) da Parcela B do Valor Locaticio) devidas pela BR nos termos do 

Contrato de Loca9ao- Base Cruzeiro do Sui; e ( c 2) os direitos estabelecidos nas Clausulas 14 e 15 

do referido Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui, no tocante aos direitos e creditos 

mencionados nos itens (a 2) e (b 2) acima, a fim de que esses direitos e creditos sejam utilizados 
como lastro da Opera9ao de Securitiza9ao (os "Creditos Imobiliarios- Base Cruzeiro do Sui" e, 

conjuntamente com os Creditos Imobiliarios - Expansao Lubrax Parcela C, os "Creditos 
Imobiliarios"). 

1. 7.4 Ouantidade, Individualizacao e Valor Nominal das CCI Expansao-Sul: Creditos Imobiliarios 

devidos pela BR, oriundos dos Contratos de Loca9ao, representados por duas CCI emitidas, sendo 

uma pelo FII e uma pela Emissora, todas registradas na Camara de Custodia e Liquida9ao (a 
"CETIP") e na BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (a 

"BM&FBovespa"), sendo estas o lastro para os CRI ora emitidos. 

1.7.4.1 As CCI individualizam os Creditos Imobiliarios oriundos da loca9ao das Edifica9oes e da 
Unidade Base Cruzeiro do Sui, a serem desenvolvidas e construidas nos im6veis descritos no __ 

Anexo 1-A e 1-B deste Termo de Securitiza9ao, respectivamente. /)j· 
' ·:: \ 

I 

\ _, \ / ·, ............. -~-/' ... 
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1. 7.4.2 0 valor total da emissao, na Data da Emissao, (i) da CCI- Expansao Lubrax Parcela Cede 

R$ 344.654.755,52 (trezentos e quarenta e quatro milh5es, seiscentos e cinquenta e quatro mil, 

setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde ao somat6rio 

dos Creditos Imobiliarios- Expansao Lubrax Parcela C; e (ii) da CCI- Base Cruzeiro do Sui e de 

R$ 201.417.649,23 (duzentos e urn milhoes, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e 

nove reais e vinte e tres centavos), que corresponde ao somat6rio dos Creditos Imobiliarios- Base 

Cruzeiro do Sui. 

1. 7.4.3 As CCI foram emitidas em serie (mica e permanecerao custodiadas pela Pavarini 

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. (a "Instituicao Custodiante"). 

1.8. Cessio e Transferencia da CCI - Expansao Lubrax Parcela C e dos Creditos 

Imobililirios- Base Cruzeiro do Sui 

1.8.1 Expansao Lubrax Parcela C. 0 FII, por meio do Contrato de Cessao de CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C, cedeu e transferiu a Emissora, que por sua vez adquiriu do FII, observados os 

termos e condi9oes do Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C, a CCI -

Expansao Lubrax Parcela C e todos os direitos e eventuais garantias a ela inerentes, a qual sera 

utilizada como Iastra para a emissao dos CRI Expansao-Sul (a "Cessao de CCI- Expansao Lubrax 

Parcela C"). 

1.8.1.1 Pela Cessao de CCI- Expansao Lubrax Parcela C, descrita no item 1.8.1 acima, a Emissora 

pagara ao FII o valor certo e ajustado de R$ 220.903.241,73 (duzentos e vinte milh5es, novecentos 

e tres mil, duzentos e quarenta e urn reais e setenta e tres centavos) (o "Preco de Aguisicao"), 
calculado para a data de 15 de agosto de 2011, a ser pago em moeda corrente nacional, de forma 

integral em uma (mica parcel a, deduzindo-se, na propors:ao pro rata referente aos custos devidos 

na Expansao Lubrax Parcela C: (i) os valores relativos a remuneras:ao e despesas devidas a 
Emissora pela emissao e estruturas:ao dos CRI Expansao-Sul, nos termos do Contrato de Loca9ao 
- Lubrax; e (ii) todas as despesas de responsabilidade da Emissora na forma estabelecida neste 

Termo de Securitizas:ao. 0 Pres:o de Aquisis:ao podera sofrer alteras:oes de forma, que somado 

conjuntamente com o valor do pres:o correspondente a cessao dos Creditos Imobiliarios - Base 

Cruzeiro do Sul, possa refletir o pres:o de subscri9ao, conforme item 2.9 deste Termo de 

Securitizas:ao, e ap6s as respectivas dedus:oes, sera pago pela Emissora ao FII no prazo de 2 (dois) 
Dias Uteis da data da liquidayao financeira da colocayao dos CRI Expansao-Sul, mediante 

deposito em conta corrente a ser indicada por escrito pelo FII. 

1.8.1.2 Nos termos do Contrato de Cessao de CCI- Expansao Lubrax Parcela C, o FII: / 

' (.(' 
' - . 1 
~. ' ... . l ,,·,_ ... ..- .. _; 

·-...... ......... · .... .. 
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(i) responsabilizou-se solidariamente a BR pela existencia, legalidade, veracidade, 

legitimidade, regularidade e boa forma9ao da CCI - Expansao Lubrax Parcela C, bern como dos 

creditos que sao o lastro da CCI - Expansao Lubrax Parcela C; 

(ii) reconheceu expressamente que o Pre9o de Aquisi9ao a ser pago pela Emissora tern por 

base o valor economico da CCI - Expansao Lubrax Parcela C, o qual foi calculado com base nos 

termos e condi9oes atuais do Contrato de Loca9ao - Lubrax e do Instrumento de Emissao de CCI

Expansao Lubrax Parcela C, e a expectativa de recebimento integral e tempestivo dos Creditos 

Imobiliarios - Expansao Lubrax Parcela C na quantia necessaria para, em conjunto com os 

Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, satisfazer integralmente as obriga9oes da Emissora 

decorrentes do Termo de Securitiza9ao; e 

(iii) obrigou-se, de forma irrevogavel e irretratavel, nos termos do Contrato de Cessao de CCI

Expansao Lubrax Parcela C, a pagar a Emissora todo o valor necessaria para restituir a totalidade 

do Pre9o de Aquisi9ao, na hipotese de resolu9ao do Contrato de Cessao de CCI- Expansao Lubrax 

Parcela C por qualquer motivo. As partes do referido contrato acordaram que o valor a ser 

restituido pelo FII devera, em qualquer hipotese, ser suficiente, somado ao valor equivalente ao 

preyO correspondente a cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui (subtraidos OS 

valores referentes as Antecipa9oes do Pre9o de Cessao realizadas), garantir a Emissora a integral 

satisfa9ao dos credores dos CRI Expansao-Sul, sendo certo que o FII obrigou-se integralmente e 

de forma irrevogavel e irretratavel neste sentido. 

1.8.1.3 Quaisquer valores recebidos pela Emissora relacionados a cessao da CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C que, somados ao valor equivalente ao pre9o correspondente a cessao dos 

Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, excedam os montantes necessarios para satisfazer 

integralmente as obriga9oes decorrentes dos CRI Expansao-Sul nao integram o valor economico 

da CCI - Expansao Lubrax Parcela C refletido no Pre90 de Aquisi9ao e deverao ser retomados 

pela Emissora ao FII no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do respectivo recebimento. 

1.8.1.4 Qualquer pagamento devido pelo FII na forma deste item 1.8.1 sera aplicado l'mica e 

exclusivamente no pagamento dos CRI Expansao-Sul e devera ser efetuado em dinheiro mediante 

deposito na conta corrente estabelecida no item 4.04 do Contrato de Cessao de CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C, dentro de 10 ( dez) Dias Uteis apos o recebimento de comunica9ao por escrito da 

Emissora, indicando o montante a ser pago (acompanhado da respectiva memoria de calculo). 

1.8.1.5 Sao condi9oes resolutivas do Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C, 

nos termos ali estipulados: 

y 
) 

/ ... t.r-- -\ ' 
• ~ 1 I 
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(i) indeferimento, pela CVM, do pedido de registro de oferta publica de distribuiyao dos CRI 

Expansao-Sul; ou 

(ii) inadimplemento, pela Emissora, da obrigayao de pagar o Preyo de Aquisiyao no prazo 

previsto no item 1.8.1.1 acima. 

1.8.2 Projeto Base Cruzeiro do Sui. 0 FII, por meio do Contrato de Cessao de CnSditos Imobiliario 

- Base Cruzeiro do Sui, cedeu e transferiu a Emissora, observados os termos e condiyoes do 

Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, creditos imobiliarios 

relativos a Parcela B do Valor Locaticio e todos os direitos e eventuais garantias a eles inerentes (a 

"Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui"). 

1.8.2.1 Pela cessao descrita no item 1.8.2 acima, a Emissora pagani ao FII o valor certo e ajustado 

de R$ 204.407.752,57 (duzentos e quatro milhoes, quatrocentos e sete mil, setecentos e cinquenta 

e dois reais e cinquenta e sete centavos), (o "Preco de Cessao dos Creditos Imobili<irios" ou o 

"Preco de Cessao"), calculado para a data de 31 de janeiro de 2011, o qual reflete o valor nominal 

dos creditos imobiliarios objeto do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, 

acrescidos dos valores estimados dos custos da(s) operayao(oes) de securitizayao (conforme 

definidas nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui), incluindo os juros remunerat6rios 

previstos nos certificados de recebiveis imobiliarios, a ser pago ao FII ate o encerramento do Prazo 

do Pagamento do Preyo de Cessao, em moeda corrente nacional, devidamente atualizado pela 

variayao acumulada do IPCA/IBGE, de forma integral em uma unica parcela, exceto pelo exposto 

no item 4.02 do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, deduzindo-se: (i) os 

valores relativos a remunerayao e despesas devidas a Emissora pela estruturayao da(s) 

operayao(oes) de securitizayao (conforme definidas nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do 

Sui) e (ii) todas as despesas de responsabilidade da Emissora nos termos dos documentos da(s) 

operayao(oes) de securitizayao (conforme definidas nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do 
Sui), observados os termos e condiyoes do Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do Sui. 

0 Pre9o de Cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, ap6s as respectivas 

deduyoes, inclusive a Remunera91io da(s) Antecipayao(oes) do Pre9o de Cessao, nos termos do 
Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do Sui, deve ser pago ate 31 de janeiro de 2012 ( o 

"Prazo do Pagamento do Preco de Cessao"). 

1.8.2.2 A fim de viabilizar os investimentos iniciais na Unidade Base Cruzeiro do Sui, o FII teve 

interesse em receber, conforme permitido no Contrato de Cessao de Creditos -Base Cruzeiro do 

Sui, parte do Preyo de Cessao em prazo inferior ao Prazo do Pagamento do Pre9o de Cessao. Para 
tanto, nos termos do item 4.02 e seguintes do Contrato de Cessao de Creditos -Base Cruzeiro do 

Sui e do item 4.01.1 e seguintes do Contrato de Locayao -Base Cruzeiro do Sui, a Emissora 

concordou em realizar a 1 a Antecipayao do Preyo de Cessao e a 2• Antecipayao do Preyo de / 
! ' I 
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Cessao, e, em contrapartida as referidas antecipa96es, a BR devera realizar a 1 a Antecipa9ao da 

Parcela B, em 26 de novembro de 2012, conforme data postergada pela Securitizadora do dia 7 de 

fevereiro de 2012, nos termos da notifica9ao enviada a BR e ao FII em 25 de novembro de 2011, e 

a 2a Antecipa9ao da Parcela B, em ate 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis contados das 

datas da 2a Antecipa9ao do Pre9o de Cessao, ou seja, em 15 de junho de 2012 (a "Data de 

Vencimento da 1" Parcela Antecipada" e a "Data de Vencimento da 2a Parcela Antecipada", 

respectivamente ), no valor equivalente a 1 a Antecipa9ao do Pre90 de Cessao e a 2a Antecipa9ao do 

Pre9o de Cessao acrescidas da Remunera9ao dos Creditos das Parcelas Antecipadas ( conforme 

prevista no Contrato de Cessao de Credito- Base Cruzeiro do Sui), de acordo com as Notifica96es 

de Antecipa9ao do Pre9o de Cessao (a "Notificacao de 1" Antecipacao" e a "Notificacao da 2a 

Antecipacao"), enviadas pela Emissora a BR e ao FII, em 02 de fevereiro de 2011 e em 10 de junho 

de 2011 respectivamente, na forma do disposto no Contrato de Loca9ao- Base Cruzeiro do Sui. 

1.g.2.3 Nos termos do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos 

Imobiliarios- Base Cruzeiro do Sui de Titularidade daRB Capital Securitizadora S.A., celebrado 

entre a Emissora e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, em 31 de 

janeiro de 2011, a Emissora, na qualidade de titular da 1 a Antecipa9ao da Parcela B, emitiu Cedula 

de Credito Imobiliario representativa dos creditos oriundos do pagamento da 1 a Antecipa9ao da 

Parcela B, com valor nominal de R$ 31.2g3,g44,20, (trinta e urn milh5es, duzentos e oitenta e tres 

mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), a qual serviu de lastro para a emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios - CRI da 65a Serie da 1 a Emissao da Emissora, para 

distribui9ao com esfor9os restritos, nos termos do artigo go da Lei n° 9.514, e da Instru9ao CVM n° 

414 e conforme Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios, celebrado entre a Emissora e a 

Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. 

1.g.2.4 Por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos Imobiliarios 

- Base Cruzeiro do Sui de Titularidade da RB Capital Securitizadora S.A., celebrado entre a 

Emissora e aRB Capital DTVM, em 15 de junho de 2011, a Emissora, na qualidade de titular da 2a 

Antecipa9ao da Parcela B, emitiu 200 (duzentas) Cedulas de Credito Imobiliario representativas 

dos creditos oriundos do pagamento da 2a Antecipa9ao da Parcela B, com valor nominal de 

R$61.249.621,go (sessenta e urn milhoes, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e urn 

reais e oitenta centavos), a qual serviu de lastro para a emissao de Certificados de Recebiveis 

lmo biliarios - CRI da 77a Serie da 1 a Emissao da Emissora, para distribui9ao com esfor9os 

restritos, nos termos do artigo go da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, e da Instru9ao CVM 

n° 414, de 30 de dezembro de 2004 e conforme o Termo de Securitiza9ao da 77a Serie. 

1.g.2.5 Nos termos do Instrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do Sui, a , 

Emissora emitiu a CCI - Base Cruzeiro do Sui, representativa dos Creditos Imobiliarios - Ba~(....-y--'·\ 
Cruzeiro do Sui melhor descritos e definidos no item 2.02 do Instrumento Particular de Emissa<{~e·/ - ;·, l 

\. ~-,_.~-. __ ; 
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CCI- Base Cruzeiro do Sui, para, juntamente com a CCI - Expansao Lubrax Parcela C, todas de 

titularidade da Emissora, servir de Iastra a emissao dos CRI Expansao-Sul conforme este Termo de 

Securitiza9ao. A CCI - Base Cruzeiro do Sui representa, nos termos do referido contrato, os 

Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, que sao parte dos creditos imobiliarios, cedidos a 

Emissora por meio e na forma do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui. 

1.8.2.6 Nos termos do Contrato de Cessao de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do Sui, o FII: 

(i) responsabilizou-se solidariamente a BR pela existencia, legalidade, veracidade, 

legitimidade, adimplencia, regularidade e boa forma9ao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro 

do Sui; 

(ii) reconheceu expressamente que o Pre90 de Cessao (ap6s deduzidos os val ores da I • e da 2• 

Antecipa9ao do Pre9o de Cessao) a ser pago pel a Securitizadora tern por base o valor econ6mico 

dos creditos imobiliarios objeto do Contrato de Cessao de Credito- Base Cruzeiro do Sui, o qual 

foi calculado com base nos termos e condi96es atuais do Contrato de Loca9ao, e na expectativa de 

recebimento integral e tempestivo dos creditos imobiliarios na quantia necessaria para, em 

conjunto com os valores equivalentes ao pre9o correspondente a cessao da CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C, satisfazer integralmente as obriga96es da Emissora decorrentes deste Termo de 

Securitiza9ao; 

(iii) obrigou-se, de forma irrevogavel e irretratavel, nos termos do Contrato de Cessao de 

Creditos- Base Cruzeiro do Sui, a pagar a Emissora todo o valor necessaria para restituir o Pre9o 

de Cessao, na hip6tese de resolu9ao do referido contrato por qualquer motivo. As partes desse 

contrato acordaram que o valor a ser restituido pelo FII devera, em qualquer hip6tese, ser 

suficiente, para, ainda que descontados os val ores vinculados as Antecipa96es do Pre9o de Cessao 

e somado aos demais valores equivalentes ao pre9o correspondente a cessao da CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C, garantir a Securitizadora a integral satisfa9ao dos credores dos CRI 

Expansao-Sul, sendo certo que o FII obriga-se integralmente e de forma irrevogavel e irretratavel 

neste sentido; 

(iv) obrigou-se, de fom1a irrevogavel e irretratavel, a imediatamente indenizar a Emissora, 

caso, por qualquer razao, os creditos imobiliarios que representada pela CCI - Base Cruzeiro do 

Sui, emitida no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sui e que lastreia o CRI Expansao- Sui, nao 

correspondam aos val ores, conteudo, termos e a forma por ela descrita e declarada na CCI - Base 

Cruzeiro do Sui e no Instrumento de Emissao de CCI- Base Cruzeiro do Sui; 

(v) exceto pelo disposto no item 5.02.1 do Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro 4o · , 

Sui, obrigou-se, ainda, a assumir a obriga9ao de efetuar, perante a parte demandante, na qualidade f 
' ' \ ,·, ~"') 
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de principal e (mico pagador, as devolu96es porventura impostas a Emissora, sem direito de 

regresso do FII contra esta, na hip6tese de a Emissora vir a ser compelida, por qualquer razao, com 

base em fundadas razoes, judicial ou extrajudicialmente, a efetuar a devoluyao de qualquer valor 

recebido em razao da titularidade dos creditos imobiliarios oriundos do Contrato de Locayao -

Base Cruzeiro do Sui, a titulo de principal, juros, multa, demais encargos ou correyao monetaria, 

inclusive eventuais residuos inflaciomirios e verbas rescis6rias, se devidos; e 

(vi) se obrigou a: (i) pagar a Emissora as despesas e remunerayao a serem previstas no(s) 

Termo(s) de Securitizayao a ser(em) firmado(s) para emissao do(s) CRI, desde tais despesas e 

remunerayao tenham sido mutuarnente acordadas pela Emissora, o FII e a BR, bern como (ii) a 

indenizar a Emissora por toda e qualquer despesa extraordinaria, que nao tenha sido contemplada 

neste Termo de Securitizayao, mas venha a ser devida diretarnente em decorrencia da(s) CCI, 

emitidas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sui, do(s) Certificado(s) de Recebivel(is) 

Imobiliario(s), ou dos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui (exceto nos casos de dolo ou 

culpa da Emissora) ou, ainda, de mudanyas na legislayao brasileira e esteja diretarnente 

relacionada a emissao da(s) CCI, emitidas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sui, do(s) 

Certificado(s) de Recebivel(is) Imobiliario(s), ou ao cumprimento das obrigay5es decorrentes dos 

Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui, podendo ou nao decorrer de tributos, emolumentos, 

taxas ou custos de qualquer natureza, incluindo, mas sem limitayao, as despesas com terceiros 

especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bern como as despesas com procedimentos legais ou 

gastos com honorarios advocaticios e terceiros, depositos, custas e taxas judiciais, nas ay5es 

propostas pela Emissora ou contra ela intentadas, desde que para resguardar os Creditos 

Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui e que sejam devidamente comprovadas e absolutamente 

necessarias e razoaveis, conforme previsto item 3.02 do Acordo de Quotistas. Para se evitar 

quaisquer duvidas, as obriga96es do FII nos termos deste item nao incluem despesas ou custos 

incorridos pela Emissora em virtude de ou relativas a outras securitizay5es realizadas por esta. 

1.8.2.7 Quaisquer valores recebidos pela Emissora que, excedam os montantes necessarios para 

satisfazer integralmente as obrigay5es decorrentes dos certificados de recebiveis imobiliarios, 
emitidos no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sui, inclusive dos CRI Expansao-Sul, nao 

integram 0 valor economico dos creditos imobiliarios referentes as cedulas de credito imobiliario, 
emitidas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sui (inclusive a emitida no ambito do Projeto 

Base Cruzeiro do Sui, que lastreia o CRI Expansao-Sul) refletido no Pre9o de Cessao e deverao ser 
retomados pela Emissora ao FII no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do respectivo 

recebimento. 

1.8.2.8 Qualquer pagamento devido pelo FII na forma deste item 1.8.2 sera aplicado unica e 
exclusivarnente no pagamento dos certificados de recebiveis imobiliarios, emitidos no ambito do--~·

Projeto Base Cruzeiro do Sui, inclusive dos CRI Expansao-Sul, conforme previsto neste Termo d~ /' . 
I - ~ ! 
i --"' •. 
\ .,' --/ II 
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Securitizayao, e deveni ser efetuado em dinheiro mediante deposito nas contas correntes 

estabelecidas no item 4.07 do Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do Sui, conforme o 

caso, dentro de 10 ( dez) Dias Uteis apos o recebimento de comunicayao por escrito da 

Securitizadora, indicando o montante a ser pago ( acompanhado da respectiva memoria de calcu1o ). 

1.8.2.9 A Emissora, nos termos do Contrato de Cessao de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do 

Sui, declarou que os creditos imobiliarios representados pelas CCI que serviram de lastro para a 

emissao dos CRI da 65a Serie da 1 a Emissao da Emissora ( ou dos CRI de quaisquer outras series 

que substituam a 65a serie) e para a emissao dos CRI da 77a Serie da 1 a Emissao da Emissora sao 

diversos e nao se confundem com os creditos imobiliarios representados pelas CCI que servirao de 

lastro para os CRI Expansao-Sul, sendo certo que nao ha duplicidade nos creditos imobiliarios que 

lastreiam as emissoes ora referidas. A Emissora responsabilizou-se por quaisquer custos, despesas, 

perdas, danos e/ou prejuizos decorrentes da inveracidade e inconsistencia desta declarayao. 

1.8.2.1 0 Sao condiyoes resolutivas do Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do Sui, nos 

termos ali estipulados: 

(i) indeferimento, pela CVM, do registro definitivo da(s) oferta publica(s) de distribuiyao 

do(s) CRI, se foro caso; e 

(ii) inadimplemento, pela Emissora, por qualquer motivo, da obrigayao de pagar o Pre9o de 

Cessao dos Creditos Imobiliarios ate o encerramento do Prazo do Pagamento do Pre9o de Cessao. 

1.9. Pagamentos da Emissora 

1.9.1 A Emissora sera responsavel pelo pagamento de (i) todas as despesas com a obtenyao e 

manutenyao, nos prazos legalmente exigidos, de todas e quaisquer licen9as, aprovayoes, 

autorizay5es e alvaras legalmente exigidos para o regular funcionamento da Emissora; (ii) 

honorarios do Agente Fiduciario, previstos neste Termo de Securitizayao; (iii) remunera9ao e 
todas as despesas incorridas pelos Coordenadores da Oferta e que sejam de responsabilidade da 

Emissora, na prestayao dos serviyos de instituiyao financeira liquidante dos CRI Expansao-Sul; 

(iv) comissoes de coordenayao, colocayao e garantia firme de subscriyao dos CRI Expansao-Sul, 

por ocasiao de sua distribuiyao publica, e demais valores devidos nos termos do Instrumento 

Particular de Contrato de Coordenayao, Distribuiyao e Colocayao Publica de Certificados de 
Recebiveis Imobiliarios, em Regime de Garantia Finne, da 73a Serie da 1 a Emissao daRB Capital 

Securitizadora S.A., celebrado entre a Emissora, o Banco Itau BBA S.A., o Banif Banco de 

Investimento (Brasil) S.A. em 15 de agosto de 2011 (o "Contrato de Colocacao"); (v) despesas da 

Emissora com a CETIP e/ou com a BM&FBovespa; (vi) eventuais despesas com registros perante _ 

a CVM, Juntas Comerciais e Cartorios de Registro de Titulos e Documentos e de Registrofdef 

'. ' 
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Im6veis, conforme o caso, da documentas:ao societaria da Emissora e deste Termo de 

Securitizas:ao, bern como dos demais documentos e contratos relacionados com a emissao dos CRI 

Expansao-Sul; (vii) honorarios e despesas com a contratas:ao dos assessores juridicos extemos; 

(viii) despesas com publicas:ao de atas de assembleias gerais e de reunioes do conselho de 

administras:ao da Emissora, bern como de anuncios de inicio e de encerramento de distribuis:ao 

publica dos CRI Expansao-Sul, se for o caso; (ix) despesas com confecs:ao de prospectos para a 

emissao dos CRI Expansao-Sul, se foro caso; (x) honorarios da Empresa de Auditoria definida no 

item S.l(iii) abaixo; e (xi) remuneras:ao da empresa de avalias:ao das Edificas:oes e da Unidade 

Base Cruzeiro do Sui (as "Despesas"), observados os termos da Clausula 5 do Contrato de Cessao 

de CCI - Expansao Lubrax Parcela C e da Clausula 5 do Contrato de Cessao de Creditos - Base 

Cruzeiro do Sui. 

1.9.2 Os titulares dos CRI deverao arcar com eventuais despesas e taxas relativas a custodia dos 

CRI Expansao-Sul nao compreendidas no item 1.9.1, bern como aquelas observadas na Clausula 

Oitava deste Termo de Securitizas:ao. 

CLAUSULA SEGUNDA- DAS CARACTERISTICAS DA EMISSAO 

A emissao dos CRI observara as seguintes condis:oes e caracteristicas: 

2.1. Numero de Ordem 

Esta e a 73• Serie da 1 a Emissao de CRI da Emissora (a "Emissao"). 

2.2. Data e Local de Emissao 

Para todos os efeitos legais, a data de emissao dos CRI sera 15 de agosto de 2011 (a "Data de 

Emissao") e o local da Emissao sera a Cidade Sao Paulo, Estado de Sao Paulo ( o "Local da 

Emissao"). 

2.3. Quantidade e Valor Nominal 

Serao emitidos 1.166 (urn mil, cento e sessenta e seis) CRI, com valor nominal unitario de R$ 

300.171,52 (trezentos mil, cento e setenta e urn reais e cinquenta e dois centavos), na Data de 

Emissao (o "Valor Nominal Unitario"). Ap6s o Desdobramento Previamente Aprovado definido 

no item 2.24.1 abaixo e observados os requisitos nele dispostos, o numero de CRI e o seu valor 

nominal unitario serao alterados. 
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2.4. Valor Total da Emissao 

R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhoes de reais), na Data de Emissao. 

2.5. Serie 

A presente Oferta de CRI seni em uma unica serie. 

2.6. Prazo e Data de Vencimento 

2.6.1 Os CRI contarao com urn Periodo de Carencia que terminara em 15 de fevereiro de 2014, 

conforme definido no item 2.13.1 abaixo. 

2.6.2 Os CRI terao prazo de 138 (cento e trinta e oito) meses e 2 dias contados a partir da Data de 

Emissao e, portanto, vencerao em 17 de fevereiro de 2023, ressalvadas as hip6teses de vencimento 

antecipado previstas neste Termo de Securitiza9ao. 

2.7. Forma 

Os CRI serao da forma nominativa escritural. Para todos os fins de direito, a titularidade dos CRI 

sera comprovada pelo extrato emitido pela Institui9ao Custodiante, CETIP e/ou 

BM&FBOVESP A. 

2.8. Procedimento de Coloca~ao 

2.8.1 A distribui9ao primaria dos CRI sera publica, sob regime de garantia firme nao solidaria, 
com intermedia9ao do Banco Itau BBA S.A. (o "Coordenador Lider") do Banif Banco de 

Investimento (Brasil) S.A. (o "Coordenador" conjuntamente, com o Coordenador Lider, os 

"Coordenadores da Oferta"), conforme previsto no paragrafo 3° do artigo 33 da Instru9iiO CVM n° 

400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (a "lnstrucao CVM n° 400"), observados os 

termos e condi9i'ies estipulados no Contrato de Coloca9ao, os quais se encontram descritos no 

prospecto da Emissao (o "Prospecto"). 

2.8.2 Os CRI poderao ser colocados junto ao publico somente ap6s a concessao do registro da 
Emissao, nos termos da Instru9ao CVM n°414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (a 

"Instrucao CVM 414") e do Contrato de Coloca9ao, sendo necessaria a comprova9ao pela 

/-:r·./--1 . -/,_.... ...... 

I . ' 
; _, ' 

\ ' ....... _ ' 
', 

Emissora do seu registro de companhia aberta atualizado. 
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2.8.3 0 prazo de encerramento da distribuiyao publica dos CRI e de no maximo de 6 (seis) meses a 

contar da data em que for publicado o anuncio de inicio de distribuiyao, nos termos do artigo 10, 

paragrafo unico da Instruyao CVM no 414. 

2.8.4 Os CRI serao registrados para colocayao no mercado primario e negociayao no mercado 

secundario, (i) no Sistema CETIP 21 ( o "CETIP 21 "), administrado e operacionalizado pela 

CETIP, sendo a integralizayao dos CRI, neste caso, liquidada por meio da CETIP e (ii) no DDA

Sistema de Distribuiyao de Ativos (o "DDA") e no Sistema BOVESPAFIX (ambiente de 

negociayao de ativos e renda fixa) ( o "BOVESP AFIX"), administrados e operacionalizados pela 

BM&FBOVESPA, sendo neste caso processadas pela BM&FBOVESPA a liquidayao financeira 

da Oferta e a custodia e negociayao dos CRI. 

2.9. Pret;o de Subscrit;lio e Forma de Integralizat;lio 

0 preyo de subscriyao dos CRI sera o seu Valor Nominal Unitario, (i) atualizado pela variayao 

acumulada do IPCA/IBGE, a partir da Data de Emissao, ate data da efetiva subscriyao, na forma do 

disposto no item 2.11 abaixo e (ii) acrescido da remunerayao disposta no item 2.12 abaixo, a partir 

da Data de Emissao ate a data da efetiva subscriyao ( o "Preco de Subscricao"), sendo o valor final 

truncado com 2 casas decimais. A integralizayao sera a vista, em moeda corrente nacional, no ato 

da subscriyao e devera ser depositada na conta-corrente no 12038-3, da agencia 0912 do Banco !tau 

Unibanco S.A. (a "Conta Centralizadora"). A subscriyao sera efetuada por meio dos 

procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESP A. 

2.10. Regime Fiducilirio 

Os CRI contarao com a instituiyao de regime fiduciario sabre as CCI que lastreiam a presente 

Emissao, nos termos da Clausula Terceira abaixo. 

2.11 Atualizat;lio Monetaria 

2.11.1 0 Valor Nominal Unitario dos CRI sera atualizado monetariamente a partir da Data de 

Emissao, pela variayao do IPCA/IBGE, com base na seguinte formula: 

Onde: 

VNa = Valor Nominal Unitario atualizado, calculado com 8 ( oito) casas decimais, 

arredondamento; 
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VNb =Valor Nominal Unitario ou sal do do Valor Nominal Unitario apos incorporac,;ao de juros ou 

apos cada amortizac,;ao, referenciados a Data de Emissao, calculados/informados com 8 ( oito) 

casas decimais, sem arredondamento; 

C = Fator da variac,;ao acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

On de: 

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

n = numero total de numeros indices considerados na atualizac,;ao, sendo "n" urn numero inteiro; 

Nh = em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI, atualizac,;ao pelo valor do 

numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversario, o valor do 

nlimero-indice do mes de atualizac,;ao; 

Nh-I =valor do numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior ao mes Nlk; 

dup = numero de Dias Uteis entre (i) a Data de Emissao, ou seja 15 de agosto de 2011, para o 

primeiro mes de atualizac,;ao, ou (ii) a Data de Aniversario imediatamente anterior, para OS demais 

meses, e a data de calculo, sendo "dup" urn numero inteiro; e 

dut = nlimero de Dias Uteis contidos entre (i) a Data de Emissao, ou seja, 15 de agosto de 2011, 

para 0 primeiro mes de atualizac,;ao, ou (ii) a Data de Aniversario imediatamente anterior, para OS 

demais meses, e a proxima Data de Aniversario, sendo "dut" urn numero inteiro. 

Os fatores resultantes das expressoes ( dup) sao considerados com 9 (nove) casas decimais, sem 
dut 

( 
NI )~: 

__!.___ /--- ..,_ ... 

arredondamento e os resultantes das expressoes NI k-1 sao considerados com 8 ( oito) c<j.'s~s > \ 
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decimais, sem arredondamento. 0 produtorio e executado a partir do fator mms recente, 

acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. 

Observa~i'ies: 

a) Considera-se a data de aniversario dos CRI o dia 15 de cada mes ou o primeiro Dia Uti! 

posterior, caso o dia 15 nao seja Dia Uti! (a "Data de Aniversario"). 

b) Caso, se ate a Data de Aniversario dos CRI, o Numero-indice Projetado referente ao mes de 

atualizayi'io nao esteja disponivel, devera ser utilizado urn numero indice projetado, calculado com 

base na ultima Proje9i'io disponivel, divulgada pela ANBIMA da varia9i'io percentual do 

IPCA/IBGE, conforme formula a seguir: 

NhP = Nh x (1 + Projer;ao) 

On de: 

Nhp = Numero indice Projetado do IPCA/IBGE para o mes de atualizayi'io, calculado com 2 casas 

decimais, com arredondamento; 

Nh = em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI, atualizayao pelo valor do 

numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversario, o valor do 

numero-indice domes de atualizayi'io; e 

Projer;ao = varia9ao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de atualizayi'io. 

0 Numero indice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver sido divulgado o 

ntimero-indice correspondente ao mes de atualizayi'io, nao sendo, porem, devida nenhuma 

compensa9i'io entre a Emissora e os titulares dos CRI quando da divulga9i'io posterior do 

IPCA/IBGE que seria aplicavel. 

0 numero indice do IPCA/IBGE, bern como as proje9oes de sua varia9ao, deverao ser utilizados 

considerando identico numero de casas decimais divulgado pelo orgao responsavel por seu 

calcuJo/ apurayi'iO. 

c) Para a determinayi'io dos valores de pagamento das amortiza9oes, o fator "C" sera calculado ate 

a Data de Aniversario no respectivo mes de pagamento. 

65 
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2.11.2 Na hip6tese de extin<;ao do IPCA/IBGE ou caso o mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, 

em razao de proibi<;ao ou restri<;ao legal de seu uso para fins de atualiza<;ao monetaria dos CRI ou 

dos Val ores Locaticios devidos pela BR ao FII na forma dos Contratos de Loca<;ao, sera utilizado o 

IGP-M/FGV. 

2.11.2.1 Na impossibilidade de utiliza<;ao do IGP-M/FGV para a defini<;ao de novo indice de 

atualiza<;ao monetaria do Valor Locaticio devido pela BR ao FII na forma do Contrato de Loca<;ao 

- Base Cruzeiro do Sul, bern como da Parcela C do Valor Locaticio na forma do Contrato de 

Loca<;ao- Lubrax, o(s) indice(s) altemativo(s) a ser(em) proposto(s) pela Emissora sera(ao) 

estabelecido(s) em assembleia geral dos titulares dos CRI, devidamente convocada pela Emissora 

para esse fim. 

2.11.3 Caso a BR ou o FII nao aceitem nenhum dos indices propostos pela Emissora na forma 

prevista no item 2.11.2.1 acima, sera facultado aos titulares dos CRI declarar antecipadamente 

vencidas todas as obriga<;oes da Emissora previstas no presente Termo de Securitiza<;ao, de acordo 

com 0 disposto no item 2.14 abaixo, hip6tese em que sera replicado 0 ultimo indice utilizado para 

corre<;ao do sal do devedor dos CRI, desde a data da ultima atualiza<;ao ate a data de pagamento dos 

CRI. 

2.12. Remunera~iio 

2.12.1 A partir da Data de Emissao, sobre o Valor Nominal Unitario dos CRI, atualizado 

conforme disposto acima, incidirao juros remunerat6rios, correspondentes a taxa de 6,84% (seis 

inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ano ), a qual foi definida em Procedimento de 

Bookbuilding. 

Os valores relativos aos Juros Remunerat6rios, calculados conforme formula abaixo, deverao ser 

pagos anualmente, juntamente com a amortiza<;iio programada descrita abaixo. 

J = VNa x (FatorJuros-1) 

onde: 

J valor dos juros remunerat6rios devidos no final de cada Periodo de Capitaliza<;ao, 

calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento; j 
VNa Valor Nominal Unitario atualizado dos CRI, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem / 

arredondamento; 
. ·.\ 

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

taxa 2s2 l [ DP] } FatorJuros= ( 
100 

+1) 

onde: 

taxa taxa de juros, definida do Procedimento de Bookbuilding, na forma percentual ao ano, 

informada com 4 ( quatro) casas decimais; 

DP e 0 numero de Dias Uteis entre a Data de Emissao ou a data de pagamento, indicada na 

tabela constante do item 2.13.2.1 (a "Data de Pagamento") no mes de pagamento da Remunerayao 

dos CRI imediatamente anterior e a data atual ou Data de Pagamento no mes de pagamento da 

Remunerayao dos CRI, sendo "DP" urn numero inteiro. 

Para fins de ca!culo da remunerayao dos CRI define-se "Periodo de Capitalizacao" como o 

intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissao, no caso do primeiro Periodo de 

Capitalizayao, ou na Data de Pagamento no mes de pagamento da Remunerayao dos CRI 
imediatamente anterior, no caso dos demais Periodos de Capitalizayao, e termina na Data de 

Pagamento no mes do proximo pagamento da Remunerayao dos CRI. 

Para a determinayao dos val ores de pagamento da Remunerayao o "Fator Juros" sera calculado ate 

a Data de Aniversario no respectivo mes de pagamento. 

2.12.2. Em 18 de fevereiro de 2014 parte dos juros devidos naquela data equivalentes a 

2,478046543% do Valor Nominal Unitario sera incorporada ao Valor Nominal Unitario conforme 

demonstrado na Tabela do item 2.13.2.1., de tal modo que naquela data somente havera pagamento 

de juros, deduzidos da parcela incorporada ao Valor Nominal Unitario. 

2.13. Amortiza'rlio Programada e Amortiza~ao Extraordimiria Parcial 

2.13.1. Os CRI contarao com urn periodo de carencia que terminara em 15 de fevereiro de 2014, 

para amortizayao de principal e pagamento da Remunerayao a contar da Data da Emissao (o 

"Periodo de Carencia"), sendo que os pagamentos ocorrerao nas datas estabelecidas na tabela 

constante do item 2.13.2.1abaixo e conforme formula a seguir: 
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AM, = [vN" x ( ~~~)] Ondo 

AMi= Valor unitario da i-esima parcela de amortizas;ao. Valor em reais, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento; 

VNa = conforme definido acima; 

TAi = Taxa fixa definida para amortizas;ao, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas 

decimais, sem arredondamento, de acordo com a tabela de Amortizas;ao. 

2.13.2. Amortizacao Programada 

2.13 .2.1 Ap6s o Periodo de Carencia, os CRI serao amortizados anua1 e sucessivamente, de acordo 

com os valores e datas indicados na tabe1a a seguir (a "Amortizacao Programada"). Os valores 

indicados na tabe1a a seguir serao atualizados monetariamente de acordo com o item 2.11 acima, 

desde a Data de Emissao ate a data de pagamento. Os va1ores da tabela a seguir foram apurados 

uti1izando-se a taxa de juros de 6,84% a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao 

ano ), calculada conforme definido no Procedimento de Bookbuilding. 

. 'Data ., · D' : ."~£ '• ~t 1'. • .• ·· .• 1/i: ,· :· ' ••••• , :;:·-~-~-_)Y.- ,.:: --~<~-~ f _.-·lj_;~ / '¥ 'J .. :~}_: ··~. . .. 
· ·~aldo'L .!: 

•·· .. :.· uros . 
' 1as I.· 'Anio,rtiza~ao. •·· ,'_·_:~ 1«.,:;; _._-0Pl . ·:._ :·"<> " i.,PMT 

-~ ,, "'Amortiza~a~"~ 
1 • de , ·:'1, ~i·A;~ti~~hi~os;. ;! Uteis .. Deve~or. . (%)' ~1 :tr '. 'Principal:. : !• (R$) · .. '. 

Pagamento {~---~~-'. _;:~.. _.;~-'-- )?}~,---,':_. 1 \_No•~eriod,_o '' t ' ' i· ' . ' ,. . .1:•;,. ' > . .,, : •'· 
350.000.000 

18.02.2014 633 358.673.162,90 -2,478046543% (8.673.162,90) 63.280.403,38 54.607.240,48 

19.02.2015 252 328.599.166,77 8,384791293% 30.073.996,13 24.533.244,34 54.607.240,48 

17.02.2016 248 296.099.605,72 9,890335806% 32.499.561,05 22.107.679,42 54.607.240,48 

17.02.2017 255 261.994.850,23 II ,518000980% 34.104.755,49 20.502.484,99 54.607.240,48 

19.02.2018 247 224.940.841,99 14,143029225% 37.054.008,24 17.553.232,24 54.607.240,48 

19.02.2019 252 185.719.555,11 17,436267481% 39.221.286,88 15.385.953,59 54.607.240,48 

18.02.2020 252 143.815.532,20 22,563064445% 41.904.022,91 12.703.217,57 54.607.240,48 

18.02.2021 249 98.924.298,10 31,214454664% 44.891.234, I 0 9.716.006,38 54.607.240,48 

17.02.2022 253 51.111.232,19 48,332984744% 47.813.065,91 6.794.174,57 54.607.240,48 

17.02.2023 252 0,00 I 00,000000000% 51.111.232,19 3.496.008,28 54.607.240,48 

2.13.2.2 A BR tern c1encia e esta de acordo com a Amortizas;ao Programada descrita e 

caracterizada acima e cumprira as suas obrigas;oes nos Documentos da Expansao Lubrax Parce1~.C~/ 
e do Projeto Base Cruzeiro do Sui, de forma a viabi1izar tal programas;ao. / ~- · · 

\ .... ,, . ~ / 
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2.13.3 As datas referentes ao pagamento de qualquer obrigac;:ao prevista neste Termo de 

Securitizac;:ao que nao forem Dias Uteis ficarao prorrogadas ate 0 primeiro Dia Util subsequente, 

sem nenhum acrescimo aos val ores a serem pagos, ressalvados os casos em que o pagamento deva 

ser realizado pela BM&FBOVESPA e/ou CETIP, hip6tese em que somente haveni prorrogac;:ao 

quando a data de pagamento coincidir com feriados nacionais, sabados ou domingos. 

2.13.4 Os prazos de pagamento de quaisquer obrigac;:oes referentes aos CRI, devidas no mes em 

questao, serao prorrogados pelo numero de dias necessarios para assegurar que entre a data de 

recebimento do Valor Locaticio pela Emissora e a data de pagamento de suas obrigac;:oes 

referentes aos CRI sempre decorra 2 (dois) Dias Uteis. 

2.13.5 A prorrogac;:ao prevista no item 2.13.4 acima se justifica em virtude da necessidade de haver 

urn intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Uteis entre o recebimento do Valor Locaticio eo repasse 

dos recursos aos titulares dos CRI. 

2.13.6 Amortizacao Extraordinaria Parcial 

2.13.6.1 Considerando que os CRI Expansao-Sul possuem duas CCI vinculadas a dois projetos 

diferentes, com caracteristicas pr6prias e particulares, nao se justificaria o vencimento antecipado 

integral dos CRI Expansao-Sul em virtude da ocorrencia de alguma hip6tese de vencimento 

antecipado apenas do Projeto Base Cruzeiro do Sui ou da Expansao Lubrax Parcela C. Nesse 

sentido, ocorrendo o vencimento antecipado do Projeto Base Cruzeiro do Sul ou da Expansao 

Lubrax Parcela C, a Amortizac;:ao Extraordinaria Parcial tera por finalidade efetivar o vencimento 

antecipado do Projeto Base Cruzeiro do Sul ou da Expansao Lubrax Parcela C, mantendo-se os 

CRI Expansao-Sul com o Projeto Base Cruzeiro do Sui ou com a Expansao Lubrax Parcela C, 

conforme o caso, nao vencido antecipadamente. Dessa forma, a Emissora devera proceder a 
Amortizac;:ao Extraordinaria Parcial dos CRI, na ocorrencia de qualquer Evento de Amortizac;:ao 

Extraordinaria Parcial, conforme abaixo descrito, devendo o Agente Fiduciario exigir o imediato 

pagamento pela Emissora do montante descrito nos itens 2.13.6.4 e 2.13 .6.5, mediante notificac;:ao 

por escrito a Emissora na forma do item 2.13.6.2, de forma que devera, ao menos o Projeto Base 

Cruzeiro do Sui ou a Expansao Lubrax Parcela C, conforme o caso, remanescer vinculado aos CRI 

Expansao-Sul. 

2.13.6.2 0 Agente Fiduciario devera enviar comunicado a Emissora acerca da Amortizac;:ao 

Extraordinaria Parcial dos CRI vinculados a este Termo de Securitizac;:ao com, pelo menos, 5 

(cinco) dias corridos de antecedencia da data da Amortizac;:ao Extraordinaria Parcial, contendo o 

(i) Evento de Amortizac;:ao Extraordinaria Parcial; (ii) a data da Amortizac;:ao Extraordinaria 

Parcial; (iii) o valor da Amortizac;:ao Extraordinaria Parcial; e (iv) o montante a ser utilizado para 
/ /~' 
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operacionaliza9ao da Amortiza9ao Extraordimiria Parcial (a "Notificacao de Amortizacao 

Extraordimiria Parcial"). 

2.13.6.3 A ocorrencia de qualquer hip6tese de termino antecipado, resolu9ao ou rescisao do 

Contrato de Loca9ao - Lubrax e/ou do Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sul sera 

considerado como urn Even to de Amortiza9ao Extraordinaria ( os "Eventos de Amortizacao 

Extraordinaria"). 

2.13 .6.4 Se o Evento de Amortiza9ao Extraordimiria decorrer de hip6tese de termino antecipado, 

resolu9ao ou rescisao dos Contratos de Loca9ao previstas nos itens 13.08 e 13.09 do Contrato de 

Loca9ao- Lubrax e itens 10.01 e 10.02 do Contrato de Loca9ao- Base Cruzeiro do Sul, a BR 

pagara a Emissora, a titulo de indeniza9ao, o valor calculado conforme a formula abaixo: 

RP=VNaxQ 

On de, 

RP: valor do pagamento devido a titulo de restitui9ao do Pre9o de Aquisi9ao ou do Pre90 de 

Cessao, conforme o caso (a "Restituicao do Preco"); 

VNa: Valor Nominal Unitario dos CRI, atualizado ate a data de pagamento do RP; 

Q: numero de CRI em Circula9ao da 73a Serie da 1 a Emissao da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

2.13.6.5 Se o Evento de Amortiza9ao Extraordimiria decorrer de hip6tese de termino antecipado, 

resolu9ao ou rescisao dos Contratos de Loca9ao previstas nos itens 13.01, 13.02, 13.03, 13.06 e 

13.07 do Contrato de Loca9ao- Lubrax e itens 14.01 e 14.02 do Contrato de Loca9ao- Base 

Cruzeiro do Sul, a BR pagara a Emissora, a titulo de indenizayaO, 0 valor da RestituiyaO do PreyO, 

conforme definido acima, acrescido do Premio, conforme definido abaixo: 

Du 

( 
i J252 1+-

100 . -1 
Du 

xVNaxQ P=Maximo 0; 

( 
y J252 1+-

100 
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On de, 

P: Premia; 

1: taxa de remunera9ao dos CRI (cupom sobre o IPCA/IBGE); 

Y: 1 taxa de remunera9ao (cupom sobre o IPCA/IBGE) da Nota do Tesouro Nacional- Serie B 

("NTN-B") de prazo medio de vencimento (duration) mais proximo ao prazo medio remanescente 

dos CRI na data da ocorrencia do Even to de Amortiza9ao Extraordimiria, conforme o caso, liquida 

da aliquota de impasto de renda vigente a epoca para investimentos de pessoas fisicas nesse titulo. 

Sera utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na 

data da ocorrencia do Evento de Amortizayao Extraordinaria; ou (b) taxa media de referencia 

praticada por pelo menos 3 (tres) institui96es financeiras de primeira linha na data da ocorrencia do 

Evento de Amortiza9i'io Extraordinaria; 

Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a data da ocorrencia da resolu9ao, rescisao ou 

termino antecipado de qualquer urn dos Contratos de Loca9ao e a data de vencimento final dos 

CRI. 

2.13.6.6 Nao obstante as formas de calculo do valor a ser pago a Emissora previstas nos itens 

2.13.6.4 e 2.13.6.5 acima, as Partes acordam que o valor a ser pago pela BR devera, em qualquer 

hipotese, ser suficiente para garantir a Emissora a integral satisfa9ao dos credores dos CRI, sendo 

certo que a BR obriga-se integralmente e de forma irrevogavel e irretratavel neste sentido. 

2.13.6.7 Quaisquer valores recebidos pela Emissora que excedam os montantes necessarios para 

satisfazer integralmente as obriga96es decorrentes dos CRI e arcar com os custos e despesas 
previstos neste item nao integram o valor economico das CCI e dos Creditos Imobiliarios refletido 

no Pre9o de Aquisi9ao e no Pre9o de Cessao, respectivamente, e deverao ser retomados pela 
Emissora a BR no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do respectivo recebimento. 

2.13.6.8 Qualquer pagamento devido pela BR na forma deste item 2.13.6 sera aplicado unica e 

exclusivamente no pagamento dos CRI e devera ser efetuado em dinheiro dentro de 10 (dez) Dias 

Uteis apos o recebimento de comunica9ao por escrito da Emissora indicando o montante a ser pago 

(acompanhado da respectiva memoria de calculo ). 

2.13.6.9 A Amortiza9ao Extraordinaria Parcial sera efetuada sob a supervisao do Agente 

Fiduciario e alcan9ara, indistintamente, todos os CRI em Circula9ao, sendo que a Amortizayao , 
I . ( 
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Extraordinaria Parcial sera realizada sempre de forma proporcional ao valor unitario dos CRI em 

Circular;ao na data do even to. 

2.13.6.10 Fica estabelecido que, em ate 2 (dois) Dias Uteis contados da data da Amortizar;iio 

Extraordinaria Parcial dos CRI, a Emissora devera pagar aos titulares dos CRI o valor previsto no 

item 2.13.6.4, conforme o caso. 

2.14. Vencimento Antecipado 

2.14.1. o Agente Fiduciario podera declarar antecipadamente vencidas todas as obrigar;oes 

constantes deste Termo de Securitizar;iio e exigir o imediato pagamento pela Emissora do saldo 

devedor dos CRI em Circular;iio, acrescido da atualizar;ao monetaria, Remunerar;iio, multas e 

premios previstos neste Termo de Securitizar;iio e nos Contratos de Locar;ao, desde a data da 

declarar;ao do vencimento antecipado ate a data do efetivo pagamento, mediante notificar;ao por 

escrito a Emissora, na ocorrencia de qualquer dos eventos de vencimento antecipado listados 

abaixo (os "Eventos de Vencimento Antecipado"): 

(i) inadimplemento de quaisquer das obrigar;oes pecuniarias previstas oeste Termo de 

Securitizar;ao, desde que o mesmo perdure por mais de 15 (quinze) dias contados a partir da data 
prevista para os respectivos pagamentos, sem prejuizo da incidencia dos encargos morat6rios 

previstos oeste Termo de Securitizar;ao; 

(ii) inadimplemento, pela Emissora, de qualquer das obrigar;oes niio pecuniarias previstas 

oeste Termo de Securitizar;ao, desde que niio sanadas em 3 (tres) Dias Uteis contados de aviso por 

escrito que !he for enviado pelo Agente Fiduciario; 

(iii) nulidade, termino antecipado, rescisao, resilir;ao e/ou resolur;iio de todos os Contratos de 

Locar;ao ou de todos os Contratos de Cessiio, ou ainda quaisquer outros que digam respeito a 

totalidade dos Documentos da Expansiio Lubrax Parcela C e dos Documentos do Projeto Base 

Cruzeiro do Sui; 

(iv) faH!ncia, insolvencia, apresenta<;iio de requerimento de recuperar;ao judicial ou propositura 
de plano de recupera<;iio extrajudicial, formulado pela Emissora ou por qualquer credor da 

Emissora, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 30 (trinta) dias contados da data de sua 

propositura, dissolur;ao, liquidar;ao ou extinr;ao da Emissora; 

(v) alterar;ao de controle, cisao ou incorporar;ao da Emissora, sem anuencia previa das outras 

Partes; 
' i . 
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(vi) falencia, insolvencia, apresentac,:ao de requerimento de recuperac,:ao judicial ou propositura 

de plano de recuperac,:ao extrajudicial, formulado pela BR ou por qualquer credor da BR, que nao 

seja extinto ou rejeitado dentro de ate 30 (trinta) dias contados da data de sua propositura, 

dissoluc,:ao, liquidac,:ao ou extinc,:ao da BR; 

(vii) vencimento antecipado de uma ou mais obrigac,:oes da BR cujo valor considerado em 

conjunto seja igual ou superior ao valor equivalente em moeda corrente nacional a US$ 

100.000.000,00 (cern milhOes de d6lares dos Estados Unidos da America), exceto se este 

vencimento antecipado ocorrer em razao da incapacidade ou impossibilidade da BR de converter 

Reais em do lares dos Estados Unidos da America ou outra moeda estrangeira para satisfazer essas 

obrigac,:oes, nao sendo consideradas hip6teses de vencimento antecipado das obrigac,:oes aqui 

previstas o pre-pagamento no instrumento evidenciando tal obrigac,:ao, por opc,:ao da BR; 

(viii) nao pagamento pela BR, na respectiva data de vencimento, de uma ou mais dividas 

liquidas e certas, inclusive aquelas oriundas de cumprimento de garantias, cujo valor considerado 

em conjunto seja igual ou superior ao valor equivalente a US$ 100.000.000,00 (cern milhOes de 

d6lares dos Estados Unidos da America), exceto se esse inadimplemento ocorrer em razao da 

incapacidade ou impossibilidade da BR de converter Reais em d6lares dos Estados Unidos da 

America ou outras moedas estrangeiras para satisfazer suas obrigac,:oes; ou 

(ix) o somat6rio total de quaisquer (a) ac,:oes judiciais e/ou administrativas movidas em face da 

Emissora, e (b) passivos ou potenciais passivos, em ambos os casos, (a) e (b), de natureza fiscal, 

previdenciaria ou trabalhista seja superior a 15% ( quinze por cento) do somat6rio (1) do 

patrim6nio liquido da Emissora, e (2) do saldo devedor da totalidade dos recebiveis objeto de 

lastro de toda e qualquer emissao de certificados de recebiveis imobiliarios realizada pela 

Emissora que estejam em Circulac,:ao, em ambos os casos (1) e (2), calculados com base na mesma 

data de encerramento de cada periodo de revisao trimestral, desde que, no prazo de 15 ( quinze) 

dias a contar da data de divulgac,:ao da revisao trimestral pela Empresa de Auditoria, nao tenha sido 

constituida (x) provisao pela Emissora no montante integral reportados pela Empresa de Auditoria, 

ou, conforme o caso (y) efetuada a integral liquidac,:ao dos passivos e/ou das obrigac,:oes em 

questao, em ambos os caos (x) e (y), sem qualquer reduc,:ao do Patrim6nio Separado. 

2.14.2 Na ocorrencia de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, o Agente Fiduciario devera 

convocar uma assembleia geral dos titulares dos CRl, em prazo maximo de 15 ( quinze) dias 

contados da ocorrencia do evento, para deliberar sobre a declarac,:ao do vencimento antecipado dos 

CRI. Caso o Agente Fiduciario deixe de convocar a assembleia geral aqui referida, a mesma 

podera ser convocada por titulares dos CRI que representem no minimo 5% (cinco por cento) do 

total dos CRl em Circulac,:ao. 

I.· 
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2.14.3 A assembleia dos titulares dos CRI mencionada no item 2.14.2 acima, sera instalada 

observado o quorum previsto no item abaixo e, no caso dos Eventos de Vencimento Antecipado 

descritos nos itens (i) a (iv) e (vi) a (ix), podera deliberar pela nao declaras;ao do vencimento 

antecipado dos CRI desde que os titulares de CRI que representem pelo menos os quoruns 

estabelecidos no item 2.14.3.1 abaixo tenham votado contra a declaras;ao de vencimento 

antecipado. Caso (i) referida renfulcia nao seja aprovada, ou (ii) a referida assembleia geral nao 

seja realizada por qualquer motivo dentro de ate 30 (trinta) dias ap6s a caracterizas;ao do Evento de 

Vencimento Antecipado, o Agente Fiduciario declarara antecipadamente vencidas todas as 

obrigas;oes constantes do presente Termo de Securitizas;ao e exigira o imediato pagamento pela 

Emissora do valor nominal global dos CRI em Circulas;ao, acrescidos da atualizas;ao monetaria, 

juros, premios e multas previstos neste Termo de Securitizas;ao, mediante notificas;ao extrajudicial 

a Emissora, salvo pelo disposto no item 2.14.1 (i) acima. 

2.14.3 .I A nao declaras;ao do vencimento antecipado dos CRI nas hip6teses previstas nos itens (i) a 

(iv) e (vi) a (ix) do item 2.14.1 acima dependera da aprovas;ao de titulares dos CRI que 

representem, pelo menos, 50% ( cinquenta por cento) da totalidade dos CRI em Circulas;ao. 

2.14.4 Ocorrido o Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 2.14.1 (v), a assembleia dos 

titulares dos CRI mencionada no item 2.14.2 acima sera convocada e instalada, observado o 
quorum previsto no item 9.3 abaixo, para deliberar sobre a declaras;ao do Vencimento Antecipado 

dos CRI. Caso os titulares dos CRI presentes votem pela declaras;ao do vencimento antecipado, o 

Agente Fiduciario declarara antecipadamente vencidas todas as obrigas;oes constantes do presente 

Termo de Securitizas;ao e exigira o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal global dos 

CRI em Circulas;ao, acrescidos da atualizas;ao monetaria, juros, premios e multas previstos neste 

Termo de Securitizas;ao, mediante notificas;ao extrajudicial a Emissora. 

2.14.4.1 A declaras;ao do vencimento antecipado dos CRI no caso do Evento de Vencimento 

Antecipado previsto no item 2.14.1(v) dependera da aprovas;ao de titu1ares dos CRI que 
representem pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circu1as;ao. 

2.14.5 A Emissora, na condis;ao de credora fiduciaria do Patrim6nio Separado, devera exigir o 

pagamento de todos os valores devidos pela BR, na qualidade de cessionaria da CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C e dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, lastro dos CRI (principal 

acrescido da atualizas;ao monetaria, Remuneras;ao, multas e premios), no prazo de 1 (urn) Dia Uti! 

a contar da data em que for realizada a assembleia a que se refere o item 2.14.2 acima. Caso 

referido pagamento nao seja efetuado no prazo acima indicado, a criteria dos titulares dos CRI, a 

Emissora podera ser destituida da funs;ao de administradora do Patrim6nio Separado e o Agente 
Fiduciario assumira imediatamente a custodia e a administras;ao dos creditos integrantes do 

Patrim6nio Separado desta Emissao. Na assembleia de que trata o item 2.14.2 acima, os titulares 
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dos CRI deverao deliberar sobre as novas normas de administra9ao do Patrimonio Separado, 

inclusive para fins de recebimento dos creditos diretamente do FII, ou poderao optar pela 

liquida9ao do Patrimonio Separado, nestes casos mediante quorum de maioria simples da 

totalidade dos titulares dos CRI em Circula9ao. 

2.14.6 Na hip6tese de os titulares dos CRI deliberarem novas normas de administra9ao do 

Patrimonio Separado, podeni ser acordado, inclusive, a transferencia dos creditos a entidade que 

opere no Sistema de Financiamento Imobiliario, nos termos do paragrafo 1°, do art. 14, da Lei n° 

9.514. 

2.15 Resgate Antecipado 

2.15.1 Oferta de Resgate Antecipado 

2.15.1.1 0 FII, na qualidade de cedente da CCI- Expansao Lubrax Parcela C e dos Creditos 

Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, podera, a seu exclusivo criterio, solicitar a Emissora que 

efetive o res gate antecipado parcial ou total dos CRI ( o "Res gate Antecipado"), a qualquer tempo, 

mediante oferta aos titulares dos CRI. 0 FII, neste caso e na forma do item 5.03.1 do Contrato de 

Cessao de CCI- Expansao Lubrax Parcela C e do item 6.01.2 do Contrato de Cessao de Creditos

Base Cruzeiro do Sui, devera garantir os montantes necessarios para a Emissora realizar o referido 

resgate antecipado, bern como para pagar pelas despesas incorridas pela mesma com o 

procedimento para aprova9ao de tal resgate, devendo satisfazer, integralmente: 

(i) a restitui9ao do respectivo Pre9o de Aquisi9ao e/ou Pre90 de Cessao (conforme o caso); 

(ii) o pagamento de premio (conforme o caso); e 

(iii) o reembolso de despesas. 

2.15.1.2 0 Resgate Antecipado sera operacionalizado da seguinte forma: 

(i) a Emissora, dentro de ate 20 (vinte) dias ap6s o recebimento de solicita91io por escrito do 

FII, realizara oferta para Resgate Antecipado aos titulares dos CRI, por meio de publica91io de 

anuncio, devendo tal convoca9ao descrever (i) as condi96es da oferta de resgate, (ii) a defini91io de 
eventual premio de resgate; (iii) demais informa96es necessarias para tomada de decisao dos 

detentores de CRI; e (iv) a data efetiva para o resgate dos CRI, quando sera feito o pagamento 

destes; 
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(ii) a Emissora, conforme solicita<;iio do FII, podeni condicionar a oferta de resgate a urn 

percentual minima de aceita<;iio por parte dos detentores de CRI; 

(iii) no caso de Resgate Antecipado da totalidade dos CRI, caso 2/3 (dais ter<;os) ou mais dos 

detentores de CRI optem por aceitar a oferta de resgate, a Emissora podeni, conforme orienta<;iio 

do FII, resgatar antecipadamente a totalidade dos CRI em Circula<;iio, independente da 

manifesta<;iio dos demais titulares dos CRI; 

(iv) no caso de Resgate Antecipado parcial dos CRI, caso 2/3 (dois ter<;os) ou mais dos 

detentores de CRI optem por aceitar a oferta de resgate, a Emissora podeni, conforme orienta<;iio 

do FII, resgatar antecipadamente parte dos CRI em Circula<;iio, observado o disposto no item 

2.15.1.4 abaixo; e 

(v) o valor a ser pago aos titulares de CRI a titulo de Resgate Antecipado sera equivalente ao 

Valor Nominal Unitario do CRI ajustado pela atualiza<;iio monetaria e acrescido pela 

Remunera<;iio devida e ainda niio paga ate a data de resgate dos CRI; ambos calculados na forma 

deste Termo de Securitiza<;iio, acrescido de eventual premia de resgate, que niio podera ser 

negativo, a ser oferecido pela Emissora aos titulares dos CRI, conforme determinado pelo FII. 

2.15 .1.3 Os CRI resgatados, total ou parcialmente, seriio cancelados pel a Emissora. 

2.15.1.4 No caso de Resgate Antecipado parcial, conforme inciso (iv) do item 2.15.1.2 acima, o 

valor do Resgate Antecipado devera corresponder a, no minima, 1 (uma) CCI. 

2.15.2 Resgate Antecipado Compuls6rio 

2.15.2.1 Ap6s 3 (tres) anos contados da Data de Emissiio, o FII na qualidade de cedente da CCI

Expansiio Lubrax Parcela C e dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sul, podera, a seu 

exclusivo criteria, solicitar a Emissora que efetive o resgate antecipado compuls6rio, parcial ou 

total, dos CRI (o "Resgate Antecipado Compuls6rio"). 0 FII, neste caso e na forma do item 5.03.1 

do Contrato de Cessiio de CCI- Expansiio Lubrax Parcela C e do item 6.01.2 do Contrato de 

Cessiio de Creditos - Base Cruzeiro do Sul, devera garantir os montantes necessarios para a 
Emissora realizar o referido Resgate Antecipado Compuls6rio, bern como para pagar pelas 

despesas incorridas pela mesma com o procedimento para aprova<;iio de tal Resgate Antecipado 

Compuls6rio, devendo satisfazer, integralmente: 

(i) restitui<;iio do respectivo Pre<;o de Aquisi<;iio e Pre<;o de Cessiio (conforme o caso); 

(ii) pagamento de premia descrito abaixo (conforme o caso); 
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(iii) reembolso de despesas. 

2.15.2.2 0 Resgate Antecipado Compulsorio sera operaciona1izado da seguinte forma: 

(i) a Emissora, dentro de ate 20 (vinte) dias apos o recebimento de solicitar;ao por escrito do 

FII, comunicara os titulares dos CRI acerca da intenr;ao de promover o Resgate Antecipado 
Compulsorio, por meio de publicar;ao de anuncio, devendo tal comunicac;ao descrever os termos 

em que sera realizado o Resgate Antecipado Compulsorio, inclusive o prer;o e premio de resgate 

(descritos no item 2.15.2.3 abaixo) e a data efetiva para o resgate dos CRI, quando sera feito o 

pagamento destes; 

(ii) na data do Resgate Antecipado Compulsorio, a Emissora devera resgatar antecipadamente 

a totalidade ou parte, conforme determinado pelo FII, dos CRI em Circular;ao, independente da 

manifestar;ao dos titulares dos CRI; e 

(iii) o valor a ser pago aos titulares de CRI a titulo de Resgate Antecipado Compulsorio sera 

equivalente ao Valor Nominal Unitario do CRI ajustado pela atualizar;ao monetaria e acrescido 

pela Remunerar;ao devida e ainda nao paga ate a data de Resgate Antecipado Compulsorio dos 

CRI, ambos calculados na forma deste Termo de Securitizar;ao, acrescido do premio de resgate, 

conforme determinado no item 2.15.2.3 abaixo. 

2.15.2.3 0 premio de Resgate Antecipado Compulsorio a ser pago pela Emissora aos titulares dos 

CRI sera calculado de acordo com a seguinte formula: 

f)u 

( 
i J252 1+~ 

100 
P=Maximo 0; 1 xVNaxQ 

Du 

( 
y J252 

1+~ 
100 

Onde: 

I: taxa de remunerar;ao dos CRI (cupom sobre o IPCA/IBGE); 

Y: taxa de remunerar;ao (cupom sobre o IPCA/IBGE) da NTN-B de prazo medio de 

vencimento (duration) mais proximo ao prazo medio remanescente dos CRI na data da ocorrencia 

da condir;ao resolutiva do respectivo Contrato de Cessao de CCI. Sera utilizada a menor taxa da 

NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na data da ocorrencia da condir;ao.- . 
r./ .-' ;l J " 

resolutiva do respectivo Contrato de Cessao; ou (b) taxa media de referencia praticada por p
1
e1o;->·· ;· \"' 
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menos 3 (tres) institui-;:oes financeiras de primeira linha na data da ocorrencia da condi-;:ao 

resolutiva do respectivo Contrato de Cessao; 

Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a data da ocorrencia da condi-;:ao resolutiva do 

respectivo Contrato de Cessao e a data efetiva para o resgate dos CRI. 

VNa: conforme definido no item 2.13.6.4 acima. 

Q: conforme definido no item 2.13.6.4 acima. 

2.15.2.4 No caso do Resgate Antecipado Compuls6rio de parcialidade dos CRI, o valor do Resgate 

Antecipado Compuls6rio devera corresponder a, no minima, I (uma) CCI. 

2.15 .2.5 Os CRI resgatados, total ou parcialmente, serao cancelados pel a Emissora. 

2.15.2.6 No Resgate Antecipado Compuls6rio, Resgate Antecipado, Amortiza-;:ao Programada ou 

Amortiza-;:ao Extraordimiria Parcial, descritos na forma neste Termo de Securitiza-;:ao, a CCI deve 

ser resgatada ou amortizada, conforme o caso, pelo seu valor integral. 

2.16 Amortiza~ao e Pagamento de Premio aos CRI 

2.16.1 Todos os valores recebidos pela Emissora por for-;:a do disposto no item 2.13.6, serao 

utilizados por esta na amortiza-;:ao do valor nominal de todos os titulares dos CRI. 

2.16.2 Todo premia recebido pela Emissora por for-;:a do disposto no item 2.13.6.5 ou qualquer 

outro dispositivo do presente Termo de Securitiza-;:ao sera adicionado ao montante da amortiza-;:ao 

devida aos titulares dos CRI e sera pago a todos os titulares dos CRI, de forma proporcional. 

2.16.3 Todos os pagamentos por for-;:a do disposto neste item 2.16 deverao ser realizados pela 

Emissora no prazo de 2 (do is) Dias Ute is contados do recebimento por esta dos val ores 

correspondentes devidos pelo FII. 

2.17. Negocia~ao 

Os CRI serao registrados para coloca-;:ao no mercado primarw e negocia-;:ao no mercado 

secundario, (i) CETIP 21, sendo a integraliza-;:ao dos CRI neste caso liquidada por meio da CETIP 

e (ii) no DDA e no Sistema BOVESP AFIX, sendo neste caso processadas pela BM&FBOVESP A 

a liquida-;:ao financeira da Oferta e a custodia e negocia-;:ao dos CRI. 

I " 
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2.18. Juros Moratorios 

2.18.1 Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titu1ares dos CRI, 

os debitos em atraso, vencidos e nao pagos pela Emissora, ficarao sujeitos aos seguintes encargos 

moratorios: 

(i) atualizayao monetaria de acordo com os criterios previstos neste Termo de Securitiza9ao e 

calculada pro rata temporis; 

(ii) multa moratoria de 2% (do is por cento) sobre o valor das presta96es vencidas e nao pagas, 

atualizado monetariamente; e 

(iii) juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, ou fra9ao, calculados dia a dia, que incidirao 

sobre o valor das presta96es vencidas e nao pagas, atualizado monetariamente e acrescido de multa 

moratoria. 

2.18.2 Os encargos moratorios previstos no item 2.18.1 ac1ma incidirao desde a data do 

inadimplemento e serao devidos na mesma data em que for efetuado o pagamento dos val ores cujo 

atraso no pagamento acarretaram a sua incidencia. 

2.19. Decadencia dos Direitos aos Acrescimos 

0 nao comparecimento do(s) titular(es) do(s) CRI para receber o valor correspondente a qualquer 

das obriga96es pecuniarias da Emissora, nas datas previstas neste Termo de Securitiza9ao, nao !he 

dara direito ao recebimento de quaisquer acrescimos ao valor devido, no periodo compreendido 

entre a data do vencimento e a do efetivo recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos 

adquiridos ate a data do respectivo vencimento. 

2.20. Local de Pagamento 

Os pagamentos referentes a Amortiza9ao Programada, a Amortiza9ao Extraordinaria Parcial, 

Resgate Antecipado Compulsorio, Resgate Antecipado e a Remunera9ao, ou quaisquer outros 

valores a que fazem jus os titulares dos CRI, serao efetuados pela Emissora utilizando-se os 

procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA e/ou CETIP, conforme o local onde os CRI 

estejam custodiados. 
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2.21. Destina~ao dos Recursos 

2.21.1 Os recursos obtidos com a distribuic;ao dos CRI serao utilizados pela Emissora para 

pagamento ao FII pela (i) cessao da CCI - Expansao Lubrax Parcela C e (ii) dos Creditos 

Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, cujo valor atualizado e de R$350.000.000,00 (trezentos e 

cinquenta milhOes de reais). 

2.21.2 Os recursos provenientes da venda da CCI- Expansao Lubrax Parcela C e da cessao dos 

Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui pelo FII serao utilizados para desenvolvimento, 

construc;ao e instalac;ao das Edificac;oes na Unidade Lubrax e da Unidade Base Cruzeiro do Sui, 

bern como para o desenvolvimento, construc;ao e instalac;ao de outro(s) projeto(s) imobiliario(s) 

enquadrado(s) na polftica de investimento do Fll, no limite de ate 20% (vinte por cento) destes 

recursos. 

2.21.3 A Emissora devera, em ate 2 (dois) Dias Uteis apos o pagamento do respectivo Prec;o de 

Aquisic;ao e Prec;o de Cessao, conforme o caso, encarninhar ao Agente Fiduciario o comprovante 

de quitac;ao dos valores devidos ao Fll. 

2.22. Publicidade 

2.22.1. Todos os atos e decisoes decorrentes desta Emissao que, de qualquer forma, vierem a 

envolver interesses do(s) titular(es) do(s) CRI deverao ser veiculados, na forma de aviso, nos 

jomais de grande circulac;ao onde a Emissora normalmente publica seus avisos, devendo a 

Emissora avisar o Agente Fiduciario da realizac;ao de qualquer publicac;ao ate 5 (cinco) Dias Uteis 

antes da sua ocorrencia. 

2.23 Distribui~ao junto ao Publico 

2.23 .1 Os CRI poderao ser colocados junto ao publico apos a concessao do registro definitivo da 

Emissao, pela CVM, nos termos da Instruc;ao CVM n° 414 e do Contrato de Colocac;ao, sendo 

necessaria a comprovac;ao pela Emissora do seu registro de companhia aberta atualizado. 

2.23.2 0 prazo de encerrarnento da distribuic;ao publica dos CRI e de no maximo 6 (seis) meses a 

contar da data em que for publicado o anuncio de inicio de distribuic;ao, nos termos do artigo 10, 

paragrafo unico da Instruc;ao CVM n° 414. 
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2.24. Desdobramento dos CRI 

2.24.1 Ao subscrever os CRI no mercado primario ou adquirir os CRI no mercado secundario, os 

titulares dos CRI estari:io aprovando automatica, voluntaria, incondicional, irretratavel e 

irrevogavelmente, independentemente da realizafi:i:lo de qualquer assembleia geral dos titulares dos 

CRI, inclusive para OS efeitos do artigo 16 da Instrufi:i:lO CVM n° 414, a implementa9i:IO de 

quaisquer opera96es de desdobramento dos CRI com o objetivo de reduzir o Valor Nominal 

Unitario dos CRI, na data que venha a ser determinada pela Emissora, ap6s decorrido o prazo 

previsto na legisla9ao em vigor exigido para o desdobramento dos CRI (o "Desdobramento 

Previamente Aprovado") desde que, cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos: 

(i) nao haja inadimplemento financeiro perante OS titulares dos CRI; 

(ii) tenham sido cumpridos os requisitos do art. 6° da Instru9ao CVM n° 414; 

(iii) tenham sido emitidos, desde a Data de Emissao, relat6rio de classifica9ao de risco 

atribuido aos CRI, elaborado por agencia classificadora de risco, conforme item 2.25 abaixo, 

atualizado, no minimo, anualmente; e 

(iv) a Emissora esteja regular com seu registro de companhia aberta. 

2.24.1.1 0 Desdobramento Previamente Aprovado tera como consequencia o aurnento do numero 

de 1.166 (urn mil, cento e sessenta e seis) CRI, em fun9ao do desdobramento de cada unidade de 

CRI em novas unidades de CRI gerando, portanto, o aumento proporcional do numero de CRI de 
titularidade de cada investidor, e nao alterando, de nenhuma forma, o valor total do investimento 

de cada titular de CRI. 

2.24.2 A Emissora informara o Agente Fiduciario e os titulares dos CRI, com antecedencia minima 

de 30 (trinta) dias, por meio de aviso publicado nos termos do item 2.22, o desdobramento dos CRI 

que preencher os requisitos do item 2.24.1 acima, bern como a data a partir da qual os mesmos 

passarao a ter o novo valor nominal unitario. Na data da publica9ao de referido aviso, a Emissora 

encaminhara ao Agente Fiduciario todos os documentos que evidenciem a satisfa9ao dos 

requisitos elencados no item 2.24.1. 

2.24.3 Para fins do disposto no item 2.2.4 do Anexo III da Instru9ao CVM n° 414, as Edifica96es e 
a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao possuem "habite-se" haja vista encontrarem-se em fase de 

constru9ao. 
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2.25. Classifica~ao de Risco 

2.25.1 A Emissao dos CRI foi submetida a apreciayao das agencias de classificayao de risco SR 

Rating e Fitch Ratings (em conjunto, as "Agencias de Classificacao de Risco"). 

2.25.2 As classificayoes atribuidas por cada uma das Agencias de Classificayao de Risco 

encontrar-se-ao descritas no Prospecto. 

2.25.3 Ambas as classificayoes de risco serao objeto de atualizayao nos termos da legislayao em 

vigor, observada a periodicidade exigida para o caso de Desdobramento Previamente Aprovado, 

pelas Agencias de Classificayao de Risco, ou outra(s) agencia(s) que vier(em) a ser indicada(s) 

pela Emissora, sendo disponibilizados pelo Agente Fiduciario os respectivos relat6rios, no prazo 

de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de seu recebimento, de acordo como item 5.l(ii), (f) 

da Chiusula Quinta do presente Termo de Securitizayao. 

2.25.4 As avaliayoes realizadas pelas Agencias de Classificayao de Risco nao poderao ser 

interrompidas durante o periodo em que os CRI estiverem em circulayao. 

CLAUSULA TERCEIRA- DO REGIME FIDUCIARIO 

3.1. Vinculo das CCI a Emissao dos CRI 

As CCI sao expressamente vinculadas a Emissao dos CRI descrita na Clausula Segunda acima. 

3.2. Institui~ao do Regime Fiduci:irio sobre as CCI 

3.2.1. Nos termos dos artigos 9° e 10° da Lei n° 9.514, a Emissora institui, em caniter irrevogavel e 

irretratavel, regime fiduciario sobre as CCI, o qual esta submetido as seguintes condiyoes: 

(i) as CCI destacam-se do patrim6nio da Emissora e constitui patrim6nio separado (o 

"Patrim6nio Separado"), destinando-se especificamente a liquidayao dos CRI; 

(ii) as CCI sao afetadas neste ato como lastro da emissao dos CRI descrita na Clausula 

Segunda acima; 

(iii) o agente fiduciario do Patrim6nio Separado sera o Agente Fiduciario, acima qualificado, e 

o(s) beneficiario(s) do Patrim6nio Separado sera(ao) o(s) titular(es) dos CRI; 
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(iv) os deveres, responsabilidades, forma de atua91io, remunera91io, condi9oes e forma de 

destitui91io ou substitui91io do Agente Fiduciario estao descritos na Clausula Setima abaixo; e 

(v) o Patrim6nio Separado sera liquidado na forma prevista na Clausula Quarta deste Termo de 

Securitiza91io. 

3.2.2. As CCI objeto do regime fiduciario, ressalvadas as hip6teses previstas em lei: 

(i) constituem Patrim6nio Separado que nao se confunde com o patrim6nio da Emissora; 

(ii) manter-se-ao apartadas do patrim6nio da Emissora ate que complete ores gate da totalidade 

dos CRI objeto da presente Emissao; 

(iii) destinam-se exclusivamente a liquida91iO dos CRI; 

(iv) estao isentas de qualquer a91io ou execu91io promovida por credores da Emissora; 

(v) nao sao passiveis de constitui91io de garantias ou de excussao por quaisquer credores da 

Emissora; e 

(vi) s6 responderao pelas obriga96es inerentes aos CRI a que estao afetadas. 

CLAUSULA QUART A- DO PATRIMONIO SEPARADO 

4.1. Administrat;ao do Patrimonio Separado 

4.1.1. 0 Patrim6nio Separado sera administrado pela Emissora e sera objeto de registro contabil 

proprio e independente. A Emissora devera elaborar e publicar suas demonstra96es financeiras, 

destacando o Patrim6nio Separado em notas explicativas ao seu balan9o ou conforme criterio a ser 

regulamentado pelos 6rgaos competentes. 

4.1.1.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instru91io CVM n° 414, a Emissora 

declara que: 

(i) o controle e distribui91io dos recursos decorrentes da arrecada91io dos Creditos Imobiliarios 

serao realizados pela Emissora; 
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(ii) a arrecadayao e a cobranya dos Creditos Imobiliarios serao realizadas pela propria 

Emissora ou por terceiros por ela contratados, e distribuidos aos titulares dos CRI, na proporyao 

que detiverem dos referidos titulos; 

(iii) OS pagamentos relativos as CCI serao depositados na Conta Centralizadora, de titularidade 

da Emissora e vinculada exclusivamente aos CRI, nos termos do Contrato de Cessao de CCI -

Expansao Lubrax Parcela C e do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 

Sui; 

(iv) a custodia das CCI sera realizada pela Instituiyao Custodiante. 

4.1.2.Na hipotese de ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, o Agente 

Fiduciario assumira imediatamente a administrayao das CCI que integrem o Patrimonio Separado 

e convocara assembleia geral do(s) titular(es) dos CRI para deliberar sobre a nova forma de 

administrayao das CCI. 

4.1.2.1 Na hipotese de a Emissora receber os valores devidos pela BR nos prazos estipulados nos 

respectivos Contratos de Locayao e, em ate 2 (dois) Dias Uteis, nao repassa-los ao titulares dos 

CRI, o Agente Fiduciario assumira imediatamente a custodia e administrayao das CCI que integra 
o Patrimonio Separado e convocara assemb1eia geral dos titulares dos CRI para deliberar sobre a 

nova forma de administrayao das CCI e/ou sobre a liquidayao do Patrimonio Separado. Para todos 

os fins as Partes estabelecem que as provisoes deste item 4.1.2.1 aplicar-se-ao sem prejuizo e 

independentemente das disposiyoes acerca da incidencia dos encargos moratorios previstos neste 

Termo de Securitizayao. 

4.1.3.Na hipotese de os titular(es) dos CRI deliberar(em) novas normas de administrayao do 

Patrimonio Separado, na forma dos itens 4.1.2 e 4.2.2 deste Termo de Securitizayao, podeni ser 

acordado, inclusive, a transferencia das CCI a entidade que opere no sistema de financiamento 

imobiliario, nos termos do paragrafo 1 o do artigo 14 da Lei n° 9.514. 

4.2. Insuficiencia dos Bens do Patrimonio Separado 

4.2.1. A insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado nao dara causa a declarayao de sua que bra. 

4.2.2. Na hipotese de insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado, o Agente Fiduciario 
convocara assembleia geral do(s) titular(es) dos CRI para deliberar sobre a forma de administrayao 

ou liquidayao do Patrimonio Separado, bern como a nomeayao do liquidante. 
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4.3. Responsabilidade e Insolvencia da Emissora 

4.3 .I. A to tali dade do patrimonio da Emissora respondeni pelos prejuizos que esta causar por 

descumprimento de quaisquer obrigay5es previstas neste Termo de Securitizayao ou em 

disposiyao legal ou regulamentar, por negligencia ou administrayao temeniria, ou ainda por desvio 

da finalidade do Patrimonio Separado. 

4.3.2. A insolvencia da Emissora nao afetani o Patrimonio Separado aqui constituido. 

4.3.3. Os pagamentos das CCI e do Creditos Imobiliarios necessarios a viabilizayao da 

amortizayao e/ou remunerayao dos investidores, sob regime fiduciario em Patrim6nio Separado, 

conforme descrito neste Termo de Securitizayao, nao contam com nenhuma especie de garantia 

nem coobrigayao da Emissora. Desta forma, a responsabilidade da Emissora, excetuando os casas 

de negligencia ou gestao temeraria, esta limitada ao Patrimonio Separado. 

4.4. Liquida~ao do Patrimonio Separado 

4.4.1. 0 Patrim6nio Separado sera liquidado na forma que segue: 

(i) automaticamente, quando do resgate integral dos CRI na data de vencimento pactuada, ou, 

a qualquer tempo, na hip6tese de resgate antecipado dos CRI; 

(ii) ap6s a data de vencimento dos CRI (seja o vencimento ora pactuado seja o vencimento 

antecipado em funyao da ocorrencia de urn Evento de Vencimento Antecipado ), na hip6tese de nao 

pagamento pela Emissora de suas obrigay5es principais ou acess6rias sabre os mesmos, e, se foro 
caso, ap6s deliberayao da assembleia de titular(es) dos CRI convocada nos termos da lei, mediante 

transferencia das CCI integrantes do Patrimonio Separado ao Agente Fiduciario, na qualidade de 

representante dos beneficiarios do Patrimonio Separado; neste caso, as CCI integrantes do 

Patrimonio Separado serao transferidas imediatamente, em dayao em pagamento, para fins de 

extinyao de toda e qualquer obrigayao da Emissora sabre os CRI, cabendo ao Agente Fiduciario ou 
a terceiro, conforme o caso, ap6s deliberayao do(s) titular(es) do(s) CRI, (a) administrar as CCI 

que integravam o Patrimonio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para 

a realizayao dos creditos oriundos das CCI que !he foram transferidas, (c) ratear os recursos 
obtidos entre o(s) titular(es) dos CRI na proporyao de CRI detidos, e (d) transferir os creditos 

oriundos das CCI eventualmente nao realizados aos titulares dos CRI, na proporyao de CRI 

detidos; ou 

(iii) na hip6tese de deliberayao para a liquidayao do Patrim6nio Separado da assembleia de 

( 

J 
titulares dos CRI convocada nos termos e em decorrencia das disposiy5es do item 4.1.2.1 acima(- .-.\. 
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4.4.2 Quando o Patrim6nio Separado for liquidado, ficara extinto o reg1me fiduciario aqui 

instituido. 

4.4.3. 0 Agente Fiduciario devera fomecer a Emissora, no prazo de 3 (tres) Dias Uteis, a partir da 

extinyiio do regime fiduciario a que estao submetidas as CCI, termo de quitayao, que servira para 

baixa, nos competentes registros de im6veis e junto a instituiyao financeira custodiante das CCI, 

das averbay5es que tenham instituido tal regime fiduciario, se for o caso. Tal ato importara, no 

caso de extinyiio do Patrim6nio Separado nos termos do item 4.4.1 (i) acima, na reintegrayiio ao 

patrim6nio comum da Emissora dos eventuais cn!ditos que sobejarem. Na hipotese de extinyiio do 

Patrim6nio Separado nos termos do item 4.4.l(ii) acima, o(s) titular(es) dos CRI receberao a 

totalidade dos creditos oriundos das CCI do Patrim6nio Separado em dayiio em pagamento pela 

divida sobre os CRI, obrigando-se o Agente Fiduciario ou terceiro, conforme o caso, a restituir a 

Emissora de eventuais creditos que sobejarem a totalidade dos valores devidos ao(s) titular(es) dos 

CRI, cujo montante ja devera estar acrescido dos custos e despesas que tiverem sido incorridas 

pelo Agente Fiduciario ou terceiro com relayiio a cobranya dos referidos creditos derivados das 

CCI. 

4.5. Despesas do Patrimonio Separado 

4.5.1 Sao despesas de responsabilidade do Patrim6nio Separado: 

(i) despesas com a gestao, cobranya, realizayao, administrayiio, custodia e liquidayiio do 

Patrim6nio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para outra companhia Emissora de 

creditos imobiliarios, na hipotese do Agente Fiduciario vir a assumir a sua gestao; e 

(ii) despesas com as Agencias de Classificas;ao de Risco, na hipotese de desdobramento dos 

CRI. 

4.5.2 O(s) titular(es) dos CRI serao responsaveis pelos impastos diretos e indiretos descritos no 

Anexo 5 deste Termo de Securitizayiio. 

CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGA<;:OES ADICIONAIS DA EMISSORA 

5.1. Sem prejuizo das obrigayoes decorrentes da lei ou das normas da CVM, assim como das 

demais obrigay5es assumidas neste Termo de Securitizas;ao, a Emissora, em carater irrevogavel e 

irretratavel, obriga-se, adicionalmente, a: 

I - _. ~ 
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(i) administrar o Patrimonio Separado, mantendo para o mesmo registro contabil proprio, 

independente de suas demonstrar,;oes financeiras; 

(ii) fomecer ao Agente Fiduciario os seguintes documentos e informar,;oes: 

(a) c6pias de todas as informar,;oes peri6dicas e eventuais (incluindo as exigidas nos termos 

das Instrur,;oes CVM n°s 480 e 358, de 07 dezembro de 2009 e 3 de janeiro de 2002, 

respectivamente, conforme alteradas, nos prazos ali previstos), relat6rios, comunicados ou demais 

documentos que devam ser entregues a CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por 

qualquer meio, aquela autarquia, somente quando referentes a Emissao; 

(b) ate o !5° dia domes subsequente ao dia de pagamento dos CRI, relat6rio mensa! dos CRI 

incluindo as seguintes informar,;oes: 

(i) Data de Emissao dos CRI; 

(ii) saldo devedor dos CRI; 

(iii) criteria de correr,;ao dos CRI; 

(iv) valor pago ao(s) titular(es) dos CRI no periodo; 

(v) data de vencimento final dos CRI. 

(vi) valor recebido da BR; e 

(vii) saldo devedor dos Creditos Imobiliarios. 

(c) dentro de I 0 ( dez) Dias Uteis, qualquer informar,;ao ou c6pia de quaisquer documentos que 

razoavelmente !he sejam solicitados, permitindo que o Agente Fiduciario ( ou o auditor 

independente por este contratado ), por meio de seus representantes legalmente constituidos e 

previamente indicados, tenham acesso aos seus livros e registros contabeis, bern como aos 
respectivos registros e relat6rios de gestao e posir,;ao financeira referentes ao Patrimonio Separado, 

referente a Emissao; 

(d) c6pia de todos os documentos e informar,;oes que a Emissora, nos termos, prazos e 

condir,;oes previstos neste Termo de Securitizar,;ao, comprometeu-se a enviar ao Agente Fiduciario; 

(e) na mesma data em que forem publicados, c6pias dos avisos de fatos relevantes e atas de 

assembleias, reunioes do conselho de administrar,;ao e da diretoria que, de alguma forma, 
envolvam o interesse do(s) titular(es) dos CRI; 

(f) anualmente e, ap6s o Desdobramento Previamente Aprovado, trimestralmente, a revisao e 

avaliar,;ao da classificar,;ao de risco da Emissao dos CRI, elaborada pelas Agencias de Classificar,;ao _ 

,/;>::.~) I ..._...., r \ ,.>' 

• .J \ t') 

'; ~~; ~' c..~---···/~ ::;i 
~ ,F 

Text_RJOI 3S0965vl 2146/33 87 



de Risco, disponibilizando c6pia das revisoes que vierem a ser emitidas por estas, no prazo de ate 5 

(cinco) Dias Uteis contados da data de seu recebimento; 

(g) c6pia de qualquer notificac,;ao judicial, extrajudicial ou administrativa recebida pela 

Emissora, no maximo, em 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de seu recebimento. 

(iii) submeter, na forma da lei, suas contas e balanc,;os, inclusive aqueles relacionados ao 

Patrim6nio Separado, a exame por empresa de auditoria independente, registrada na CVM e 

internacionalmente reconhecida (a "Empresa de Auditoria"), cujo relat6rio deveni (a) identificar e 

discriminar quaisquer ac,;oes judiciais e/ou administrativas movidas em face da Emissora, os 

valores envolvidos nas respectivas ac,;oes, bern como quaisquer passivos e/ou potenciais passivos 

de natureza fiscal, trabalhista e/ou previdenciaria; e (b) confirmar que todos os tributos devidos 

pela Emissora foram corretamente calculados e pagos; 

(iv) informar o Agente Fiduciario, tempestivamente, da ocorrencia de qualquer 

descumprimento ao presente Termo de Securitizac,;ao; 

(v) efetuar, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da apresentac,;ao de cobranc,;a pelo Agente 

Fiduciario, o pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e comprovadas pelo 

Agente Fiduciario que sejam necessarias para proteger os direitos e interesses do(s) titular(es) dos 

CRI ou para realizac,;ao de seu credito decorrentes das CCI, observados os termos da Clausula 

Oitava abaixo, sendo que as despesas em questao nao poderao ser pagas com ativos que integrem o 

Patrim6nio Separado. As despesas autorizadas pela Emissora, incorridas e comprovadas pelo 

Agente Fiduciario, que nao sejam pagas no prazo previsto neste item, serao acrescidas a divida da 

Emissora e sobre as mesmas incidirao os mesmos encargos previstos para os CRI ate que sejam 

pagas. As despesas a que se refere este item compreenderao, inclusive, as despesas relacionadas 

com: 

(a) publicac,;ao de relat6rios, avisos e notificac,;oes previstos neste Termo de Securitizac,;ao, e 

outras exigidas, ou que vierem a ser exigidas, por lei e regulamentos aplicaveis; 

(b) extrac,;ao de certidoes; 

(c) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser imprescindiveis em caso 

de omissoes e/ou obscuridades nas informac,;oes devidas pela Emissora nos termos do presente 

Termo de Securitizac,;ao ou da legislac,;ao aplicavel; 

(vi) providenciar a retenc,;ao e o recolhimento dos tributos incidentes sobre as quantias Baga'r-r-~:~\ 
ao(s) titular(es) dos CRI, na forma da lei e demais disposic,;oes aplicaveis; ! t!i , ·,.' 

~ ... I I ". 
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(vii) manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM; 

(viii) nao praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social ou com este Termo de 

Securitizac;ao, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e 

integral cumprimento das obrigac;oes assumidas neste Termo de Securitizac;ao; 

(ix) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, por meio de notificac;ao, e, ato continuo, 

o(s) titular(es) dos CRI, mediante publicac;ao de aviso, observado o disposto no item 2.22 da 

Clausula Segunda acima, a ocorrencia de quaisquer eventos e/ou situac;oes que possam, no juizo 

razoavel do homem ativo e probo, colocar em risco o exercicio, pela Emissora, de seus direitos, 

prerrogativas, privilegios e garantias decorrentes dos Contratos de Locac;ao, do Contrato de Cessao 

de CCI- Expansao Lubrax Parcela C e/ou do Contrato de Cessao de Creditos- Base Cruzeiro do 

Sui que possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhao do(s) 

titular(es) dos CRI conforme disposto no presente Termo de Securitizac;ao; 

(x) manter em estrita ordem a sua contabilidade, atraves da contratac;ao de prestador de servic;o 

especializado, a fim de atender as exigencias contabeis impostas pela CVM as companhias abertas, 

bern como efetuar os respectivos registros de acordo com os "Principios Fundamentais da 
Contabilidade do Brasil," permitindo ao Agente Fiduciario o acesso irrestrito aos livros e demais 

registros contabeis da Emissora; 

(xi) manter: 

(a) validos e regulares todos os alvaras, licenc;as, autorizac;oes ou aprovac;oes necessarias ao 

regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer pagamento necessario para tanto; 

(b) na forma exigida pela Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades por 

Acoes") e alterac;oes posteriores, da legislac;ao tributaria e demais normas regulamentares, em 

local adequado e em perfeita ordem, seus livros contabeis e societarios regularmente abertos e 

registrados na Junta Comercial; e 

(c) em dia 0 pagamento de todos OS tributos devidos as Fazendas Federal, Estadual ou 

Municipal; 

(xii) contratar instituic;ao financeira habilitada para prestac;ao dos servic;os de banco liquidante 
dos CRI, na hip6tese de rescisao do contrato com o Banco Itau Unibanco S.A., comunicando 

_..:.\- -
/'~~. --~ _: ·-
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imediatamente o Agente Fiduciario sobre tal contratac;ao; 
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(xiii) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento urn servi9o de 

atendimento ao(s) titular(es) dos CRI ou contratar institui9ao financeira para a presta9ao desse 

servwo; 

(xiv) na mesma data em que forem publicados, enviar a BM&FBOVESPA e a CETIP c6pias dos 

avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reunioes do conselho de administra9ao e da 

diretoria que, de alguma forma, envolvam o interesse do(s) titular(es) dos CRI ou informa96es de 

interesse do mercado; 

(xv) convocar, sempre que necessario, a Empresa de Auditoria, as Agencia de Classifica9ao de 

Risco, se foro caso, ou com quaisquer terceiros para prestar esclarecimentos ao(s) titular(es) dos 

CRI; 

(xvi) convocar assembleia geral de titular(es) dos CRI mediante o recebimento de solicita9ao por 

escrito da BR contendo as materias de interesse do(s) titular(es) dos CRI a serem discutidas em 

referida assembleia; 

(xvii) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, por meio de notifica9ao, a eventual 

ocorrencia dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nos subitens (i), (ii), (iv), (v), (vi), 

(vii), (viii) e (ix) do item 201401 acima; 

(xviii) tentar fazer cumprir que o Pre9o de Aquisi9ao e/ou o Pre9o de Cessao, conforme o caso, 

seja pago ao FII pela Emissora, seja alocado em titulos da divida publica federal de renda fixa e/ou 

em quotas de fundo de investimento exclusivo que invista exclusivamente nos referidos ativos, 

observada a politica de investimentos do FII; e 

(xix) assegurar a legalidade e a ausencia de vicios da Emissao e a veracidade, consistencia e 

corre9ao e suficiencia das informa96es prestadas no Prospecto e no presente Termo de 

Securitiza9ao 0 

502 Alem das obriga96es elencadas no item 501 acima, a Emissora obriga-se a gerir as CCI 

vinculadas ao presente Termo de Securitiza9ao, por si ou por seus prepostos, na qualidade de 
titular das mesmas, adquiridas por meio do Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcel a 

C e emitida em razao dos Creditos Imobiliarios- Base Cruzeiro do Sui, promovendo as diligencias 

necessarias a manuten9ao de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das 

parcelas de amortiza9ao, juros e demais encargos e acess6rioso 

50201 Salvo o disposto no item 1080202 acima, em caso de pagamento antecipado total ou parci\ll~ .~ -
CCI a qualquer titulo, incluindo em caso de reajuste do Pre9o de Aquisi9ao das CCI na forfnild 

' - 0 

; ·' •. 
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Contrato de Cessao de CCI- Expansao Lubrax Parcela C e/ou de Pre9o de Cessao, na forma do 

Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, tais recursos serao utilizados pela 

Emissora para a imediata amortiza9ao parcial dos CRI e, em caso da impossibilidade operacional 

de se fazer imediatamente a amortiza9ao prevista, serao geridos pela Emissora ate a possibilidade 

desta amortiza9ao, junto a fundos de investimento financeiro, sem qualquer tipo de garantia de 

rentabilidade. 

5.3 Os Creditos Imobiliarios estao representados pelas CCI, as quais serao custodiada perante a 

Institui9ao Custodiante. 

5.4 Sao obriga96es da Institui9ao Custodiante: 

(i) manter a presta9ao de servi9o de custodia, de forma a assegurar a Emissora acesso as 

informa96es sobre o registro das CCI; 

(ii) responsabilizar-se, na data do registro das CCI, pela adequa9ao, exigibilidade, validade, 

existencia e formaliza9ao das CCI; 

(iii) solicitar o registro das CCI na CETIP e na BM&FBOVESP A, conforme o caso, de acordo 

com os procedimentos definidos por esta; 

(iv) prestar o servi9o de registro e custodia das CCI, que inclui o acompanhamento do registro 

das CCI, suas condi96es, titularidade, transferencia, bloqueio, retirada e quita9ao, de acordo com 

os instrumentos contratuais que derem origem aos Creditos Imobiliarios representados pelas CCI; 

(v) conservar em boa guarda toda a escritura9ao, correspondencia e demais documentos 

relacionados com o exercicio de suas fun96es; e 

(vi) na forma do artigo 23 da Lei n° 10.931, registrar o regime fiduciario, previsto neste Termo 

de Securitiza9ao, na Institui9ao Custodiante, mencionando o patrim6nio separado a que estao 

afetados, conforme declara9ao deste registro constante do Anexo 4 a este Termo. 

CLAUSULA SEXTA- DA ALOCA(:AO DE RECURSOS 

6.1. Pagamentos aos Titulares dos CRI 

A partir da Data de Emissao ate o pagamento de todos os CRI, a Emissora obriga-se a utilizar os ~ 

recursos decorrentes das CCI exclusivamente para o pagamento dos valores devidos ao~s)-- 7 ·, 
j' ___ : ' '·· \ 

titular( es) dos CRI. 
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6.2 Aplica~ao dos Recursos Remanescentes 

Caso nao sejam devidos quaisquer dos pagamentos referidos no item 6.1 desta Chiusu1a, a 

Emissora obriga-se a investir os recursos recebidos e que nao estejarn sujeitos a devolw;ao a BR 

por fon;a do: (i) Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C e do (ii) Contrato de 

Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui em titulos da divida publica federal de renda fixa, 

diretamente ou por meio de fundos de investimento financeiro, quando operacionalmente for o 

caso, de forma a que esses investimentos se ven<;:am em datas compativeis com as datas de 

pagamento das exigibilidades referidas no item 6.1 desta Clausula. 

CLAUSULA SETIMA- DO AGENTE FIDUCIARIO 

7.1. Obriga~oes do Agente Fiduciario 

Por meio do presente Termo de Securitiza<;:ao, a Emissora nomeia e constitui o Agente Fiduciario 

qualificado no preambulo, que expressarnente aceita a nomea<;:ao e assina o presente na qualidade 

de representante da comunhao dos titulares dos CRI, incumbindo-lhe: 

(i) zelar pela prote<;:ao dos direitos e interesses do(s) titular(es) dos CRI, empregando no 

exercicio da fun<;:ao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo emprega na 

administra<;:ao dos pr6prios bens, acompanhando a atua<;:ao da Emissora na administra<;:ao do 

Patrimonio Separado; 

(ii) colocar os relat6rios de que trata o item 5.1, item (ii), subitem (b) deste Termo de 

Securitiza<;:ao a disposi<;:ao do(s) titular(es) dos CRI no prazo maximo de 2 (dois) Dias Uteis 

contados do recebimento de tais relat6rios, ao menos no escrit6rio principal do Agente Fiduciario, 

na Rua Sete de Setembro, n° 99, 24° andar, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 

(iii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses do(s) 

titular(es) dos CRI, bern como a realiza<;:ao das CCI afetadas a presente Emissao dos CRI e 
integrante do Patrimonio Separado, caso a Emissora nao o fa<;:a; 

(iv) exercer, na hip6tese de ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, a 

custodiae administra<;:ao das CCI integrantes do Patrimonio Separado; 

(v) promover a liquida<;:ao do Patrimonio Separado, na forma prevista neste 

Securitiza<;:ao e nas delibera<;:oes da assembleia geral do(s) titular(es) dos CRI; 
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(vi) receber e dar quita<;ilo de quaisquer debitos da Emissora em favor do(s) titular(es) dos CRI; 

(vii) renunciar a fun<;ao, na hip6tese de superveniencia de conflito de interesses ou de qualquer 

outra modalidade de inaptidao; 

(viii) conservar em boa guarda toda a escritura<;ao, correspondencia, inclusive aquelas enviadas 

por meio magnetico, e documentos em geral relacionados ao exercicio de suas fun<;5es recebidos 
da Emissora; 

(ix) notificar os titulares dos CRI, por meio de aviso publicado nos termos do item 2.22, no 

prazo de 3 (tres) Dias Uteis, contados a partir da ciencia de sua ocorrencia, de eventual 

inadimplemento de quaisquer obriga<;5es relacionadas ao presente Termo de Securitiza<;ao; 

(x) acompanhar a observiincia da periodicidade na presta<;ao das informa<;5es obrigat6rias por 

parte da Emissora, inclusive aquelas relativas a manuten<;ao do seu registro de companhia aberta 

perante a CVM, informando-a em caso de qualquer descumprimento; 

(xi) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria extraordinaria na Emissora, justificando 

as raz5es de tal solicita<;ao; 

(xii) comparecer a assembleia dos titulares dos CRI, a fim de prestar as informa<;5es que !he 

forem solicitadas; 

(xiii) calcular, diariamente, o valor unitario de cada CRI, disponibilizando-o ao(s) titular(es) dos 

CRI, a Emissora e aos participantes do mercado, atraves da central de atendimento do Agente 

Fiduciario e/ou do site na internet: www.pavarini.com.br; 

(xiv) fomecer, no prazo de 3 (tres) Dias Uteis, a partir da extin<;ao do regime fiduciario a que 

estao submetidas as CCI, termo de quita<;ao a Emissora, que servira para baixa, nos competentes 

registros de im6veis, das averba<;5es que tenham instituido tal regime fiduciario; 

(xv) convocar assembleia geral dos titulares dos CRI, nas hip6teses previstas nos itens 4.1.2 e 

4.2.2 deste Termo de Securitiza<;ao; 

(xvi) verificar as datas em que devam ser liquidados, o integral e pontual pagamento dos valores 

devidos ao(s) titular(es) dos CRI conforme estipulado no presente Termo de Securitiza<;ao; 

(xvii) informar as Agencia de Classifica<;ilo de Risco ou quem as suceder no exercicio de su<,ts~ ;·· "-. 
fun<;5es, tao logo tome conhecimento, a ocorrencia dos seguintes eventos: (~·',-"" · \ · \ 

' -' 
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(a) substituis:ao da Empresa de Auditoria, ou dos prestadores de servis:os contratados pela 

Emissora ou pelo Agente Fiduciario que possam alterar o nivel de segurans:a e credibilidade 

atribuidos (1) aos controles de mecanismos de acompanhamento da consecus:ao do objeto social da 
Emissora; ou (2) a Emissao; 

(b) omissao de fatos e informas:oes relevantes, bern como de dados relativos a Emissora, e/ou a 

BR, enquanto a Emissao estiver sob avalias:ao das Agencias de Classificas:ao de Risco; 

(c) qualquer Evento de Vencimento Antecipado; 

(d) qualquer descumprimento pela Emissora do presente Termo de Securitizas:ao, nao sanado 

dentro dos prazos previstos no presente Termo de Securitizas:ao; 

(e) quaisquer outros eventos que, a juizo do Agente Fiduciario, possam alterar o nivel de 

segurans:a e credibilidade atribuidos aos controles de mecanismos de acompanhamento da 

consecus:ao do objeto social da Emissora ou a Emissao, assim como a capacidade de solvencia da 

Emissora, nao sanados dentro dos prazos solicitados pelo Agente Fiduciario, sendo certo que tais 

prazos nao poderao ser inferiores a 5 (cinco) Dias Uteis; 

(f) celebras:ao de aditamentos de quaisquer dos Documentos da Expansao Lubrax Parcela C e 

dos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui analisados quando da classificas:ao de risco dos 

CRI; 

(xviii) disponibilizar as Agencias de Classificas:ao de Risco todos OS relat6rios e informas:oes 

recebidas nos termos do item 5.1 (ii); 

(xix) verificar o cumprimento pela Emissora das exigencias contabeis impostas pela CVM as 

companhias abertas e da observiincia dos Principios Fundamentais da Contabilidade do Brasil, 

conforme disposto no item 5.l(x) deste Termo de Securitizas:ao, por meio dos pareceres dos 

auditores independentes da Emissora; 

(xx) observar e cumprir os termos do Acordo de Quotistas do FII; e 

(xxi) assegurar que a Emissora cumpra sua obrigas:ao de manter contratadas as Agencias de 

Classificas:ao de Risco para atualizas:ao do relat6rio de classificas:ao de risco. 
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7.2. Responsabilidade do Agente Fiduciario 

0 Agente Fiduciario respondera pelos prejuizos que causar por descumprimento de disposic;ao 

legal ou regulamentar, por negligencia ou administrac;ao temeraria. 

7.3. Declarat;oes do Agente Fiduciario 

0 Agente Fiduciario, nomeado no presente Termo de Securitizac;ao, declara: 

(i) sob as penas de lei, nao ter qualquer impedimenta legal, conforme dispoe o artigo 66, 

paragrafo 3°, da Lei das Sociedades por Ac;oes, para exercer a func;ao que !he e conferida; 

(ii) aceitar a func;ao que !he e conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuic;oes 

previstos na legislac;ao especifica e no presente Termo de Securitizac;ao; 

(iii) aceitar integralmente o presente Termo de Securitizac;ao, todas as suas clausulas e 

condic;oes; 

(iv) nao se encontrar em nenhuma das situac;oes de conflito de interesses previstas no artigo 10 

da Instruc;ao CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983; 

(v) ter verificado o lastro dos Creditos Imobiliarios, a regularidade da constituic;ao do regime 

fiduciario sobre as CCI, bern como sua suficiencia e exequibilidade; e 

(vi) ter verificado a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, alem da veracidade, 

consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes prestadas pela Emissora no presente Termo 

de Securitizac;ao. 

7.4. Periodo de Exercicio das Funt;oes do Agente Fiduciario 

0 Agente Fiduciario iniciara o exercicio de suas func;oes a partir da data da assinatura do presente 

Termo de Securitizac;ao, devendo permanecer no exercicio de suas func;oes ate a posse do seu 

sucessor e/ou resgate integral dos CRI objeto da presente Emissao. 

7.5. Remunerat;lio do Agente Fiduciario 

7.5.1 0 Agente Fiduciario, ou seu eventual substituto, recebera da Emissora, pelo desempenho dos 

deveres e atribuic;oes que !he competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitizac;ao. Esta. . 
/ _., .. -~ .. 

remunerac;ao e de R$15.000,00 ( quinze mil reais), a serem pagos anualmente sendo: (i) a prim:eii( 
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parcela, devida em ate 5 (cinco) Dias Uteis apos a data da liquidayiio financeira da colocayiio dos 

CRI, e (ii) as demais parcelas, no mesmo dia dos anos seguintes, e ate o vencimento final dos CRI. 

Incluem-se entre as despesas de custodia das CCI Expansiio-Sul, a remunerayiio da Instituiyiio 

Custodiante pela prestayiio dos serviyos de custodia das CCI Expansiio-Sul, a titulo de hononirios 

pelo desempenho dos deveres e atribuiyoes que !he competem, a ser paga da seguinte forma: 

(a) A titulo de implantayiio, valor correspondente ao percentual de 0,01% (urn centesimo por 

cento) do valor dos Creditos Imobiliarios- Expansiio Lubrax Parcela C representados pela CCI

Expansiio Lubrax Parcela C e do valor dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui 

representados pela CCI - Base Cruzeiro do Sui, a ser pago no 10° ( decimo) dia uti! apos do 

respectivo registro; e 

(b) A titulo de custodia das CCI Expansiio-Sul, parcelas anuais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para cada uma das CCI, a serem pagas nas mesmas datas da remunerayiio definida na alinea "a" 

acima, sendo que o primeiro pagamento sera efetuado ate o I oo ( decimo) dia uti! apos o registro da 

CCI- Expansiio Lubrax Parcela C e da CCI- Base Cruzeiro do Sui. 

7.5.1.1 A remunerayiio prevista no item 7.5.1 acima sera devida mesmo apos o vencimento dos 

CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranya de inadimplencias niio sanadas 

pela Emissora. 

7.5.1.2 A remunerayiio definida no item 7.5.1 acima sera atualizada, anualmente, a partir da Data 

de Emissiio, pelo mesmo indice que vier a corrigir os Val ores Locaticios referentes ao Contrato de 

Locayiio - Base Cruzeiro do Sui e a Parcela C do Valor Locaticio previsto no Contrato de Locayiio 

- Lubrax. 

7.5 .1.3 A remunerayiio de que trata o item 7.5 .1 acima niio inclui as despesas incorridas pelo 

Agente Fiduciario com publicay5es, transportes, alimentayiio, viagens e estadias, bern como 

despesas com especialistas, caso sejam necessarios, tais como auditoria e/ou assessoria legal a (.X 
Emissora, que somente seriio reembolsadas pela Emissora, observada a Clausula Oitava abaixo, .l{]'J 
mediante apresentayiio dos respectivos comprovantes e desde que sejam razoaveis e estritamente 

necessarias ao exercicio das funyoes e ao cumprimento dos deveres do Agente Fiduciario. 

7.5.1.4 Em caso de mora no pagamento da remunerayiio do Agente Fiduciario e das suas despesas 

reembolsaveis, os debitos em atraso ficariio sujeitos a multa de 2% (do is por cento) e juros de mora 

de 1% (urn por cento) ao mes, sobre os val ores em atraso, sem prejuizo da atualizayiio monetaria, 
calculados pro rata temporis ate a data do efetivo pagamento. 

' ~, . 
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7.5.1.5 A remunera.yao prevista no item 7.5.1 acima sera acrescida dos seguintes tributos: ISS 

(Imposto sobre Servi.yos de Qualquer Natureza), PIS (Contribui.yao ao Programa de Integra.yao 

Social), Cofins (Contribui.yao para o Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros 

impostos que venham a incidir sobre a remunera.yao do Agente Fiduciitrio, excetuando-se o 

Imposto de Renda e Contribui.yao Social sobre o Lucro, nas alfquotas vigentes nas datas de cada 

pagamento. 

7.5.2 0 pagamento da remunera.yao do Agente Fiduciitrio sera feito mediante credito em conta 

corrente indicada pelo mesmo, por escrito, com pelo menos 2 (dois) Dias Uteis de antecedencia. 

7.6. Substituif;ao do Agente Fiduchirio 

7.6.1 Nas hip6teses de ausencia, impedimento temporario, renuncia, decreta.yao de falencia, 

insolvencia, apresenta.yao de requerimento de recupera.yao judicial ou propositura de plano de 

recupera.yao extrajudicial, voluntario ou involuntario, dissolu.yao, liquida.yao, extin.yao ou qualquer 

outro caso de vaciincia do Agente Fiduciario, sera realizada, dentro do prazo maximo de 30 (trinta) 

dias, contados do evento que a determinar, assembleia do(s) titular(es) dos CRI para a escolha do 

novo agente fiduciario. 

7.6.2 A assembleia do(s) titular(es) dos CRI de que trata o item 7.6.1 acima podeni ser convocada 

pelo Agente Fiduciario a ser substituido, pel a Emissora, por titular( es) de CRI que representem no 

minimo 5% (cinco por cento) do(s) CRI em Circula.yao, ou ainda, pela CVM, observados os 

requisitos constantes do presente Termo de Securitiza.yao. 

7.6.3 Na hip6tese de o Agente Fiduciario nao poder continuar a exercer as fun.y5es por 

circunstiincias supervenientes, devera comunicar imediatamente o fato ao(s) titular(es) dos CRI, 

pedindo sua substitui.yao, que devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias, dentro do qual 

devera ser realizada assembleia do(s) titular(es) dos CRI para a escolha do novo agente fiduciario. 

7.6.4 Ao(s) titular(es) dos CRI e facultado proceder a substitui.yao do Agente Fiduciario e a 
indica.yao de seu eventual substituto, em assembleia do(s) titular(es) dos CRI, especialmente 

convocada para esse fim. A delibera.yao acerca da materia referida neste item 7.6.4 devera 

obedecer ao quorum de aprova.yao previsto no item 9.3.2 deste Termo de Securitiza.yao. 

7.6.5 A substitui.yao do Agente Fiduciario fica sujeita a comunica.yao previa a CVM e a sua 

manifesta.yao acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo 8° da Instru.yao CVM n° 28, 

de 23 de novembro de 1983, e eventuais outras normas aplicaveis. 
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7.6.6 A substitui9ao, em caniter permanente, do Agente Fiduciario devera ser objeto de aditamento 

ao presente Termo de Securitiza9ao, que sera averbado no registro competente, se foro caso. 

7.6.7 Em caso de renuncia, o Agente Fiduciario devera permanecer no exercicio de suas fun96es 

ate que (i) uma institui9ao substituta seja indicada pela Emissora e aprovada pelo(s) titular(es) dos 

CRI, e (ii) a institui9ao substituta assuma efetivamente as fun96es do Agente Fiduciario, conforme 

definido no presente Termo de Securitiza9ao. 

7 .6.8 Em caso de renuncia, o Agente Fiduciario se obriga a restituir, no prazo de 1 (urn) Dia Uti! da 

efetiva9ao da renuncia, a parcela da remunera9ao correspondente ao periodo entre a data da 

efetiva9ao da renuncia e a data do proximo pagamento, cujo valor sera calculado pro rata temporis 

com base em urn anode 360 (trezentos e sessenta) dias. 

CLAUSULA OITA VA- DOS CUSTOS REFERENTES A COBRANC,::A 

DOS ATIVOS DA EMISSORA 

8.1 Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas do(s) 

titular(es) dos CRI sao de inteira responsabilidade do(s) titular(es) dos CRI, sendo tais despesas 

discriminadas como: (i) as despesas com contrata9ao de servi9os de auditoria, assessoria legal, 

fiscal, contabil e de outros especialistas; (ii) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, 

honorarios e despesas incorridas em decorrencia dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais 

propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os creditos oriundos das CCI; (iii) 

despesas com viagens e estadias incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos 

prestadores de servi9os eventualmente contratados, desde que relacionados com as medidas 

judiciais e/ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou cobran9a dos creditos 

oriundos das CCI; (iv) eventuais indeniza96es, multas, despesas e custas incorridas em decorrencia 

de eventuais condena96es (incluindo verbas de sucumbencia) em a96es judiciais propostas pela 

Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia previa do(s) titular(es) dos CRI para cobertura do 

risco da sucumbencia, e (v) a remunera9ao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario (as 

"Despesas do(s) Titulare(s) dos CRI"). 

8.2 No caso de destitui9ao da Emissora, nos termos previstos neste instrumento, os recursos 

necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a 
salvaguarda dos direitos e prerrogativas do(s) titular(es) dos CRI deverao ser previamente 

aprovadas em assembleia do(s) titular(es) dos CRI, e adiantadas ao Agente Fiduciario, na 

propor9ao de CRI detidos, na data da respectiva aprova9ao. 
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8.3 Em razao do disposto no item 8.1 acima, as despesas a serem adiantadas pelo(s) titular(es) dos 

CRI, pela Emissora, na defesa dos interesses do(s) titular(es) dos CRI, incluem as Despesas do(s) 

Titular(es) dos CRI. 

8.4 Em virtude da securitiza<;:iio das CCI, bern como diante do disposto na Lei n° 9.514 e nos atos e 

instru<;:5es da CVM, que estabelecem as obriga<;:5es da Emissora, sera devido a Emissora durante o 

periodo de vigencia dos CRI, taxa de administra<;:iio de R$ 114.005,98( cento e quatorze mile cinco 

reais e noventa e oito centavos) ao ano, atualizada nos mesmos prazos e condi<;:5es dos Contratos 

de Loca<;:iio, a qual sera paga a Emissora nos termos do Contrato de Cessao de CCI - Expansao 

Lubrax Parcela C e do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, na propor<;:iio de 

cada projeto (a "Taxa de Administracao"). 

8.5 A Taxa de Administra<;:iio descrita no item 8.4 nao esta compreendida nas despesas descritas no 

item 8.3 acima. 

CLAUSULA NONA- DA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DOS CRI 

9.1. Assembleia dos Titulares dos CRI 

0( s) titular( es) dos CRI desta Emissao podera(ao ), a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia, a 

fim de deliberar(em) sobre a materia de interesse da comunhao do(s) titular(es) dos CRI. 

9.2. Convoca~iio e Instala~iio das Assembleias 

9.2.1 A assembleia do(s) titular(es) dos CRI podera ser convocada (i) pelo Agente Fiduciario, (ii) 

pela Emissora, (iii) por titular(es) dos CRI que represente(m), no minimo, 5% (cinco por cento) 

dos CRI em Circula<;:iio ou (iv) pela CVM. 

9.2.2 Consideram-se como "CRI em Circulacao" todos os CRI subscritos, excluidos aqueles 

mantidos em tesouraria pela Emissora e os de titularidade de (i) controlada(s) da Emissora ou da 

BR; (ii) coligadas da Emissora ou da BR; (iii) controladoras da Emissora ou da BR (ou grupo de 

controle da Emissora ou da BR ou controladas); (iv) administradores da Emissora, da BR ou das 

respectivas controladas ou controladoras; (v) funcionarios da Emissora ou da BR ou das 

respectivas controladas ou controladoras; e (vi) parentes de segundo grau das pessoas 

mencionadas nos itens (iv) e (v) acima. 

9.2.3 A assembleia sera convocada mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, com antecedencia 

de 20 (vinte) dias, nos jomais de grande circula<;:iio onde a Emissora normalmente publica S'f~. 
avisos e se instalara, em primeira convoca<;:iio, com a presen<;:a do(s) titular(es) dos CRI ~~~ ~ 

\ ' '•, 

Text_RIOI 380965vl 2146/33 99 



representem, no minima, 2/3 (dais terc;os) do valor global dos CRI em Circulac;ao e, em segunda 

convocac;ao, com qualquer numero de presenc;a. 

9 .2.4 A presidencia da assembleia cabera, de acordo com quem a tenha convocado (i) ao presidente 

do conselho de administrac;ao da Emissora, se a assembleia for convocada pelo Agente Fiduciario 

ou pela Emissora; (ii) ao titular dos CRI eleito pelos titulares dos CRI presentes, se convocada por 

titulares de CRI, ou (iii) a pessoa designada pela CVM, se convocada pela CVM. 

9.2.5 Sem prejuizo do disposto no item 9.2.6 abaixo, a Emissora e/ou o(s) titular(es) dos CRI 

podeni(ao) convocar representantes da Emissora, da Empresa de Auditoria e/ou das Agencias de 

Classificac;ao de Risco ou quaisquer terceiros, para participar das assembleias, sempre que a 

presenc;a de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberac;ao da ordem do dia. 

9.2.6 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as assembleias e prestar ao(s) titular(es) dos 

CRI as informac;oes que !he forem solicitadas. 

9.2.7 Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitizac;ao, sera 

considerada regular a assembleia do(s) titular(es) dos CRI a que comparecerem o(s) titular(es) de 

todos os CRI em Circulac;ao. 

9.3. Quorum de Delibera~ao 

9.3.1 Observado o disposto no item 9.2.2 desta Clausula,-a cada CRI correspondera urn voto, sendo 

admitida a constituic;ao de mandatarios, observadas as disposic;oes dos paragrafos primeiro e 

segundo do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ac;oes. 

9.3.2 Toda e qualquer materia submetida a deliberac;ao do(s) titular(es) dos CRI devera ser 

aprovada pelos votos favoraveis de, no minima, 50% ( cinquenta por cento) mais urn dos CRI em 

Circulac;ao detido(s) pelos presentes, salvo se outro quorum for exigido por este Termo de 

Securitizac;ao. 

9.3.3 Estarao sujeitas a aprovac;ao dos titulares dos CRI: 

(i) que representem, no minima, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulac;ao, a nao 

declarac;ao do vencimento antecipado das obrigac;oes constantes do presente Termo de 

Securitizac;ao nas hip6teses previstas nos itens (i) a (iv) e (vi) a (ix) do item 2.14.1 acima; e 

(ii) 
/~-:: 

que representem, no minima, 85% (oitenta e cinco por cento) dos CRI em Circulac;ao:/ _;,·· 
'- ' 
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(a) alterac;:ao de quaisquer condic;:oes ou prazos de pagamento dos CRI; 

(b) alterac;:ao da Remunerac;:ao; e 

(c) alterac;:ao do item 9.3 deste Termo de Securitizac;:ao. 

(iii) que representem pelo menos 50% ( cinquenta por cento) dos CRI em Circulac;:ao, a 

declarac;:ao do vencimento antecipado dos CRI no caso do Evento de Vencimento Antecipado 

previsto no item 2.14.l(v). 

9.3.4 As deliberac;:oes tomadas pelo(s) titular(es) dos CRI, observados os quoruns estabelecidos 

neste Termo de Securitizac;:ao, serao existentes, validas e eficazes perante a Emissora e obrigarao a 

todos os titulares dos CRI em Circulac;:ao, independentemente de terem comparecido a assembleia 

ou do voto proferido na respectiva assembleia do(s) titular(es) dos CRI. 

CLAUSULA DECIMA- DISPOSH;OES GERAIS 

10.1. Autonomia das Disposi~toes 

Caso qualquer das disposic;:oes ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, invalida ou ineficaz, 

prevalecerao todas as demais disposic;:oes nao afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as 

Partes, em boa-fe, a substituirem as disposic;:oes afetadas por outras que, na medida do possivel, 

produzam o mesmo efeito. 

10.2. Modifica~toes 

Qualquer modificac;:ao ao presente Termo de Securitizac;:ao somente sera valida se realizada por 

escrito e com a concordancia de todas as Partes que assinam o presente. 

10.3. Notifica~toes 

10.3.1 Todos os documentos e as comunicac;:oes, sempre feitos por escrito, assim como os meios 

fisicos que contenham documentos ou comunicac;:oes, a serem enviados para qualquer das Partes, 

sobre o presente Termo de Securitizac;:ao deverao ser encaminhadas para os seguintes enderec;:os: 

(i) para a Emissora: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

Rua Amauri, n° 255- 5° andar- Jardim Europa 

01448-000- Sao Paulo, SP 
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Tel.: (21) 3127-2850 

Fax: (21) 3127-2708 

E-mail: glauber.santos@rbcapital.com.br 

At.: Glauber da Cunha Santos 

(ii) para o Agente Fiduciario: 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS LTD A. 

Rua Sete de Setembro, no 99, 24° andar 

20.050-005- Rio de Janeiro, RJ 

Tel.: (21) 2507-1949 

Fax: (21) 2507-1949 

E-mail: bacha@pavarini.com.br e rinaldo@pavarini.com.br 

At.: Sr. Carlos Alberto Bacha e Sr. Rinaldo Rabello Ferreira 

(iii) para a BR: 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Rua General Canabarro, n° 500, 12° andar 

20271-900- Rio de Janeiro, RJ 

Tel.: (21) 3876-0885 

Fax: (21) 3876-5925 

E-mail: fm@br-petrobras.com.br 

At.: Sr. Fernando Pinto de Matos 

10.3.2 Os documentos e as comunica96es, assim como os meios fisicos que contenham 

documentos ou comunica96es, serao consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou 

com "Aviso de Recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou por 

telegrama nos endere9os acima. 

10.4. Renuncias aos Direitos decorrentes do Termo de Securitiza~ao 

Nao se presume renuncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Securitiza9ao. 

Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissao no exercicio de qualquer direito, faculdade ou 

remedio que caiba ao(s) titular(es) dos CRI em razao de qualquer inadimplemento das obriga96es 

da Emissora prejudicara tais direitos, faculdades ou remedios ou sera interpretado como renlincia 

aos mesmos ou concordfmcia com tal inadimplemento, nem constituira nova9ao ou precedente no 

tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 
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10.5. Registro do Termo de Securitiza~ao 

Em consonancia como disposto no artigo 23, paragrafo unico, da Lei n° 10.931, a Emissora levara 

o presente Termo de Securitizaryao a registro na instituiryao custodiante, para fins de registro do 

regime fiduciario previsto neste mesmo Termo de Securitizaryao, dentro de 10 (dez) Dias Uteis, 

ficando a Emissora dispensada da averba<;ao do presente Termo de Securitiza<;ao no Registro 

Geral de Im6veis. 

10.6. Foro 

Fica eleito o foro central da comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir 

quaisquer quest5es oriundas do presente Termo de Securitiza<;ao, com exclusao de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

[ ASSINATURAS] 

\ .......... 
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ANEXO 1-A 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73" SERlE DA 
1" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DARB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DESCRI<;AO DA UNIDADE LUBRAX 

QUADRAN°25 

Lote de Terreno n° 1 - medindo 35,00 metros de frente para a Rua 12, 27,50 metros para Rua 74, 

14,00 metros de esquina das ruas 12 e 74, referidas; nos fundos mede 44,00 metros confrontando 

com os lotes n° 02 e 66, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote 

livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricu1a n° 30.065, Iivro n° 

3-AG, fls. 231, datada de 1 dejunho de 1973; Lote de Terreno n° 2- medindo 20,00 metros de 

frente para a Rua 12, 10,00 metros de frente para a Rua 11, 24,50 metros nos fundos, como lote n° 

66, 39,00 metros de extensao pelo !ado direito, como Iote n° 03 e 23,00 metros de extensao pelo 

!ado esquerdo, com o Iote n° 01, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, 

no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o 

referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

no 30.066, Iivro no 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 3 - medindo 

15,00 metros de frente para a Rua 11, 15,00 metros nos fundos, 39,00 metros de extensao pelo !ado 

direito, como Iote n° 04 e 39,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, como lote n° 02, situado 

no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido Iote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, Iivro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho 

de 1973; Lote de Terreno n° 4 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 11, 15,00 metros nos 

fundos, 39,00 metros de extensao pelo !ado direito, como Iote n° 05 e 39,00 metros de extensao 

pelo !ado esquerdo, com o Iote n° 03, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos I 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando aind~ _ .. _ .. , --1 
o referido Iote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido Iote do im6vel ·.--- -' • \ 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1" Circunscri9ao da Comarca de Duque
1 ci/ · . 
. . •. 
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Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

no 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 5- medindo 

15,00 metros de frente para a Rua 12, 15,00 metros na linha dos fundos como lote n° 64, 39,00 

metros de extensao pelo !ado direito com o lote n° 06 e 39,00 metros de extensao pelo !ado 

esquerdo com o lote n° 04, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote 

livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 

3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 6- medindo 15,00 metros de 

frente para a Rua 11, 15,00 metros nos fundos, 39,50 metros de extensao pelo lado direito e 39,00 

metros de extensao pelo !ado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 7- medindo 

15,00 metros de frente para a Rua 11, 15,00 metros nos fundos, 40,00 metros de extensao pelo lado 

direito e 39,50 metros de extensao pelo !ado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula no 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 8-

medindo 16,00 metros de frente para as Ruas 11 e 09 em curva, 25,00 metros para a Rua 09 em 

reta, 7,00 metros nos fundos, como lote n° 63, 23,00 metros de extensao pelo !ado direito, como 

lote n° 09 e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, como lote n° 07, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula no 30.066, livro no 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 9 - medindo 26,00 metros de frente para a Rua 09, 25,50 metros nos fundos, 23,50 

metros de extensao pelo !ado direito e 23,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, situado no 

loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de ~ 

Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a _ . 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito~ ,"·,\ 
I ~ ~ '- ' 

confrontado e caracterizado na matricula n° 30.067, livro n° 3-AG, fls. 233, datada de 01 de juriho' 
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de 1973; Lote de Terreno n° 10- medindo 26,00 metros de frente para a Rua 09, 25,50 metros nos 

fundos, 24,00 metros de extensao pelo lado direito e 23,50 metros de extensao pelo lado esquerdo, 

situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1a Circunscrir;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.067, livro n° 3-AG, fls. 233, 

datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 11- medindo 23,00 metros de frente para a Rua 

09,22,00 metros nos fundos, como lote n° 31,27,00 metros de extensao pelo lado direito, como 

lote n° 12 e 24,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, como lote n° 10, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscrir;:ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 12 -medindo 12,00 metros de frente para a Rua 09, 12,00 metros na esquina das ruas 

09 e 18, 18,50 metros na linha dos fundos como lote n° 13, 23,00 metros de extensao pelo lado 

direito com a rua 18 e 27,00 metros de extensao pelo lado esquerdo com o lote n° 11, situado no 

loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscrir;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho 

de 1973; Lote de Terreno n° 13 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na 

linha dos fundos, 40,50 metros de extensao pelo lado direito e 40,50 metros de extensao pelo !ado 

esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembarar;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscrir;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, 

fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 14 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos fundos, 40,50 metros de extensao pelo !ado direito e 

40,50 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscrir;:ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na .. 

matriculan° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terrenon°/l5,> '. \ 
. ' . \ i 

- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos fundos, 40,50 metros ' 

·'· / 
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de extensao pelo !ado direito e 40,50 metros de extensao pelo !ado esquerdo, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarac,;ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a Circunscric,;ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 16- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos 

fundos, 40,50 metros de extensao pelo lado direito e 40,50 metros de extensao pelo lado esquerdo, 

situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarac,;ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da la Circunscric,;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula no 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, 

datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno n° 17- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 

18, 15,00 metros nos fundos, 40,50 metros de extensao pelo 1ado direito e 40,50 metros de 

extensao pe1o !ado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 

2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido 

lote livre e desembarac,;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric,;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matrfcu1a n° 30.066, livro n° 

3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 18- medindo 15,00 metros de 

frente para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos, 40,50 metros de extensao pelo lado direito e 40,50 

metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembarac,;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric,;ao da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matrfcula 

no 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 19- medindo 

15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos, 40,50 metros de extensao pelo !ado 

direito e 40,50 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembarac,;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric,;ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 20 

- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos, 40,50 metros de 

extensao pelo !ado direito e 40,50 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, for~·do 
' ' 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarac,;ado de todo e qualquer Om.i 
' 
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reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyiio 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.066, Iivro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 21- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos, 40,50 

metros de extensiio pelo !ado direito e 40,50 metros de extensiio pe1o !ado esquerdo, situado no 

loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscriyiio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho 

de 1973; Lote de Terreno n° 22- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na 

Iinha dos fundos, 40,50 metros de extensiio pelo !ado direito e 40,50 metros de extensiio pelo !ado 

esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido Iote livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, Iivro n° 3-AG, 

fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 23 - medindo 15,00 metros de frente 

para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos fundos, 40,50 metros de extensiio pelo !ado direito e 

40,50 metros de extensiio pelo !ado esquerdo, situado no Ioteamento denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula no 30.065, Iivro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 24 

- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na Iinha dos fundos, 40,50 metros 

de extensiio pelo !ado direito e 40,50 metros de extensiio pelo lado esquerdo, situado no Ioteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbana, estando ainda o referido Iote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyiio 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, Iivro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 25 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos como 

Iote n° 54, 40,50 metros de extensiio pelo !ado direito e 40,50 metros de extensiio pelo !ado 

esquerdo, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 1 
desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido Iote do im6vel encontra-se registrad~n~J- ''-, 
Registro de Im6veis da 1" Circunscriyiio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio 0d ", ~\ 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, Iivro n° J~A:'a ) g ) 
\\~ ,'-· 'A_·._~<"'~.~~ 
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fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 26- medindo 15,00 metros de frente 

para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos com o 1ote no 54, 40,50 metros de extensao pe1o !ado 

direito e 40,50 metros de extensao pelo !ado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 27 

- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18 Projetada, iguallargura na linha dos fundos, por 

40,50 metros de gente aos fundos de ambos os !ados, com area de 607,50 m2
, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a Circunscri<;ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 679, livro n° 2-B, fls. 79, datada de 01 de outubro de 1976; Lote de 

Terreno n° 28- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18 Projetada, iguallargura na linha dos 

fundos, por 40,50 metros de gente aos fundos de ambos os !ados, com area de 607,50 m2
, situado 

no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 679, livro n° 2-B, fls. 79, datada de 01 de outubro de 

1976; Lote de Terreno n° 29- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 16,00 metros na 

linha dos fundos com o lote n° 41, 35,00 metros de extensao pelo lado direito com os lotes n° 30 e 

38 e 68,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo com os lotes n° 28 e 53, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 30- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 17,00 metros nos fundos como 

lote n° 38, 66,00 metros de extensao pelo !ado direito com os lotes n° 31 e 37 e 59,00 metros de 

extensao pelo !ado esquerdo com o lote n° 29, situado no loteamento denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de ~ 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidarnente descrito, confrontado e caracterizado na 

matric~la n° 30.066, livro no 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno ~o,31~r-""· · \ 
- medmdo 15,00 metros de frente para Rua 18, 17,00 metros nos fundos como lote n° 37,41,00 , . 

I \ J 

·' ' 
\ ............ ' . / 
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metros de extensao pelo !ado direito e 32,50 metros de extensao pelo !ado esquerdo com o lote n° 

30, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1" Circunscri91io da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, 

datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 32- medindo 15,00 metros de frente para Rua 

18 Projetada, 48,00 metros de extensao pelo !ado direito, 41,00 metros de extensao pelo !ado 

esquerdo, 17,00 metros na linha dos fundos, com area de 667,50 m2
, confrontando a direita como 

lote n° 33, a esquerda com parte do lote n° 31 e nos fundos com parte do lote n° 36, situado no 

loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri91io da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 26.336, livro n° 3-AD, fls. 133, datada de 24 de julho 

de 1969; Lote de Terreno n° 33 - medindo 15,00 metros de frente para Rua 18 Projetada, 56,00 

metros de extensao pelo !ado direito, 48,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, 17,50 metros 

na linha dos fundos, com area de 780m2, confrontando a direita com os lotes n° 34 e 35, a esquerda 

com o lote n° 32 e nos fundos com parte do lote n° 36, situado no loteamento denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri91io da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 26.336, livro no 3-AD, fls. 133, datada de 24 de julho de 1969; Lote de Terreno no 34 

- medindo 25,00 metros de frente para Rua 16, 19,00 metros na curva da esquina das ruas 16 e 18, 

13,00 metros para Rua 18, 37,00 metros de extensao pelo !ado direito como lote n° 35 e 28,00 

metros de extensao pelo !ado esquerdo com o lote n° 33, situado no loteamento denominado 

Parque dos Campos Eliseos, nos 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro 

urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 

referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri91io da 

Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 35- medindo 18,00 metros de frente em curva para a Rua 16, 21,00 metros para a 

Rua 21, 28,00 metros nos fundos como lote n° 33, 27,00 metros de extensao pelo !ado direito com 

~ 
~ 

o lote n° 37 e 37,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo como lote n° 34, situado no loteamento 

1 denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri((,ao :;. -~ ~ ... \ 

) '. ... '1. '\ 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado:e· ; ,: ) 
·" •, 

............. I 
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caracterizado na matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 36- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 07 projetada, iguallargura na linha 

dos fundos, por 53,00 metros de frente aos fundos pelo !ado direito, 61,00 metros de extensao pelo 

!ado esquerdo, com area de 855m2
, confrontando pelo !ado direito como lote n° 37, e pelo !ado 

esquerdo com os lotes n° 35, 32 e 33 e nos fundos com parte do lote no 31, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri91io 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 628, livro n° 2-B, fls. 28, datada de 24 de setembro de 1976; Lote de 

Terreno n° 37- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 07, 16,00 metros nos fundos como lote 

n° 30, 79,00 metros de extensao pelo !ado direito como lote n° 38 e 70,00 metros de extensao pelo 

!ado esquerdo com os lotes n° 36 e 31, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri91io da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

no 30.066, livro no 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 38- medindo 

15,00 metros de frente para a Rua 07, 16,00 metros na linha dos fundos como lote n° 29, 72,00 

metros de extensao pelo !ado direito com os lotes n° 39, 40 e 41 e 79,00 metros de extensao pelo 

!ado esquerdo com os lotes n° 37 e 30, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri91io da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

no 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 39- medindo 

19,00 metros de frente para a Rua 12, 14,00 metros na esquina das ruas 7 e 12, 12,00 metros para a 

rua 07,43,50 metros de extensao pelo !ado direito como lote n° 40 e 47,00 metros de extensao pelo 

!ado esquerdo como lote n° 38, terminando nos fundos em angulo agudo, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri91io 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado namatriculan° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote 

de Terreno n° 40 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 12, 18,00 metros na linha dos 

fundos como lote n° 38, 54,00 metros de extensao pelo !ado direito como lote n° 41 e 43,50 metros 

de extensao pelo !ado esquerdo com o lote n° 39, situado no loteamento denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, ,_.. 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referidolot~ ... ,. . 
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do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric;ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matrfcula no 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 41 

- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 12, 23,00 metros na linha dos fundos com os lotes n° 

38 e 29, 60,00 metros de extensao pelo lado direito com os lotes n° 42 e 52 e 54,00 metros de 

extensao pelo !ado esquerdo com o lote n° 40, situado no loteamento denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 
estando ainda o referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric;ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matriculan° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datadade 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno no 42 

- medindo 30,00 metros de frente para a Rua 12, 29,00 metros na linha dos fundos como lote n° 

52, 25,00 metros de extensao pelo lado direito como lote n° 43 e 25,00 metros de extensao pelo 

lado esquerdo com o lote n° 41, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 

2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido 

lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 

3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 43- medindo 30,00 metros de 

frente para a Rua 12, 25,00 metros nos fundos, 24,00 metros de extensao pelo !ado direito e 25,00 

metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de lm6veis da 1 a Circunscric;ao da Comarca de Duque de 
I 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

n° 30.067, livro n° 3-AG, fls. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 44 -medindo 

20,00 metros de frente para a Rua 12,21,00 metros nos fundos, 29,00 metros de extensao pelo !ado 
direito e 24,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric;ao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula no 30.067, livro no 3-AG, fls. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 45 

- medindo 20,00 metros de frente para a Rua 12, 21,00 metros nos fundos, 32,00 metros de 

extensao pelo lado direito e 29,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscric;ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado. e \ 
\,' "- ~ / 
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caracterizado na matricula n° 30.067, livro no 3-AG, fls. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 46- medindo 32,00 metros de frente para a Rua 74, 10,00 metros na curva da 

esquina das Ruas 12 e 74, 6,00 metros para a Rua 12, 36,00 metros de extensao pelo !ado direito e 

32,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, terminando nos fundos em angulo, confrontando a 

direita com os lotes 47 e 48, a esquerda com o lote n° 45, situado no loteamento denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro 

urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 

referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9lio da 

Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 47- medindo 23,00 metros de frente para a Rua 75, 15,00 metros nos fundos como 

lote n° 46, 35,50 metros de extensao pelo !ado direito como lote n° 48 e 37,00 metros de extensao 

pelo !ado esquerdo com o lote n° 74, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9lio da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

no 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno no 48 -medindo 

21,50 metros de frente para a Rua 75,21,00 metros nos fundos como lote n° 46, 35,50 metros de 

extensao pelo !ado direito com o Iote n° 49 e 35,50 metros de extensao pelo !ado esquerdo com o 

lote n° 47, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido Iote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, 

fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 49- medindo 20,00 metros de frente 

para a Rua 75, 21,00 metros nos fundos com o Iote n° 45, 35,50 metros de extensao pelo !ado 

direito como lote n° 50 e 35,50 metros de extensao pelo !ado esquerdo como 1ote n° 48, situado no 

Ioteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido 1ote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, Iivro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho 

de 1973; Lote de Terreno n° 50- medindo 21,00 metros de frente para a Rua 75, 21,00 metros nos 

fundos como lote n° 44, 35,00 metros de extensao pelo 1ado direito como lote n° 51 e 35,00 metros 1 
de extensao pelo lado esquerdo como Iote n° 49, situado no loteamento denominado Parque dos · 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano~"";- ~"'" , 
estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido l~tl' \ '1 

I ' I 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1" Circunscri9lio da Comarca\ie_\, . , ) 
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Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula no 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno n° 51 

- medindo 08,00 metros de frente para a Rua 75, 23,00 metros por uma curva que da para uma 

prac;:a; 29,00 metros nos fundos como late n° 43, 15,00 metros de extensao pelo !ado direito como 

late n° 52 e 35,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo como late n° 50, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e desembarac;:ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Rcgistro de Im6vcis da 1 a Circunscric;:ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Late 

de Terreno n° 52- medindo 22,00 metros de frente para linha curva para a prac;:a existente no final 

da Rua 74, 44,00 metros nos fundos onde confina como late n° 41, 22,50 metros de extensao pelo 

!ado direito, com o late n° 53 e 29,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo com o late n° 42, 

situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e desembarac;:ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1 a Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.067, livro n° 3-AG, fls. 233, 

datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno n° 53 - medindo 16,00 metros de frente para linha 

curva para prac;:a existente, 30,00 metros nos fundos, para os lotes no 27 e 28 , 32,50 metros de 

extensao pelo !ado direito, como late n° 54 e 50,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo em dais 

segmentos, urn com 22,50 metros para o late n° 52 eo outro com 27,50 metros para o late n° 29, 

situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e desembarac;:ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da I a Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.067, livro n° 3-AG, fls. 233, 

datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno n° 54- medindo 29,00 metros de frente para a Rua 

75, iguallargura na linha dos fundos, por 32,00 metros de frente aos fundos pelo !ado direito, 30,00 

metros de extensao pelo !ado esquerdo, com area de 944 m2
, confrontando pelo !ado direito com 

late n° 55, e pelo !ado esquerdo com o late n° 53 e nos fundos com os lotes n° 26 e 25, situado no 

Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no zo Distrito do municipio de Duque de Caxias, 

dentro do perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e desembarac;:ado de todo e qualquer 

onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 629, livro n° 2-B, fls. 29, datada de 24 de setembro de 

1976; Late de Terreno n° 55- medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 20,00 metros nos 
i ,, ... 

fundos, 32,00 metros de extensao pelo !ado direito e 32,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo,/'-

situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio\d~' ~ 
\ ,"-. . 
" ' . ·-- -
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Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, 

datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 56- medindo 20,00 metros de frente para a rua 

75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao pelo lado direito e 32,00 metros de 

extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 

2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido 

lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 

3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno n° 57- medindo 20,00 metros de 

frente para a Rua 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao pelo lado direito e 32,00 

metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda 

o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

n° 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 58- medindo 

20,00 metros de frente para a Rua 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao pelo lado 

direito e 32,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 59 

- medindo 20,00 metros de frente para a rua 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de 

extensao pelo lado direito e 32,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do 

perimetro urbana, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote ~ 
de Terreno n° 60- medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 ~ 

metros de extensao pelo lado direito e 32,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado n. o 

loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de,...-· - '· 
/ . ' 

Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todp~e? -..... 
1 

\ 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da .I". l 
Circunscri9iio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito.;' · / 
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confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 23I, datada de OI de junho 

de 1973; Lote de Terreno n° 6I- medindo 42,00 metros de frente para a pra9a existente najun9ii0 

dasruas 74 e 75,2,00 metros para aRua 75, 60,00 metros nos fundos com os lotes n° I3 a 16, 37,00 

metros de extensiio pelo !ado direito com o lote n° 62 e 32,00 metros de extensiio pelo !ado 

esquerdo com o lote n° 60, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote 

livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de lm6veis da I a Circunscri9iio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 

3-AG, fls. 23I, datada de OI de junho de 1973; Lote de Terreno n° 62- medindo 16,00 metros de 

frente para a pra9a que da para as ruas 74 e 75, 51,00 metros nos fundos com os lotes n° 09 e 10, 

35,00 metros de extensiio pelo lado direito como lote n° 63 e 37,00 metros de extensiio pelo lado 

esquerdo como lote n° 61, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote 

livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro n° 

3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 63- medindo 21,00 metros de 

frente em curva para a pra9a que da para as ruas 74 e 75, 37,00 metros nos fundos com os lotes n° 

06, 07 e 08, 28,00 metros de extensiio pelo !ado direito como lote n° 64 e 33,00 metros de extensiio 

pelo lado esquerdo com o lote n° 62, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a Circunscri9iio da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

no 30.066, livro no 3-AG, fls. 232, datada de OI de junho de 1973; Lote de Terreno no 64- medindo 

26,00 metros de frente em curva para a pra9a que da para as ruas 74 e 75, 25,00 metros nos fundos 

com os lotes n° 04 e 05, 38,00 metros de extensiio pelo !ado direito como lote n° 65 e 28,00 metros 

de extensiio pelo !ado esquerdo com o lote n° 63, situado no loteamento denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 30.066, livro no 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 65 

- medindo 24,00 metros de frente para a Rua 74, 22,50 metros nos fundos onde confronta com os 

lotes n° 03 e 04, 32,00 metros de extensiio pelo !ado direito confrontando como lote n° 66, 38,00 

metros de extensiio pelo !ado esquerdo, confrontando com o lote n° 64, situado no loteamepto; 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, for4 do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer on~~--

', 
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reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado namatriculan° 30.067, livro n° 3-AG, fls. 233, datada de 01 dejunho de 1973; Late 

de Terreno n° 66- medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 24,50 metros nos fundos como 

late n° 02, 22,00 metros de extensao pelo !ado direito como late n° 01 e 32,00 metros de extensao 

pelo !ado esquerdo com o late n° 65, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda 

o referido late livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973. 

QUADRAN°26 

Late de Terreno n° 1- medindo 47,00 metros de frente para aRua 11 e 12,00 metros em curva para 

as ruas 11 e 12, 47,00 metros do !ado da Rua 12, 42,00 metros nos fundos, em dais segmentos urn 

com 21,00 metros para o late n° 19, outro com 21,00 metros para o late n° 02, situado no 

loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho 

de 1973; Late de Terreno n° 2- medindo 25,00 metros de frente para a Rua 12,24,50 metros nos 

fundos, 30,00 metros de extensao pelo !ado direito e 21,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, 

confrontando pelos !ados direito e esquerdo com os lotes n° 03 e 01 e nos fundos com o late n° 19, 

situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e desembara9ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de 
Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, 
datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno n° 3- medindo 20,00 metros de frente para a Rua 
12, 21,50 metros nos fundos, por 37,00 metros de extensao pelo !ado direito e 30,00 metros de 

extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 

04, 02 e 18, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio d~ , 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG,. ' 
I , , 

fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno n° 4- medindo 15,00 metros de frente,_,'' 
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para a Rua 12, 15,50 metros nos fundos, 42,00 metros de extensao pelo lado direito e 3 7,00 metros 

de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 

05, 03 e 17, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscris:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, 

fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terre no n° 5 - medindo 16,00 metros de frente 

para a Rua 12, 16,50 metros nos fundos, 48,00 metros de extensao pelo !ado direito e 42,00 metros 

de extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os Iotes n° 

06, 04 e 16, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido Iote livre e 

desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscris:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, 

fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 6 - medindo 16,00 metros de frente 

para a Rua 12, 17,50 metros nos fundos, 40,00 metros de extensao pelo !ado direito e 48,00 metros 

de extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pelos !ados direito e esquerdo com os lotes n° 07 e 

05 e nos fundos com os lotes n° 12 e 11, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscris:ao da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

n° 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 7- medindo 

19,00 metros de frente para a Rua 12, 23,60 metros nos fundos, 31,00 metros de extensao pelo !ado 

direito e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos !ados direito e esquerdo 

com os Iotes n° 08 e 06 e nos fundos com o Iote n° 11, situado no Ioteamento denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscris:ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 30.065, Iivro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 8-

medindo 25,00 metros de frente para a Rua 12, 27,00 metros nos fundos, 20,00 metros de extensao 

pelo !ado direito e 31,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pelos !ados direito e 

esquerdo com os lotes n° 09,07 enos fundos como lote n° 10, situado no Iugar denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano(, 

estando ainda o referido lote livre e desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido l~e f/ 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscris:ao da Comarca de;, ,, 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado mi' 
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matricula no 630, livro no 2-B, fls. 30, datada de 24 de setembro de 1976; Lote de Terreno n° 10 -

medindo 24,50 metros de frente para a Rua 07, 27,00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao 

pelo lado direito e 29,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos lados direito e 

esquerdo com os lotes n° 11 e 09 enos fundos como lote n° 08, situado no loteamento denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro 

urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 

referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da 

Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote 

de Terreno n° 11- medindo 21,00 metros de frente para a Rua 07, 23,60 metros nos fundos, 43,50 

metros de extensao pelo !ado direito e 32,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, confrontando 

pelos !ados direito e esquerdo com os lotes n° 12 e 10 enos fundos com os lotes n° 06 e 16, situado 

no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de lm6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho 

de 1973; Lote de Terreno n° 12- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 07, 15,00 metros nos 

fundos, 51,00 metros de extensao pelo !ado direito e 43,50 metros de extensao pelo !ado esquerdo, 

confrontando pelos !ados direito e esquerdo com os lotes n° 13 e 11 e nos fundos com o lote no 16, 

situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de 

todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula no 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, 

datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 13 - medindo de forma irregular 15,00 metros 

de frente para a Rua 07 projetada, 51,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, 16,50 metros de 

fundos, com area de 803,25 m2
, confrontando a direita com os lotes n° 14 e 15, e pelo !ado dos 

fundos com parte do lote n° 16, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 

2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido 

lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 26.334, livro n° 

3-AD, fls. 132, datada de 24 de julho de 1969; Lote de Terreno n° 14- medindo 57,00 metros de 

frente para as ruas 07 e 11, 32,00 metros de fundos do !ado direito, e 26,00 metros do !ado 

esquerdo, confrontando pelo !ado direito como lote n° 15, pelo !ado esquerdo com parte do lote n° 

13, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de.·._ 
Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9adoide/ 

todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro\·d~- ...._ 
' ' ' " -...... . ' ~ 
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Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 26.334, Iivro n° 3-AD, fls.l32, 

datada de 24 de julho de 1969; Lote de Terreno n° 15 - medindo 15,00 metros de frente para a rua 

11, 15,00 metros nos fundos, 31,00 metros de extensao pelo !ado direito e 32,00 metros de 

extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pe,Ios !ados direito e esquerdo com os Iotes n° 16 e 14 e 

nos fundos como Iote n° 13, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido lote 

livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 

3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 16- medindo 16,00 metros de 

frente para a Rua 11 Projetada, 42,00 metros de extensao pelo !ado direito, 47,50 metros de 

extensao pelo !ado esquerdo e 16,50 metros de largura na Iinha dos fundos, com area de 716,00 m2
, 

confrontando a direita como lote n° 17 e esquerda com os lotes n° 15 e 13, e nos fundos como Iote 

n° 05, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio 

de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido Iote livre e desembara9ado 

de todo e qualquer onus reais. 0 referido Iote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 26.335, livro ll0 3-AD, fls.l33, 

datada de 24 de ju1ho de 1969; Lote de Terreno no 17- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 

11, 15,60 metros nos fundos, 37,00 metros de extensao pelo !ado direito e 42,00 metros de 

extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pelos !ados direito e esquerdo com os lotes n° 18 e 16 e 

nos fundos como lote n° 14, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda o referido Iote 

livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido 1ote do im6ve1 encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricu1a n° 30.065, livro n° 

3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 18- medindo 20,00 metros de 

frente para a Rua 11, 21,50 metros nos fundos, 30,00 metros de extensao pelo !ado direito e 37,00 

metros de extensao pe1o 1ado esquerdo, confrontando pelos 1ados direito e esquerdo com os Iotes n° 

19 e 17 e nos fundos com o lote n° 03, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 

o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

no 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno no 19- medindo 

25,00 metros de frente para a Rua 11, 21,50 metros nos fundos, 21,00 metros de extensao pelo Iad-q~ · 

direito e 30,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pelos !ados direito e esque~d6' 
' -

com os Iotes n° 01 e 18 e nos fundos com o Iote n° 02, situado no Ioteamento denominado Pani.ue, 
"'·.,. 
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dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula no 30.065, livro no 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973. 

QUADRAN"34 

Lote de Terreno n° 1 - medindo 05,00 metros de frente para a Rua 09, mais 12,00 metros, 24,00 

metros nos fundos, 35,00 metros de extensao pelo !ado direito e 40,00 metros de extensao pelo 

!ado esquerdo, confrontando pelos !ados direito e esquerdo com a Rua 21 e o lote n° 08 e nos 

fundos com os lotes n° 10 e 11, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido 

lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3.143, livro n° 

2-J, fls. 143, datada de 24 de setembro de 1976~ Lote de Terreno n° 2- medindo 15,00 metros de 

frente para a Rua 09, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao pelo !ado 

direito e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, com area total de 600m2
, situado no lugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 1.690, livro n° 2-E, fls. 190, datada de 27 de maio de 1977~ Lote de 

Terreno n° 3- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 09, iguallargura na linha dos fundos, 

por 40,00 metros de extensao pelo lado direito e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, com 

area total de 600m2
, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 1.690, livro n° 2-E, fls. 

190, datada de 27 de maio 1977~ Lote de Terreno n° 4- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 

09, igual largura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao pelo lado direito e 40,00 

metros de extensao pelo lado esquerdo, com area total de 600m2
, confrontando pelos !ados direito, 

esquerdo e fundos com os lotes n° 05, 03 e 16, situado no Iugar denominado Parque dos Campos 

Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 

ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do/ · · 

im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duqp(J j' · 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na . 
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matricula no 1.368, livro no 2-D, fls. 168, datada de 08 de julho de 1977; Lote de Terreno n° 5 -

medindo 15,00 metros de frente para a Rua 09, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros 

de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600m2
, confrontando pelos !ados 

direito, esquerdo e fundos com os lotes n° 06, 04 e 15, respectivamente, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro de 1990; Lote 

de Terreno n° 6- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 09, iguallargura na linha dos fundos, 

por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600 m2
, 

confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes n° 07, 05 e 14, respectivamente, situado no 

Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, 

dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer 

onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 

de 1990; Lote de Terreno n° 7- mede 15,00 metros de frente para a Rua 09, iguallargura na linha 

dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600 

m2
, confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes n° 08, 06 e 13, respectivamente, situado 

no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 

de 1990; Lote de Terreno n° 8- mede 15,00 metros de frente para a Rua 09, iguallargura na linha 

dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os I ados, com area de 600 

m2
, confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes n° 09, 07 e 12, respectivamente, situado 

no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 

de 1990; Lote de Terreno n° 9 - mede 1 7, 00 metros de frente para as ruas 09 e 21, 24,00 metros nos 

fundos, por 35,00 metros pelo !ado direito e 40,00 pelo !ado esquerdo, com area de 670 m2
, 

confrontando a direita com a Rua 21, com a qual faz esquina, pelo !ado esquerdo e fundos com os 

lotes n° 08, 11 e 10, respectivamente, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no_ 

2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o refe~ido, 

lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontr~-s~ 
\, '"' 
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registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricu1a n° 3.308, 1ivro n° 

2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro de 1990; Lote de Terreno n° 10- mede 24,00 metros de 

frente para as ruas 13 e 21,9,00 metros nos fundos, por 37,00 metros pe1o !ado direito, 40,00 pelo 

!ado esquerdo, com area de 610m2
, confrontando a direita e fundos com os lotes n° 11 e 09, 

respectivamente, pelo !ado esquerdo com a Rua 21, com a qual faz esquina, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro de 1990; Lote 

de Terreno n° 11 - mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura nos fundos, por 40,00 

metros de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600m2
, confrontando a 

direita, esquerda e fundos com os lotes n° 12, 10 e 09, respectivamente, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro de 1990; Lote 

de Terreno n° 12- mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, 

por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600 m2
, 

confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes n° 13, 11 e 08, respectivamente, situado no 

Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, 

dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer 

onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 

de 1990; Lote de Terreno n° 13 - mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha 

dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600 

m2
, confrontando pelo !ado direito, esquerdo e fundos com os lotes n° 14, 12 e 07, respectivamente, 

situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 

de 1990; Lote de Terreno n° 14- mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha 

dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600 

m2
, confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes n° 15, 13 e 06, respectivamente, situad9 · /

no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de ,. 
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Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 

de 1990; Lote de Terreno n° 15- mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura nos 

fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os !ados, com area de 600m2
, 

confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes n° 16, 14 e 05, respectivamente, situado no 

Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, 

dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer 

onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 

de 1990; Lote de Terreno n° 16- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na 

linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao pelo !ado direito e 40,00 metros de extensao pelo 

!ado esquerdo, com area total de 600m2
, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com 

os lotes n° 17, 15 e 04, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula no 9.169, livro no 2-AD 

impar, fls. 85, datada de 15 de dezembro de 1980; Lote de Terreno n° 17 - medindo 15,00 metros 

de frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao pelo !ado 

direito e 40,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo , com area de 600 m2
, confrontando pelos 

!ados direito, esquerdo e fundo com os Jotes n° 18, 16 e 03, situado no Iugar denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula no 1.375, livro n° 2-D, fls. 175, datada de 08 dejulho de 1977; Lote de Terreno n° 18-

medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros 

de extensao pelo !ado direito e 40,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, com area de 600m2
, 

confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fun do com os Jotes n° 19, 17 e 02, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 1.375, livro n° 2-D, fls. 175, datada de 08 de julho de 1977; Lote de'":--.·-,, 

Terreno n° 19- medindo 23,00 metros de frente para a Rua 13, mais 8,00 metros em curv(na~ · 
confluencia das ruas 13 e 18, 20,00 metros de largura na linha dos fundos, por 36,00 metros:de 

\ ............ 
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extensao pelo !ado direito e 40,00 metros de extensao pelo !ado esquerdo, confrontando pelo !ado 

direito com a rua 18, pelo !ado esquerdo e fundo com os totes n° 18 e 01, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9i'io 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 5. 735, livro n° 2-T, fls. 19, datada de 01 de agosto de 1979. 

QUADRAN"35 

Lote de Terreno n° 1 - medindo 54,00 metros de frente para as ruas 18 e 13, 39,50 metros pelo !ado 

direito, 24,00 metros pelo !ado esquerdo, e nos fundos com iingulo agudo, com area total de 780 

m2
, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado 

de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1 a Circunscri9i'io da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 1.693, livro n° 2-E, fls. 193, 

datada de 27 de maio de 1977; Lote de Terreno n° 2- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 

13, iguallargura na linha dos fundos, por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado 

esquerdo, com area total de 592,50 m2
, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, 

no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o 

referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9i'io da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

n° 1.693, livro n° 2-E, fls. 193, datada de 27 de maio de 1977; Lote de Terreno no 3 - medindo 

15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, por 39,50 metros pelo !ado 

direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9i'io 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 1.693, livro n° 2-E, fls. 193, datada de 27 de maio de 1977; Lote de 

Terreno n° 4- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, igual Iargura na linha dos fundos, 

por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, 

situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido Iote livre e desembara9ado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido Iote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis dai';· .. '. / 
Circunscri9i'io da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente destrlto 

confrontado e caracterizado na matricula n° 1.693, Iivro n° 2-E, fls. 193, datada de 27 de maio · 
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I977; Lote de Terreno n° 5- medindo I5,00 metros de frente para a Rua I3, iguallargura na linha 

dos fundos, por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 

592,50 m2
, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 06,04 e 2I, situado 

no Iugar denominado Parque dos Campos Eliscos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 2.655, livro n° 2-H, fls. 255, datada de 14 de novembro 

de I977; Lote de Terreno n° 6- medindo I5,00 metros de frente para a Rua I3, iguallargura na 

linha dos fundos, por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area 

total de 592,50 m2
, confrontando pelos !ados direito e esquerdo com os lotes n° 07 e 05, situado no 

Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, 

dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer 

onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 1.700, livro n° 2-E, fls. 200, datada de 27 de maio de 

I977; Lote de Terreno n° 7 - medindo I5,00 metros de frente para a Rua I3, iguallargura na linha 

dos fundos, por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 

592,50 m2
, confrontando pelos !ados direito e esquerdo com os lotes n° 08 e 06, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° I. 700, livro n° 2-E, fls. 200, datada de 27 de maio de I977; Lote de 

Terreno n° 8- medindo I3,00 metros de frente para a Rua 13, igual1argura na linha dos fundos, 

por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, 

confrontando pelo !ado direito como lote n° 09, pelo !ado esquerdo com o lote n° 07 e no fundo 

com o lote n° 18, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 2.651, livro n° 2-H, fls. 

25I, datada de 14 de novembro de 1977; Lote de Terreno n° 9- situado no Iugar denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro 

urbano, medindo 15,00 metros de frente e fundos, por 39,50 metros de extensao em ambos os 

!ados, com area de 592,50 m2
, confrontando pelo 1ado direito como lote n° 10, pe1o !ado esquerd)!,...-. · _- .... 

com o lote n° 08 e nos fundos com o lote n° 17, distante 35,00 metros do inicio da curva,;de/ 
~ .•· f 

concordiincia desta com a Rua 21, pelo !ado direito, estando ainda o referido lote livre ~·e. 

desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no~' 
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Registro de lm6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 14.320, datada de 04 de 

dezembro de 1986; Lote de Terreno n° 10 - situado na Rua 13 no Iugar denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano 

medindo 15,00 metros de frente e de fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e 

de ambos os !ados, com area de 600m2
, confrontando pelo !ado direito como lote n° 11, pelo lado 

esquerdo com o lote n° 09 enos fundos com o lote n° 16, estando ainda o referido lote livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vcl encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 29.514, datada de 04 de 

agosto de 2005; Lote de Terreno n° 11 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, igual 

largura na linha dos fundos, por 39,50 metros pelo lado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, 

com area total de 592,50 m2
, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 12, 

10 e 15, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado 

de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3.347, livro n° 2-L, fls. 47, 

datada de 14 de fevereiro de 1978; Lote de Terreno n° 12- medindo 51,00 metros de frente para a 

Rua 13, por 25,00 metros pelo lado direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo, com area total508,50 

m2
, confrontando pelo lado direito com os lotes n° 13 e 14, pelo !ado esquerdo como lote n° 11 e no 

fundo em iingulo reto, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3.348, livro n° 2-L, fls. 

48, datada de 14 de fevereiro de 1978; Lote de Terreno n° 13 - situado no Iugar denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, medindo 61,00 

metros de frente, 39,50 metros de extensao pelo lado direito e 10,00 metros de extensao pelo lado 

esquerdo, com area de 665m2
, confrontando pelo lado direito como lote n° 14, pelo !ado esquerdo 

como lote n° 12 enos fundos em urn iingulo reto, eo lote e de forma irregular, de esquina, da frente 

para as ruas 21 e 14 projetadas eo seu !ado esquerdo esta distante 40,00 metros do cruzamento do 

alinhamento da Rua 21 projetada com o da Rua 13 projetada que fica mais proxima do !ado 

esquerdo do terreno, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e .. , .. 

caracterizado na matricula n° 29.509, datada de 04 de agosto de 2005; Lote de Terreno n° 14 r,;"~;'- ·., · 
I ·-. l 

situado a Rua 14 no loteamento Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do Municipio de Duque,'-

de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente, iguallargura na linha dos .~' · · !' 
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fundos, por 39,50 metros de extensao de ambos os !ados, com area de 592,50 m2, confrontando 

pelo !ado direito com o lote n° 15, pelo !ado esquerdo como lote n° 13 e nos fundos com parte do 

lote n° 12, distante 18,00 metros pelo !ado esquerdo, do cruzamento do inicio da curva de 

concordiincia da Rua 21, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer 

onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 13.487, datada de 19 de julho de 2005; Lote de 

Terreno n° 16 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na linha dos fundos, 

por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, 

confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 18, 15 e 10, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 11.052, livro n° 2-AG par, fls. 123, datada de 24 de mar90 de 1982; 

Lote de Terreno n° 17- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na linha dos 

fundos, por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 

592,50 m2
, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 18, 16 e 09, situado 

no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 1.367, livro n° 2-D, fls. 167, datada de 08 de mar90 de 

1977; Lote de Terreno n° 18 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na linha 

dos fundos, por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 

592,50 m2
, confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 19, 17 e 08, situado 

no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 11.125, livro n° 2-AG impar, fls. 164, datada de 22 de 

abril de 1982; Lote de Terreno no 19 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura 

na linha dos fundos, por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area 

total de 592,50 m2
, confrontando pelos !ados direito e esquerdo os lotes n° 20 e 18, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e~ . 
I ........ / 

caracterizado na matricula n° 1.415, livro n° 2-D, fls. 215, datada de 16 de mar9o de 1977; Lote de.~:' 
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Terreno n° 20- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, igual1argura na linha dos fundos, 

por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, 

confrontando pelos !ados direito e esquerdo os lotes n° 21 e 19, situado no Iugar denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro 

urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 
referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;:iio da 

Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 1.415, livro n° 2-D, fls. 215, datada de 16 de mar<;:o de 1977; Lote de 

Terreno n° 21 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na linha dos fundos, 

por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, 

confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 22, 20 e 05, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;:ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a Circunscri<;:iio 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 2.655, livro n° 2-H, fls. 255, datada de 14 de novembro de 1977; Lote 

de Terreno n° 22- situado na Rua 14, no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano medindo 15,00 metros de 

frente e fundos, por 39,50 de extensao em ambos os !ados, com area de 592,50 m2
, confrontando 

pelo !ado direito como lote n° 23, pelo !ado esquerdo como lote n° 21 enos fundos como lote n° 

04, distante 58,00 metros da esquina formada com a rua 18, pelo !ado direito, estando ainda o 

referido lote livre e desembara<;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 

encontra-se registrado no Registro de lm6veis da 1 a Circunscri<;:ao da Comarca de Duque de 

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 

n° 18.326, datada de 22 de dezembro de 1986; Lote de Terreno n° 23 - situado na Rua 14 no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente e fundos, por 39,50 de extensiio em ambos 

os !ados, com area de 592,50 m2
, confrontando pelo !ado direito com o lote n° 24, pelo !ado 

esquerdo como lote n° 22 enos fundos como lote n° 03, distante 43,00 metros da esquina formada 

com a Rua 18, pelo !ado direito, estando ainda o referido lote livre e desembara<;:ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscri<;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 18.327, datada de 22 de dezembro de 1986; Lote de 

Terreno n° 24- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na linha dos fundos, 

por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, 

confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 06, 04 e 21, situado no Iugar ·--..... 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, del)tro/ ~ \ 
l . ~ \. ' : 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;:ado de todo e qualquer on .. l}S 1 " • 
' I 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I a Circunscri9ii.9' · - ' / ~ 
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da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n" 3.349, livro n" 2-L, fls. 49, datada de 14 de fevereiro de 1978; Late de 

Terreno n" 25 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na linha dos fundos, 

por 39,50 metros pelo !ado direito, 39,50 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 592,50 m2
, 

confrontando pelos !ados direito, esquerdo e fundo com os lotes n" 26, 24 e 01, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbana, estando ainda o referido late livre e desembarayado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n" 3.350, livro n° 2-L, fls. 50, datada de 14 de fevereiro de 1978; Late de 

Terreno n° 26- medindo 13,00 metros de frente para a Rua 14, mais 8,00 metros em curva para as 

ruas 14 e 18,9,00 metros de largura na linha dos fundos, por 35,00 metros pelo !ado direito, 39,50 

metros pelo !ado esquerdo com area total de 550 m2
, confrontando pelo !ado direito com a Rua 18, 

pelo lado esquerdo como late n" 25 e no fundo como late n° 01, situado no Iugar denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro 

urbana, estando ainda o referido late livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 

referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da 

Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n" 3.351, livro n° 2-L, fls. 51, datada de 14 de fevereiro de 1978. 

QUADRAN"36 

Late de Terreno n° 1 - medindo 36,00 metros de frente para Rua 14, 40,00 metros de largura na 

linha dos fundos, por 21,00 metros pelo !ado direito, 18,00 metros pelo !ado esquerdo, com area 

total de 650 m2
, confrontando pelo lado esquerdo com a Rua 18, pelo !ado direito como late n° 02 

e no fundo com o late n° 22, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbana, estando ainda o referido 

late livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n" 3.375, livro no 

2-L, fls. 75, datada de 15 de fevereiro de 1978; Late de Terreno n° 2- medindo 65,00 metros de 

frente para as ruas 14 e 19, por 40,00 metros pelo !ado direito, 21,00 metros pelo lado esquerdo, 

terminando em iingulo reto nos fundos, com area total de 990 m2
, confrontando pelo lado direito 

como late n° 03, pelo !ado esquerdo como late n" 01, situado no Iugar denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbana, 
_.,...-·· L 

estando ainda o referido late livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido J6te _ 
I \. ,/ 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comar~a: de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado ria. 
' matricula n" 1.689, livro n" 2-E, fls. 189, datada de 26 de maio de 1977; Late de Terreno n" 3'-
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medindo 15,00 metros de frente para a Rua 19, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros 

pelo lado direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com area total de 600 m2
, confrontando pelo 

lado direito com o lote n° 04, pelo lado esquerdo com o lote n° 02 e nos fundos com o lote n° 22, 

situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 

Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscrir;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula 11° 2.649, livro n° 2-H, fls. 249, datada de 14 de novembro 

de 1977; Lote de Terreno n° 4- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 19, iguallargura na 

linha dos fundos, por 40,00 metros pelo lado direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com area 

total de 600m2
, confrontando pelo lado direito como lote n° 05, pelo lado esquerdo como lote n° 

03 e nos fundos com o lote n° 21, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido 

lote livre e desembarar;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscrir;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 4.456, livro n° 

2-0, fls. 157, datada de 05 de dezembro de 1978; Lote de Terreno n° 5 - medindo 15,00 metros de 

frente para a Rua 19, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros pelo lado direito, 40,00 

metros pelo lado esquerdo, com area total de 600 m2
, confrontando pelo lado direito como lote n° 

06, pelo lado esquerdo com o lote n° 04 e nos fundos com o lote n° 20, situado no lugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscrir;:ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 4.457, livro n° 2-0, fls. 158, datada de 05 de dezembro de 1978; Lote 

de Terreno n° 6 - situado na Rua 19 no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de 

frente e de fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de ambos os lados, com a 

area de 600m2
, confrontando pelo lado direito como lote n° 07, pelo lado esquerdo como lote n° 

05 e nos fundos com o lote n° 19, estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de todo e 

qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 

Circunscrir;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 29.510, datada de 04 de agosto de 2005; Lote de 

Terreno n° 7- situado na Rua 19 no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito 

do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente/e~._' 

de fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de ambos os lados, com a arec:· ~e-' · 
600 m2

, confrontando pelo lado direito com 0 lote n° 08, pelo lado esquerdo com 0 lote n° 06 enos 
'-

fundos com o lote n° 18, estando ainda o referido lote livre e desembarar;:ado de todo e qualquer 

onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 
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Circunscriyi'io da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 

confrontado e caracterizado na matricula n° 29.511, datada de 04 de agosto de 2005; Lote de 

Terreno n° 8- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 19, iguallargura na linha dos fundos, por 

40,00 metros pelo !ado direito, 40,00 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 600 m2
, 

confrontando pelo !ado direito como lote n° 09, pelo !ado esquerdo com o lote n° 07 e nos fundos 

com o lote n° 17, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 

Registro de Imoveis da I a Circunscri9i'io da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3 .897, livro n° 2-M, fls. 

297, datada de 15 de junho de 1978; Lote de Terreno n° 9- situado na Rua 19 Projetada no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente e de fundos, por 40,00 metros de extensao da 

frente aos fundos e de ambos os !ados, com a area de 600m2
, confrontando pelo !ado direito como 

lote n° 10, pe1o !ado esquerdo como lote n° 08 enos fundos como lote n° 16, distante 35,00 metros 

do cruzamento do a1inhamento desta como da Rua 10 Projetada que fica mais proxima do !ado 

direito do terreno, estando ainda o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 30.230, datada de 14 de setembro de 2006; Lotc de Terreno n° 10-

situado na rua 19 Projetada no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente e de 

fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de ambos os !ados, com a area de 600 

m>, confrontando pelo !ado dire ito com o lote n° 11, pelo !ado esquerdo com o lote n° 09 e nos 

fundos como lote n° 15, distante 20,00 metros do cruzamento do alinhamento desta como da Rua 

16 Projetada que fica mais proxima do !ado direito do terreno, estando ainda o referido lote livre e 

desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3 0.231, datada de 14 de 

setembro de 2006; Lote de Terreno n° 11 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 19, 15,00 

metros de largura na linha dos fundos, por 40,00 metros pelo !ado direito, 40,00 metros pelo !ado 

esquerdo, com area total de 600m2
, confrontando pelo !ado direito como lote n° 12, pelo !ado 

esquerdo como lote n° 10 enos fundos como lote n° 15, situado no Iugar denominado Parque dos 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 

estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de / 
/ 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado p.a.,_ / 
! , I 

matricula n° 4.150, livro no 2-N, fls. 251, datada de 01 de dezembro de 1978; Lote de Terreno n° 12' 
1, •• ~. 

- medindo 46,00 metros de frente para a Rua 19, 50,00 metros de largura na linha dos fundos, po~,' 
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23,00 metros pelo !ado direito, 10,00 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 624 m2, 

confrontando pelo !ado direito como lote n° 13, pelo !ado esquerdo com a Rua 16 enos fundos 

com o lote n° 11, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembaravado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 

Registro de Imoveis da 1 a Circunscrivao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 6.528, livro n° 2-V, fls. 

223, datada de 09 de janeiro de 1979; Lote de Terreno n° 13 - situado no loteamento denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro 

urbano, comeva no ponto 1 situado no encontro da divisa da frente da propriedade para a Rua 16 

com a divisa entre os lotes n° 12 e 13, dai sobre esta divisa da frente do lote e com distancia de 

25,00 metros ate o ponto 2, dai, em curva com 7,00 metros ate o ponto 3 situado na divisa com a 

Rua 18, dai sobre a divisa com a Rua 18 e a distiincia de 29,00 metros ate o ponto 4 no encontro 

desta divisa com a entre os lotes n° 13 e 14, dai, sobre a divisa entre os lotes n° 13 e 14 e com 

distancia de 27,50 metros ate o ponto 5, dai, sobre a divisa entre os lotes n° 12 e 13 e com a 

distiincia de 23,00 metros ate o ponto 1 inicio dessa descrivao, fechando uma area de 790 m2
, 

estando ainda o referido lote livre e desembaravado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 

do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscrivao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 22.752, datada de 03 de fevereiro de 1995; Lote de Terreno n° 14- medindo 15,00 

metros de frente para a Rua 18 Projetada, 15,00 metros de largura na linha dos fundos, por 40,00 

metros pelo !ado direito, 40,00 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 600m2
, confrontando 

pelo I ado dire ito com o lote n° 15, pelo I ado esquerdo com os lotes n° 13 e 12 e nos fundos com o 

lote n° 11, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio 

de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembaravado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 

Registro de Imoveis da 1 a Circunscrivao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 5.078, livro n° 2-Q, fls. 

280, datada de 16 de abril de 1979; Lote de Terreno n° 15 - situado na Rua 18 no Iugar denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro 

urbano, medindo 15,00 metros de frente, igual largura na linha de fundos, por 40,00 metros de 

extensao da frente aos fundos e de ambos os !ados, com a area de 600m2
, confrontando pelo !ado 

direito, esquerdo e fundos, respectivamente, com os lotes n° 16, 14 e 10, o lote e de forma irregular, 

da frente para a Rua 18 Projetada, e o seu !ado esquerdo esta distante 45,00 metros do cruzamento 

do alinhamento desta com o da Rua 16 Projetada que fica mais proxima do !ado esquerdo do 

terreno, estando ainda o referido lote livre e desembaravado de todo e qualquer onus reais. 9 
referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscrivao (da·/ 

Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado :e · 
'-'' caracterizado na matricula n° 17.929, datada de 05 de setembro de 1986; Lote de Terreno n° 16 -'- _ 
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situado na Rua 18 no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio 

de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente, iguallargura na 

linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de ambos os !ados, com a 

area de 600m2
, confrontando pelos fundos e !ados, com os lotes n° 17, 15 e 09 da mesma quadra 

36, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido 

lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de 

Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula n° 21.890, datada de 20 de outubro de 1992; Lote de Terreno n° 17 - medindo 15,00 

metros de frente para a Rua 18 projetada, 15,00 metros de largura na linha dos fundos, por 40,00 

metros pelo !ado direito, 40,00 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 600m2
, confrontando 

pelo !ado direito com o lote n° 18, pelo !ado esquerdo com o lote n° 16 e nos fundos com o lote n° 

08, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 

Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado 

de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de 

Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 

devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 5.637, livro n° 2-S, fls. 221, 

datada de 27 de junho de 1979; Lote de Terreno n° 18 - situado na Rua 18 no Iugar denominado 

Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro 

urbano, medindo 15,00 metros de frente e de fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos 

fundos e de ambos os !ados, com a area de 600m2
, confrontando pelo !ado direito como lote no 19, 

pelo !ado esquerdo com o lote no 17 enos fundos como lote n° 07, estando ainda o referido lote 

livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 

registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do 

Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 29.512, datada 

de 04 de agosto de 2005; Lote de Terreno n° 19- situado na Rua 18 no Iugar denominado Parque 

dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 

medindo 15,00 metros de frente e de fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e 

de ambos os !ados, com a area de 600 m2
, confrontando pelo !ado direito com o lote n° 20, pelo 

!ado esquerdo com o lote n° 18 e nos fundos com o lote n° 06, estando ainda o referido lote livre e 

desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 29.513, datada de 04 de 

agosto de 2005; Lote de Terreno n° 20- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 

metros de largura na linha dos fundos, por 40,00 metros pelo !ado direito, 40,00 metros pelo !ado 

esquerdo, com area total de 600 m2
, confrontando pelo !ado direito como lote n° 21, pelo !ado 

esquerdo com o lote n° 19 enos fundos com o lote n° 05, situado no Iugar denominado Parque dos , 

Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbanoy;'r·, .. 
estando ainda o referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido 1<?1{/~ < .\. 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca ~e ·~,. _ , . . j 
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Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 

matricula no 4.151, livro n° 2-N, fls. 252, datada de 01 de setembro de 1978; Lote de Terreno no 21 

- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros de largura na linha dos fundos, por 

40,00 metros pelo !ado direito, 40,00 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 600 m2
, 

confrontando pelo !ado direito com o lote n° 22, pelo !ado esquerdo com o lote n° 20 e nos fundos 

com o lote n° 04, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 

municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e 

desembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 

Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 2.653, livro n° 2-H, fls. 

253, datada de 14 de novembro de 1977; Lote de Terreno n° 22- medindo 15,00 metros de frente 

para a Rua 18, 15,00 metros de largura na linha dos fundos, por 40,00 metros pelo !ado direito, 

40,00 metros pelo !ado esquerdo, com area total de 600 m2
, confrontando pelo !ado direito com o 

lote n° 01, pelo !ado esquerdo como lote n° 21 enos fundos como lote n° 03, situado no Iugar 

denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 

do perimetro urbano, estando ainda o referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 

reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri9iio 

da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 

caracterizado na matricula n° 3.121, livro n° 2-J, fls. 121, datada de 07 de dezembro de 1977. Os 

referidos lotes e quadras citados acima, descritos nas certidoes incorporadas ao Instrurnento 

Particular de Promessa de Compra e Venda na forma do seu Anexo 2, juntamente com as 

constru96es, benfeitorias e equipamentos existentes sobre tais im6veis, sao doravante 

denominados de "Unidade Lubrax". 

/" . 
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ANEXO 1-B 

AO TERMO DE SECURITIZA(:AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73" SERlE DA 

1 • EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DESCRI(:AO DA AREA DA BASE CRUZEIRO DO SUL 

• Area da Base Cruzeiro do Sui 

a) A BR, a Sra. Carem Lima Carvalho Queiroz e seu esposo o Sr. Cezar Correia de Queiroz 

celebraram, em 31 de janeiro de 2011, a Escritura Publica de Promessa de Compra e Venda 

("Instrumento de Promessa de Compra e Venda"), por meio do qual, (i) a BR se obriga a comprar 

parte do im6vel (registrado na matricula n° 5.917), localizado em Cruzeiro do Sui -Acre, na 

quantidade de 350.000 m2 (trezentos e cinquenta mil metros quadrados), conforme coordenadas 

georeferenciadas constantes da Planta DE-BASUL-II-B-101 Rev. C, anexa ao Instrumento de 

Promessa de Compra e Venda, acrescida de 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados), "ad 

mensuram" nos termos do artigo 500, do C6digo Civil, a ser definida antes da lavratura da 

escritura definitiva, totalizando a area total de 380.000 m2 (trezentos e oitenta mil metros 

quadrados), com frente total para o Rio Jurua, de 450m ( quatrocentos e cinquenta metros) a serem 

desmembradas mediante crias;ao de nova matricula, a partir do terreno com area total localizada 

em Cruzeiro do Sui- Acre de 345,13 ha (trezentos e quarenta e cinco hectares e treze ares), "ad 

mensuram" nos termos do artigo 500, do C6digo Civil, conforme im6vel registrado na matricula 

n° 5.917 do Cart6rio de Registro de Im6veis, Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da 

Comarca de Cruzeiro do Sui, conforme descrito abaixo, e (ii) a Sra. Carem Lima Carvalho Queiroz 
e seu esposo o Sr. Cezar Correia de Queiroz se comprometem e se obrigam a vender tal area a BR, 

imitindo a mesma na posse da referida area, garantindo a BR os direitos de uso, gozo e fruis;ao; 

b) A Area da Base Cruzeiro do Sui era parte do im6vel registrado na Matricula 5.917 do 

Cart6rio de Registro de Im6veis, Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de 

Cruzeiro do Sui, que foi desmembrada dando origem a matricula n° 6.016 do referido cart6rio. 

c) Em 08 de abril de 2011, a BR o Sr. Cezar Correia de Queiroz e a Sra. Carem Lima Carvalho 

Queiroz celebraram a Escritura Definitiva de Compra e Venda de Im6vel, referente a nova 

matricula n° 6.016 perante o Cart6rio de Registro de Im6veis, Titulos e Documentos e Pessoas 
Juridicas de Cruzeiro do Sui, Acre, a Area da Base Cruzeiro do Sui, em continuidade ao neg6cio 

juridico de promessa de compra e venda, conforme exposto acima, tomando definitiva a aquisis;ao 

pela BR da Area da Base Cruzeiro do Sui. 
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d) Conforme a Certidiio de Inteiro Teor da matricula 6.016, a Area da Base Cruzeiro do Sui, 

cujo o direito de uso foi concedido ao FII, possui as seguintes caracteristicas: 

"R-0-6016, 03/03/2011. Uma area terra urbano, conforme declara<;iio de Inclusiio de Area no 

Perimetro Urbano, assinada por Geraldo de Souza Ribeiro Filho - Engenheiro Civil, CREA: 

521712 ID, VISTO: 8022/AC, certidiio do registro de ART 8207036739- desmembrada da 

denominada "Fazenda Oliven<;a II" (matricula 5917), localizada no municipio de Cruzeiro do Sui 

- Acre, com area de 38.124655ha (381.246,55 m2
) (trezentos e oitenta e urn mil, duzentos e 

quarenta e seis metros e cinquenta e cinco centimetros quadrados) e perimetro de 3.568,77 (tres 

mil, quinhetos e sessenta e oito metros e setecentos e setenta e sete centimetres); limites e 

confronta<;5es: frente com a estrada do Porto Fluvial , Estado do Acre e Rio Jurua, fundos com o 

Sr. Cezar Queiroz, !ado esquerdo com o Sr. Cezar Queiros, lado direito com o Sr. Cezar Queiroz, 

nos termos do memorial descritivo, expedido pelo Engenheiro Civil Geraldo de Souza Ribeiro 

Filho CREA 521712 ID, descri<;iio do perimetro: inicia-se com a esta<;iio MC-1 rumo ao MC-2 

definido pelo azimute 74° 27'36" e distancia de 181,11m, com as coordenadas Y-9.154.730,745 e 

X-758.972,004 e seguindo-se com MC-2 em dire<;iio ao MC-3 com azimute de 50°53'44" e 

distancia de 198,78m, com as coordenadas Y-9.154.910,664 e X-758.952,434 e seguindo-se do 

MC-3 em dire<;iio ao MC-4 com azimute de 47°40'54" e distancia de 96,41m, com as coordenadas 

Y-9.155.101,475 e X-759.012,097 e seguindo-se do MC-4 em dire<;iio ao MC-5 com azimute de 

316°49'44" e distancia de 308,50m, com as coordenadas Y-9.155.191,729 e X-759.045,996 e 

seguindo-se do MC-5 em dire<;iio ao MC-6 com azimute de 323°32'46" e distancia de 299,94m, 

com as coordenadas Y-9.155.079,833 e X-759.333,486 e seguindo-se do MC-6 em dire<;iio ao 

MC-7, com azimute 319°12'11" e distancia de 443,83, com as coordenadas Y-9.155.003,647 e 

X-759.623,587 e seguindo-se do MC-7 em dire<;iio ao MC-8, com azimute de 343°26'08" e 

distancia de 246,97m, com as coordenadas Y-9.154.858,616 e X-760.043,051 e seguindo-se do 

MC-8 e dire<;iio ao MC-9, com azimute de 273°10'59" e distancia de 134,43m, com as 

coordenadas Y-9.154.880,831 e X-760.289,215 e seguindo-se do MC-9 em dire<;iio ao MC-10 

com azimute de 183°10'49" e distancia de 201,17m, com as coordenadas Y-9.154.758,943 e 

X-760.345,653 e seguindo-se do MC-1 0 em dire<;iio ao MC-11 com azimute de 176°46' 19" e 
distancia de 117,64m, com as coordenadas Y-9.154.674,195 e X-760.163,205 e seguindo-se do 

MC-11 em dire<;iio ao MC-12 com azimute de 173°21'36" e distancia de 132,27m, com as 

coordenadas Y-9.154.636,934 e X-760.051,615 e seguindo-se do MC-12 em dire<;iio ao MC-13 

com azimute de 82°34' 1 0" e distancia de 122,89, com as coordenadas Y -9.154.602,387 e 
X-759.923,847 e seguindo-se do MC-13 em dire<;iio ao MC-14 com azimute de 176°51 '26" e 

distancia de 58,19m, com as coordenadas Y-9.154.721,474 e X-759.893,488 e seguindo-se do 

MC-14 em dire<;iio ao MC-15 com azimute de 128°02'36" e distancia de 247,36m, com as 

coordenadas Y-9.154.702,731 e X-759.837,760 e seguindo-se do MC-15 em dire<;iio ao MC-16 
com azimute de 232°44'14" e distancia de 133,94m, com as coordenadas Y-9.154.827,361 ,e-:;-- , 

X-759.623,976 e seguindo-se do MC-16 em dire<;iio ao MC-17 com azimute de 142°59'46'{ ;{'( ~ 
• .·~ < 
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distiincia de 36,65m, com as coordenadas Y-9.154.698,304 e X-759.588,126 e seguindo-se do 

MC-17 em direyao ao MC-18 com azimute de 165°50'26" e a distiincia de 94,02m, com as 

coordenadas Y-9.154.707,902 e X-759.552, 710 e seguindo-se do MC-18 em direyao ao MC-19, 

com azimute de 136°45'49" e a distiincia de 240,36m, com as coordenadas Y-9.154.695,510 e 

X-759.459,506 e seguindo-se do MC-19 em direyao ao MC-20 com azimute de 190°56'59" e a 

distiincia de 60, 19m, com as coordenadas Y-9.154.771 ,786 e X-759.231 ,595 e seguindo-se do 

MC-20 em direyao ao MC-21 com azimute de 173°27'02" e a distiincia de 79,44m, com as 

coordenadas Y-9.154.739,282 e X-759.180,929 e seguindo-se do MC-21, fechando o poligono em 

direyao ao MC-1 com azimute de 152°57' 56" e distiincia de 132,87m, com as coordenadas 

Y-9.154.718,481 e X-759.104,307, conforme levantamento topografico apresentado em 

Tabelionato de Notas por seu proprietario Cezar Correia de Queiroz e sua esposa. 

PROPRlETARIO: CAREM LIMA CARVALHO QUEIROZ, professora, portadora da C.T.P.S. 

(carteira profissional) no 45869, serie 00002/AC e CPF/MF n° 433.841.102-34 e CEZAR 

CORREIA DE QUEIROZ, pecuarista, portador da Cedula de Identidade RG n° 189601/SJSP/AC 

e CPF/MF n° 079.283.602-25, ambos brasileiros, casados sob o regime da Comunhao Parcial de 

Bens antes da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua de Alagoas, n° 170, bairro do Colegio, 

Cruzeiro do Sull AC. NUMERO DO REGISTRO ANTERIOR: 5.917. Protocolo no 14.689, de 

24/02/2011.Emolumentos R$ 3.172,2; Fundos R$ 352,5. 0 referido e verdade. Dou fe. Cruzeiro do 

Sul, 03 de maryo de 2011. 0 Oficial: Rafael Ciccone Pinto. 

R-1-6016, 04/04/2011. Registra-se a Escritura Publica de retificayao de Escritura Publica de 

Desmembramento para que conste que a area desmembrada, originaria da matrfcula n° 5.917, teve 

sua descaracterizayao de im6vel rural, transformando-se em im6vel urbano, conforme Oficio n° 

244/2011/INCRA/SR.14/G, expedidana Cidade de Rio Branco, em 18 de man;o de 2011, assinado 
pelo Superintendente Regional do INCRA: Joao Thaumaturgo Neto, Port. INCRA no 173/10, o 

qual constou o seguinte teor: Comunicamos a V.sa o deferimento da solicitayao formalizada pelo 

processo INCRA/n° 54260.000243/2011-77, referente a descaracterizayao, como rural, de parte do 

im6vel denominado "Seringal Olivenya II", estrada do Porto Fluvial, com area total desmembrada 

de 28,1259 ha localizada no Municipio de Cruzeiro do Sul/AC, objeto da matrfcula n° 6.016, 

efetuada no Livro 2 de 03/03/2011 do Serviyo de Registro de Im6vel de Cruzeiro do Sul/AC, em 
razao do mesmo nao poder se destinar a explorayao agricula, pecuaria, extrativista vegetal, 

florestal e agroindustrial, em conformidade com o Laudo Tecnico elaborado pela engenheira 

florestal Sra. Marinei Augusto Simoes, CREA 9574-D/AC. Consta ainda a aprovayao de 

desmembramento de im6vel realizada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sui, comunicado 

atraves do Oficio n° 03/2011, de 23 de maryo de 2011, firmado por Osmar Alves Bandeira, 

Secretario Municipal de Urbanismo, Obras e Viayao, decreto 005/2009 e por Maria Aparecida 

Barreto Damasceno, Chefe do Departamento de Urbanismo e Regularizayao Fundiaria, Portaria /~· " .. 

214/2009, o qual consta: Comunicamos a V.sa o deferimento da solicitayao formalizada pe~o. '!"" 
processo Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, n° 80/2011, referente a aprovayao de: . 
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desmembramento de urn im6vel, ni.'io edificado, matrfcula n° R-3-5917, de 11.01.2011, do Servis:o 

de Registro de Im6veis de Cruzeiro do Sul/AC, localizado na Estrada Porto Fluvial, s/n°, Bairro 

Remanso, area inicial medindo 345,13 ha, sendo desmembrado 381.246,55 m2
, conforme projeto 

de desmembramento, de acordo com a legislas:i.'io em vigor, alterayi.'io da Lei n° 6766/79 pela Lei n° 

9.785/99 e, tambem de acordo como Plano Diretor, Lei n° 453/2006, de 07 de outubro de 2006 

deste municipio, em razi.'io da area encontrar-se no perfmetro urbano, em conformidade com o 

laudo tecnico elaborado pelo Engenheiro Civil Geraldo de Souza Ribeiro, CREA 521712 ID, visto 

8022/AC, para efeitos legais e fiscais, as partes declaram e atribuem ao im6vel o valor de R$ 

5.775.000,00 (cinco milhoes, setecentos e setenta e cinco reais). Protocolo D 0 14.748, de 

30/03/2011. Emolumentos: registro de retificat;:iio R$ 314,20; autuat;:iio e protocolo R$ 23,00; 

Fundos de Fiscalizar;iio e de Compensar;iio: registro de retijicar;iio R$ 349,90, Atuar;iio e 

protocolo R$ 2,60; total 3.524. 70. 0 referido e verdade.Dou fe. Cruzeiro do Sui, 04 de abril de 

2011. 0 Oficial: Rafael Ciccone Pinto. 

AV2-6016, 04/04/2011. Atendendo requerimento da parte interessada procede esta averbas:i.'io para 

constar que o terreno desta matricula e resultante do processo de desmembramento 

(desdobramento) do im6vel objeto da matricula n° 5.917 tudo consoante como documento de 

aprovas:i.'io emitido pela Prefeitura Municipal deste Municipio, bern como os demais documentos 

elencados no artigo 18 da Lei Federal n° 6. 766/73. Os documentos apresentados foram os 

seguintes a saber: 1-Certidi.'io Vintenaria e de Inexistencia de Quaisquer Onus Reais, Legais ou 

Convencionais do im6vel denominado "Olivens:a II", matricula no 315, as folhas 110, do Livro n° 

2-A-C da Comarca de Eirunepe/ AM; 2-0ficio n° 03/2011 Aprovayi.'io do desmembramento de uma 

de 381.246,55 metros quadrados do im6vel matriculado sob o n° 5.917 assinado por Osmar Alves 

Bandeira Secretario Municipal de Urbanismo, Obras e Vias:i.'io Decreto no 05/2009 e por Maria 

Aparecida Barreto Damasceno, Chefe do Departamento de Urbanismo e Regularizas:i.'io Fundiaria, 

Portaria 214/2009; 3-Projeto de desmembramento de area para a base de distribuis:i.'io de 

combustive!, levantamento planimetrico aprovado em 16/03/2011 pelo Secretario de Urbanismo, 

Obras e Vias:i.'io o Engenheiro Civil Marcio Rogerio do Nascimento CREA 5060680837; 4-

Certidi.'io de Registro de ART n° 8207036736 em datado de 03/03/2011 em relas:i.'io ao 

levantamento topografico e laudo planimetrico; 5-0ficio n° 244/2011 /IN CRA/SR.14/G 

descaracterizayi.'io do im6vel da matricula 6.016 como im6vel rural assinado por Joi.'io 

Thaumaturgo Neto Superintendente Regional Portaria INCRA n° 173/10; 6-Certidi.'io negativa de 

debitos ao impasto so be a propriedade territorial rural do im6vel denominado Seringal Olivens:a II; 

6-Certidi.'io negativa de ayi.'io civil, ayi.'io criminal, execuyi.'io fiscal e negativa de protesto no periodo 

dos ultimos 10 (dez) anos em nome de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 

e do RG 189601 SJSP/AC e de Carem Lima Carvalho Queiroz portadora do CPF 433.841.102-24 

e do RG 8904002036570; 7-requerimentos dirigidos ao cart6rio de registro de im6vel solicitando o 

registro ou averbas:i.'io de desmembramento assinado por Cezar Correia de Queiroz e Carem Lim,a_ (,

Carvalho de Queiroz; 8- Certidoes Negativa de Debito da Secretaria do Estado e da Fazenda em.:;'. 
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nome de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 433.841.102-34 va!ida ate 

15/04/2011 e de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 valida ate 15/04/2011; 

9-Certidoes negativas do Tribunal Regional Federal da 1 a Regiao de distribuis;ao de As;oes e 

Execus;oes Civeis e Criminais em nome de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 

433.841.102-34 e de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25; 10-Certidoes 

Conjuntas e Negativas de debitos relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uniao em nome 

de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 433.841.102-34 e de Cezar Correia de 

Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 observas;ao na certidao vinculada a Cezar Correi de 

Queiroz que o contribuinte apresentou os respectivos DARF's pagos no dia 1611112010, a serem 

confirmados oportunamente no SINAL 02; 11- Certidoes negativas de Tributos Municipais de 

Cruzeiro do Sui datadas de 24111/0211 emitida em nome de Cezar Correia de Queiroz portador do 

CPF 079.283.602-25 e de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 433.841.102-34. 

Protocolo n° 14.748, de 30/03/2011. Emolumentos: Averbar;ao de Retificar;ao R$ 21,00; 

autuar;ao e protocolo R$ 23, 00; Fundos de Fiscalizar;ao e de Compensar;ao: Averbar;ao de 

retificar;ao R$ 2,30, Autuar;ao e protocolo R$ 2,60. 0 referido e verdade. Doufe. Cruzeiro do Sul, 

04 de abril de 2011. 0 Ojicial: Rafael Ciccone Pinto. 

R-3-6016, 08/04/2011. TiTULO: Escritura Publica de Compra e Venda. TRANSMITENTES: 

CAREM LIMA CARVALHO QUEIROZ, professora, portadora da C.T.P.S. (carteira 

profissional) n° 45869, serie 00002/AC e CPF/MF no 433.841.102-34 e respectivo conjuge 

CEZAR CORREIA DE QUEIROZ, pecuarista, portador da Cedula de Identidade RG n° 

189601/SJSP/AC e CPF/MF n° 079.283.602-25, ambos brasileiros, casados sob o regime da 

Comunhao Parcial de Bens antes da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua de Alagoas, n° 

170, bairro do Colegio, Cruzeiro do Sul/AC. ADQUIRENTE: PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S/A, pessoa juridica de direito privado, com sede e foro em rua General 

Canabarro, 500, 6° e 11 o (parte), 12° a 16° andares, Maracana, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF 

sob n° 34.274.233/0001-02, neste ato, representada por seu procurador JOA.O BRAGA CASTELO 

BRANCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cedula de Identidade RG. sob n° 

175.910-SSP/PI e inscrito no CPF/MF n° 110.413.403-97, residente e domici1iado na Rua 0, n° 

133, Ap. 401, Torre Killa, Paque 10 de Novembro, Manaus-AM, conforme instrumento publico de 

PROCURA<;;AO lavrada as fls. 095, livro 9342, ato 062, 23° Oficio de Notas do Estado do Rio de 
Janeiro/RJ. FORMA DO TiTULO: Escritura Publica de Compra e Venda datada de 08/04/2011, 

lavrada no 1 o Tabelionato de Notas e Cart6rio de Registro Civil das Pessoas Naturais de Cruzeiro 

do Sul/AC, no livro 008, fls. 199F/200V, Tabeliao: Cleber Correa. OBJETO: o im6vel desta 

matricula. PRECO: R$ 5.775.000,00 (cinco milhoes, setecentos e setenta e cinco mil reais). 

Apresentadas, as Certidoes Negativas de Tributos exigidos por Lei e recolhido o Imposto de 
Transmissao sobre Bens Im6veis - ITBI. Protocolo no 14.771, de 08/04/2011. Emolumentos: 

registro R$-3.149,20; autuar;ao e protocolo R$-23,00. Fundos: Registro R$-349,90; autuar;ao e 
I 

\ ..... 
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ANEX02 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73" SERlE DA 

1" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DARB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA<;AO DE CUST<lDIA 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 

institui<;ao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 

Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 

de Setembro, n° 99, 24° andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

I5.227.994/000I-50, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (a "Instituicao 

Custodiante" ou a "Pavarini"), na qualidade de INSTITUIC,::J\.0 CUSTODIANTE da (i) CEDULA 

DE CREDITO IMOBILIARIO- BASE CRUZEIRO DO SUL e da (ii) CEDULA DE CREDITO 

IMOBILIARIO- EXPANSJ\.0 LUBRAX PARCELA C (a "CCI- Base Cruzeiro do Sul" e a 

"CCI - Expansao Lubrax Parcela C", respectivamente), declara que em IS de agosto de 20II 

procedeu, nos termos do §4° do art. 18 da Lei n° 10.93I, de 02 de agosto de 2004, a custodia do (i) 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSJ\.0 PRIVADA DE CEDULA DE CREDITO 

IMOBILIARIO - BASE CRUZEIRO DO SUL DE TITULARIDADE DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A e do (ii) INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSJ\.0 PRIV ADA 

DE CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO - EXP AN SAO LUBRAX P ARCELA C DE 

TITULARIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO FCM firmados em IS de agosto de 20 li e 

o (i) aditado em 25 de novembro de 20 II, sobre as CCI que lastreiam a 733 serie da I a emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios daRB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade 

an6nima devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do 

Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, CEP 

OI448-000, com seu estatuto social datado de 24 de maio de 2010, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.559.006/000I-91 (a "Emissao"). 

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2011. 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
' ' . 

. \. ......... 
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ANEX03 -A 

AO TERMO DE SECURITIZA(:AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73" SERlE DA 
1" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DARB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA(:AO 
PARA FINS DO ARTIGO 15, DO ANEXO III, DA INSTRU(:AO CVM No 414/04 

BANCO IT AU BBA S.A., instituis;ao financeira devidamente constituida e existente de acordo 

com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3400, 4° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

17.298.092/0001-30, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social (o "Coordenador 

Lider"), na qualidade de Coordenador Lider da distribuis;ao publica de certificados de recebiveis 
imobili:irios da 733 serie da 1 a emissao daRB Capital Securitizadora S.A. (a "Oferta", OS "CRl" e a 

"Emissora", respectivamente), exclusivamente para fins do processo de registro da Oferta na 
Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM"), declara, nos termos do item 15, do anexo III, da 
Instrus;ao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 (a "Instrucao 414"), que tomou todas as 

cautelas e agiu com elevados padroes de diligencia para verificar a Jegalidade e ausencia de vicios 
da operas;ao, alem da veracidade, consistencia, corres;ao e suficiencia das informas;oes prestadas 

pela Emissora (i) no Termo de Securitizas;ao de Creditos Imobiliarios da 733 Serie da primeira 
Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no iimbito da Oferta e 
(ii) no Prospecto da Oferta. 

Sao Paulo, 25 de novembro de 2011. 

BANCO IT AU BBA S.A. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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ANEX03-B 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73" SERlE DA 

1" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DARB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA<;AO 

PARA FINS DO ARTIGO 15, DO ANEXO III, DA INSTRU<;AO CVM No 414/04 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anonirna devidarnente constituida e 

existente de acordo corn as leis da Republica Federativa do Brasil, corn sede na Capital do Estado 

de Sao Paulo, na Rua Arnauri, n° 255, 5° andar, parte, Jardirn Europa, CEP 01448-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 03.559.006/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a 

"Ernissora"), na qualidade de ofertante de certificados de recebiveis irnobiliarios da 73• serie da 1 a 

ernissao (os "CRl") que serao objeto da distribui<;ao publica (a "Oferta"), exclusivarnente para fins 

do processo de registro da Oferta na Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM"), declara, nos 

terrnos do item 15, do anexo III, da Instru<;ao CVM n° 414, de 30 de dezernbro de 2004 (a 

"Instrucao 414"), que tornou todas as cautelas e agiu corn elevados padroes de diligencia para 
verificar a legalidade e ausencia de vicios da opera<;ao, alem da veracidade, consistencia, corre<;ao 

e suficiencia das inforrna<;5es prestadas pela Ernissora (i) no Terrno de Securitiza<;ao de Creditos 

Imobiliarios da 733 Serie da primeira Emissao de Certificados de Recebiveis Irnobiliarios da 

Ernissora, celebrado no ambito da Oferta e (ii) no Prospecto da Oferta. 

Sao Paulo, 25 de novernbro de 2011. 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

Nome: Glauber dos Santos 
Cargo: Diretor 
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ANEX03-C 

AO TERMO DE SECURITIZA<;:AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73" SERlE DA 

1 • EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA<;:AO 

PARA FINS DO ARTIGO 15, DO ANEXO III, DA INSTRU<;:AO CVM N" 414/04 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 

institui<;ao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 

Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 

de Setembro, n° 99, 24° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.227.994/0001-50, neste ato 

representada nos termos de seu Contrato Social (o "Agente Fiduciario"), na qualidade de Agente 

Fiduciario da distribui<;ao publica de certificados de recebiveis imobiliarios da 73• serie da 1 • 

emissao da RB Capital Securitizadora S.A. (a "Oferta", os "CRI" e a "Emissora", 

respectivamente), exclusivamente para fins do processo de registro da Oferta na Comissao de 

Valores Mobiliarios (a "CVM"), declara, nos termos do item 15, do anexo III, da Instru<;ao CVM 

n° 414, de 30 de dezembro de 2004 (a "Instrucao 414"), que tomou todas as cautelas c agiu com 

elevados padr5es de diligencia para verificar a legalidade e ausencia de vicios da opera<;ao, alem 

da veracidade, consistencia, corre<;ao e suficiencia das informa<;5es prestadas pela Emissora (i) no 

Termo de Securitiza<;ao de Creditos Imobiliarios da 73• Serie da primeira Emissao de Certificados 

de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no ambito da Oferta e (ii) no Prospecto da 

Oferta. 

Sao Paulo, 25 de novembro de 2011. 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 

1 -.... ·, 
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ANEX04 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73• SERlE DA 

1 • EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA<;AO DE REGISTRO 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 

institui9ao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 

Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 

de Setembro, n° 99, 24°andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

15.227.994/0001-50, na qualidade de INSTITUI<;:AO CUSTODIANTE DO TERMO DE 

SECURITIZA<;:AO DE CREDITOS, declara que em 15 de agosto de 2011 procedeu, nos termos 

do inciso I, paragrafo 1 o do art. 7° da Instru9ao 414, de 30 de dezembro de 2004, o registro em seus 

controles internos do REGIME FIDUCIARIO sabre o TERMO DE SECURITIZA<;":AO da 73a 

Serie da 1 a emissao de Certificados de Recebiveis lmobiliarios (OS "CRI") da RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A., sociedade an6nima devidamente constituida e existente de acordo 

com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua 

Amauri, 255, 5° andar, CEP 01448-000, com seu estatuto social datado de 24 de maio de 2010, 

inscrita no CNPJ sob o n° 03.559.006/0001-91 (a "Emissao"). 

Sao Paulo, 25 de novembro de 2011. 

P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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ANEXOS 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73• SERlE DA 

1 • EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

TRA T AMENTO TRIBUT ARlO APLICA VEL AOS CRI 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispcnsado aos rendimentos e ganhos de capital relativos ao 

CRI e o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

Imposto de renda 

Pessoas fisicas 

Rendimentos nas aplicacoes em CRI: 

A partir de 1 o de janeiro de 2005, os rendimentos auferidos por pessoas fisicas na aplica<;ao em 

CRI estao isentos de imposto de renda, por for<;a do artigo 3°, inciso II, da Lei n° 11.033, de 21 de 

dezembro de 2004, conforme alterada (a "Lei 11.033"). 

Ganhos nas alienacoes dos CRI: 

Nao ha uniformidade de interpreta<;ao quanto a tributa<;ao aplicavel sobre eventual ganho de 

capital auferido por pessoa fisica na aliena<;ao do CRI. Existem, pelo menos, duas interpreta<;5es 

correntes a respeito da incidencia do imposto de renda sobre a diferen<;a positiva entre o valor de 

aliena<;ao e o valor da aplica<;iio dos CRI, quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da 

aliena<;ao dos CRI sao tributados tais como os rendimentos de renda fixa, nos termos do artigo 65, 

caput e § 1°, da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada (a "Lei 8.981 "), e em 

conformidade com as ali quotas regressivas previstas no artigo 1° da Lei 11.033, abaixo indicadas; 

e (ii) a de que os ganhos decorrentes da aliena<;iio do CRI sao tributados como ganhos liquidos nos 

termos do artigo 52, §2°, da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, conforme alterada (a "Lei 
8383") com a reda<;iio dada pelo artigo 2° da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, conforme 

alterada (a "Lei 8.850"), sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor ate o 

ultimo Dia Uti! do mes subsequente ao da apurayao do ganho, a ali quota de 15%, estabelecida pelo 

inciso II do caput do artigo 2° da Lei 11.033. 

Em virtude dessas divergencias de interpreta<;iio e da inexistencia de jurisprudencia firmada sobre 

o assunto, a Emissora e os Coordenadores recomendam aos investidores que consultem seus 
. / 

assessores tributarios e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRI. ·; · · . " 
,... . ~ 
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Pessoas juridicas 

Rendimentos nas aplicacoes em CRI: 

Como regra geral, os rendimentos auferidos por pessoas juridicas niio-financeiras nas aplicayoes 

em CRI estiio sujeitos a in~idencia do Imposto de Renda Retido na Fonte (o "IRRF"), nos termos 

do artigo 65, §3°, da Lei 8.981, em conformidade com as aliquotas regressivas previstas no artigo 

1 o da Lei 11.033, tais como abaixo indicadas. 

Niio obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificayiio 

como pessoa fisica, pessoajuridica, inclusive isenta, fundo de investimento, institui9iio financeira, 

sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizayiio, corretora de titulos, valores 

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

mercantil ou investidor estrangeiro. 

Pessoas Juridicas niio-financeiras 

0 IRRF retido, na forma descrita acima, das pes so as juridicas niio-financeiras tributadas com base 

no Iuera real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipayiio do impasto de renda devido, 

gerando o dire ito a ser deduzido do Imposto de Renda da Pessoa J uridica ( o "IRP J") apurado em 

cada periodo de apura9iio (artigo 76, Ida Lei 8.981). 0 rendimento devera ser computado na base 

de calculo do IRPJ e da Contribui9iio Social sobre o Luera Liquido (a "CSLL"). 

Instituic;oes Financeiras, Fundos de Investimento e Outros 

Com relayiio aos investimentos em CRI realizados por instituiyoes financeiras, fundos de 

investimento, seguradoras, por entidades de previdencia privada fechadas, entidades de 

previdencia complementar abertas, sociedades de capitalizayiio, corretoras e distribuidoras de 

titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de reten9iio do 

IRRF. 

Niio obstante a isenyiio de retenyiio na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI 

por essas entidades, via de regra e a exceyiio dos fundos de investimento, seriio tributados pelo 

IRPJ e pela CSLL. As carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobiliarios) estiio 

isentas de imposto de renda (artigo 28, § I 0, da Lei n° 9.532, de I 0 de dezembro de 1997, conforme 

alterada). 

' / . 
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Entidades Imunes e Isentas 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou 

seja, o imposto nao e compensavel (artigo 76, II, da Lei 8.981). As entidades imunes estao 

dispensadas da retenyao do imposto na fonte desde que declarem sua condiyao a fonte pagadora 

(artigo 71 da Lei 8.981 ), com a redayao dada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995). 

Ganhos nas alienacoes dos CRI: 

Nao hit uniformidade de interpretayao quanto a tributayao aplicavel sobre eventual ganho de 

capital auferido por pessoa fisica na alienayao do CRI. Existem, pelo menos, duas interpretay5es 

correntes a respeito da incidencia do imposto de renda sobre a diferenya positiva entre o valor de 

alienayao e o valor da aplicayao dos CRI, quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da 

alienayao dos CRI sao tributados tais como os rendimentos de renda fixa, nos termos do artigo 65, 

caput e §1°, da Lei 8.981 e em conformidade com as aliquotas regressivas previstas no art. 1° da 

Lei 11.033, abaixo indicadas; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienayao do CRI sao 

tributados como ganhos liquidos nos termos do artigo 52, §2°, da Lei 8.383, com a redayao dada 

pelo artigo 2° da Lei 8.850, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor 

ate 0 ultimo dia uti] domes subsequente ao da apurayaO do ganho, a ali quota de 15%, estabeJecida 

pelo inciso II do caput do artigo 2° da Lei 11.033. 

Aliquotas regressivas 

0 IRRF sera calculado com base na aplicayiio de aliquotas regressivas, de acordo com o prazo da 

aplicayao geradora dos rendimentos tributaveis: 

(i) 22,5%, em aplicay5es com prazo de ate 180 dias; 

(ii) 20%, em aplicayoes com prazo de 181 dias ate 360 dias; 

(iii) 17,5%, em aplicayoes com prazo de 361 dias ate 720 dias; 

(iv) 15%, em aplicay5es com prazo acima de 720 dias. 

0 prazo de aplicayao e contado a partir da data em que o investidor efetuou o investimento ate a 

data do resgate. 
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Investidores residentes ou domiciliados no exterior 

Em rela((iio aos investidores residentes ou domiciliados no exterior, que niio em pais com 

tributa((iio favorecida, e que invistam em CRI no Pais de acordo com as normas do CMN 

(ResoluyiiO CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000), OS rendimentos estiio sujeitos a incidencia do 

IRRF a aliquota de 15%. Por outro !ado, os ganhos de capital auferidos por tais investidores em 

opera9oes realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas niio se 

sujeitam a incidencia do IRRF. 

No caso de investidor domiciliado em pais com tributa((iio favorecida - assim entendidos aqueles 

que niio tributam a renda ou que a tributam a aliquota inferior a 20% ou cuja legisla9iio niio permita 

o acesso a informay5es relativas a composi((iio societaria de pessoas juridicas, a sua titularidade ou 

a identifica((iio do beneficiario efetivo de rendimentos atribuidos a niio residentes - sao aplicaveis 

as mesmas normas previstas para as pessoas juridicas niio-financeiras domiciliadas no Brasil. 

Assim, os rendimentos auferidos por tais investidores estiio sujeitos a incidencia do IRRF em 

conformidade com as aliquotas regressivas previstas no artigo 1 o da Lei 11.033. Por outro lado, os 

ganhos de capital auferidos por tais investidores sujeitam-se a incidencia do IRRF. Nos mesmos 

termOS ja expostos anteriormente, a [egislayiiO niio e clara quanto a aplicayiiO da ali quota de 15%, 

ou das aliquotas regressivas acima indicadas. 

/OF 

I OF/Cambia 

Via de regra, os investimentos estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais de 

acordo com as normas e condi9oes do CMN (Resolu((iiO CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000), 

inclusive por meio de opera96es simultfmeas, estiio sujeitos a incidencia do IOF/Cfunbio a aliquota 

de 6% no ingresso e a aliquota zero no retorno, conforme Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 

2007 e altera((5es posteriores (o "Decreto 6.306"). 

JOF/Titulos 

Conforme o inciso VI, do artigo 32 do Decreto 6.306 (introduzido pelo Decreto no 7.487, de 23 de 

maio de 2011), estiio sujeitas a aliquota zero de IOF/Titulos as opera9oes com CRI. 
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ANEX06-A 

DOCUMENTOS DA EXPANSAO LUBRAX PARCELA C 

Anexo 6.A.l 

Aditivo ao Contrato de Loca~ao- Lubrax 

~ 

~ 
" 

/ 
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I 
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Anexo 6.A.2 

Instrumento de Emissao de CCI- Expansao Lubrax Parcela C 

,..~ .. """" 
I "/ ...._ 
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Anexo 6.A.3 
Contrato de Cessio de CCI- Expansao Lubrax Parcela C 
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ANEX06-B 

DOCUMENTOS DO PROJETO BASE CRUZEIRO DO SUL 

Anexo 6.B.l 
Segundo Aditivo ao Contrato de Locaf;iio- Base Cruzeiro do Sui 
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Anexo 6.B.2 

Primeiro Aditivo Instrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do Sui 
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Anexo 6.B.3 

Segundo Aditivo ao Contrato de Cessio de Creditos Imobilhirios -Base Cruzeiro do Sui 

' \ 

'· ~~ 
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