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TERMO DE SECURITIZA~AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

I- PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO, companhia aberta, com sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.o 255, so andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-

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

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

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS, institui~ao financeira, 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n. o 

4.200, Bloco 4, Sala 514, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante 

denominada simplesmente como "Agente Fiduciario"; 

Firmam o presente "Termo de Securitizac;ao de Cn?ditos lmobili6rios" ("Termo"), para vincular os 

Creditos lmobiliarios aos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 94a Serie da 1 a Emissao da RB 

Capital Companhia de Securitiza~ao, de acordo com o artigo so da Lei 9.514/97, conforme 

alterada, a lnstru~ao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no 476/09, de 16 de janeiro de 

2009, conforme alterada, e demais disposi~6es legais aplicaveis e as clausulas abaixo redigidas. 

II- CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINI~OES 

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes defini~6es, sem prejuizo daquelas que 

forem estabelecidas no corpo do presente: 

"Agente Fiduciario": Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 

acima qualificada; 

"Alienacao Fiduciaria do E a aliena~ao fiduciaria do lmovel, constituida nos termos da 

lm6vel": Lei 9.514/1997, em instrumento apartado denominado 

lnstrumento Particular de Aliena~ao Fiduciaria de lm6vel em 
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"Amortizacao 

Extraordinaria": 

"BMEtFBOVESPA" 

"Boletins de Subscricao": 

"Cedente": 

"CETIP": 

"CCI1 ": 

"CCI 2": 

Garantia pela Cedente em favor da Emissora, sob condi~ao 

suspensiva, objetivando constituir a garantia para cumprimento 

de suas obriga~oes estipuladas no Contrato de Cessao; 

A amortiza~ao dos CRI, nos termos da Clausula Sexta deste 

Termo; 

A BMEtFBovespa S.A. - Balsa de Valores, Mercadorias e Futuros; 

Os boletins de subscri~ao dos CRI, por meio dos quais os 

lnvestidores subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a 

todos os termos e condi~oes deste Termo e da Oferta Restrita; 

ARIAS INVESPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAc;OES - EIRELI, 

com sede na Cidade de Santos, Estado de Sao Paulo, na Rua 

Alexandre Herculano, 197, sala 2103, bairro Gonzaga, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.213.898/0001-50, 

neste ato representada por seu socio-administrador, LEOPOLDO 

ALVES ARIAS, brasileiro, divorciado, empresario, residente e 

domiciliado na cidade de Santos, Estado de Sao Paulo, na 

Avenida Rei Alberto Primeiro, 266/268, ap. 142, Torre Afrodite, 

Ponta da Praia, portador da cedula de identidade RG no 

22.739.515-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF no 162.274.528-07; 

CETIP S.A. - Mercados Organizados, institui~ao devidamente 

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a presta~ao de 

servi~os de custodia escritural de ativos e liquida~ao financeira, 

com sede no Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida Republica do Chile, no 230, 11° andar, CEP 

20031-170; 

A Cedula de Credito lmobiliario emitida sem garantia real 

imobiliaria, sob a forma escritural, para representar os Creditos 

lmobiliarios 1; 

A Cedula de Credito lmobiliario emitida sem garantia real 

imobiliaria, sob a forma escritural, para representar os Creditos 

lmobiliarios 2; 

/ 
4 



"CCI": 

"Condicoes Precedentes": 

"Conta Centralizadora": 

"Contrato de Distribuicao": 

"Coordenador Lider": 

"Contrato de Cessao": 

A CCI 1 e a CCI 2 quando referidas em conjunto, representando 

a totalidade dos Creditos lmobiliarios; 

Sao as condi~oes previstas no item 2.3. do Contrato de Cessao, 

as quais, ap6s serem cumpridas, obrigarao o pagamento do 

Valor da Cessao pela Cessionaria a Cedente; 

Conta corrente de titularidade da Cessionaria, vinculada a 

emissao dos CRI, no Banco ltau, Agencia 0910, Conta corrente 

n° 02455-3, submetida ao regime fiduciario e patrim6nio 

separado; 

E o lnstrumento Particular de Contrato de Distribui~ao Publica 

Primaria, com Esfor~os Restritos de Coloca~ao dos Certificados 

de Recebiveis lmobiliarios da 94a Serie da 1 a Emissao da RB 

Capital Companhia de Securitiza~ao, celebrado pela Cessionaria 

e o Coordenador Lider; 

RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., 

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

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

89.960.090/0001-76; 

0 lnstrumento Particular de Contrato de Cessao de Creditos 

lmobiliarios e Outras Aven~as, celebrado entre a Cedente e a 

Securitizadora; 

"Contrato de Locacao Atipica 0 lnstrumento Particular de Contrato Atipico de Loca~ao de 

1": lm6vel Comercial e Outras Aven~as no 2012.2984.0001-9, 

firmado, em 21 de setembro de 2012, conforme aditado em 02 

de setembro de 2013, entre a Cedente e a Devedora, por meio 

do qual a Cedente se comprometeu, a desenvolver no lm6vel do 

qual e proprietario, objeto da matricula no 87.031' a constru~ao 

da Edifica~ao 1 sob medida e de acordo com as necessidades da 

Devedora com area de 624, 77m 2 ; 
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"Contrato de Locad1o Atipica 0 lnstrumento Particular de Contrato Atipico de Loca~ao de 

f.": lm6vel Comercial e Outras Aven~as no 2012.7077.0001-3, 

firmado, em 21 de setembro de 2012, conforme aditado em 02 

de setembro de 2013, entre o Cedente e a Devedora, par meio 

do qual o Cedente se comprometeu, a desenvolver no lm6vel do 

qual e proprietario, objeto da matricula n° 87.031' a constru~ao 

da Edifica~ao 2 sob medida e de acordo com as necessidades da 

Devedora com area de 811 , 65m 2 ; 

"Contratos de Locacao 

Atipica": 

"Creditos lmobiliarios 1 ": 

"Creditos lmobiliarios 2": 

"Creditos lmobiliarios": 

"CRI": 

Contrato de Loca~ao Atipica 1 e Contrato de Loca~ao Atipica 2, 

quando referidos conjuntamente; 

As parcelas da loca~ao do Contrato de Loca~ao Atipica 1, bem 

como todos e quaisquer outros valores devidos pela Devedora 

par for~a do Contrato de Loca~ao Atipica 1, incluindo a 

totalidade dos respectivos acess6rios, tais como atualiza~ao 

monetaria, encargos morat6rios, multas, penalidades, 

indeniza~6es e demais encargos contratuais e legais previstos 

no Contra to de Loca~ao Atipica 1, devidamente representados 

pela CCI 1; 

As parcelas da loca~ao do Contrato de Loca~ao Atipica 2, bem 

como todos e quaisquer outros valores devidos pela Devedora 

par for~a do Contrato de Loca~ao Atipica 2, incluindo a 

totalidade dos respectivos acess6rios, tais como atualiza~ao 

monetaria, encargos morat6rios, multas, penalidades, 

indeniza~6es e demais encargos contratuais e legais previstos 

no Contrato de Loca~ao Atipica 2, devidamente representados 

pela CCI 2; 

Os Creditos lmobiliarios 1 e as Creditos lmobiliarios 2, quando 

referidos conjuntamente; 

Sao os Certificados de Recebiveis I mobil iarios que sera a 

emitidos pela Cessionaria, no ambito da Oferta Restrita; 

/) 
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"CVM": 

"Data de Emissao": 

"Data Efetiva da Entrega": 

"Devedora": 

"Dia(s) Util(eis)": 

"Edificacao 1 ": 

"Edificacao 2": 

"Edificacoes": 

Comissao de Valores Mobiliarios; 

E o dia 15 de setembro de 2013; 

Ap6s a conclusao do laudo definitivo, desde que a Cedente 

tenha entregado todos os documentos mencionados nos 

Contratos de Locac;:ao Atipica, sera considerado como termo de 

entrega e aceitac;:ao do lm6vel, caracterizando a data de inicio 

do prazo locaticio; 

0 Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, com sede 

na cidade de Brasilia, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob 

o no 00.000.000/0001-91, situada a Quadra 01, Bloco G, Setor 

Bancario Sul, Distrito Federal; 

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

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

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

meio da BM&FBOVESPA, qualquer dia que nao seja sabado, 

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

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

outro caso, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos 

comerciais na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, e na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e que nao 

seja sabado ou domingo; 

A edificac;:ao de aproximadamente 624,77m 2
, a ser realizada no 

lm6vel, nos exatos termos dos projetos constantes no Contrato 

de Locac;:ao Atipica 1 e aditamentos posteriores, sob medida e 

de acordo com as necessidades da Devedora; 

A edificac;:ao de aproximadamente 811 ,65m 2 , a ser realizada no 

lm6vel, nos exatos termos dos projetos constantes no Contrato 

de Locac;:ao Atipica 2 e aditamentos posteriores, sob medida e 

de acordo com as necessidades da Devedora; 

A Edificacao 1 e a Edificacao 2 quando referidas em conJ·unto; 
' ' /-) 
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"Eventos de Multa Nos termos do Contrato de Cessao, sao considerados eventos de 

I ndenizat6ria": multa indenizat6ria aqueles previstos no item 7.1 e subitens do 

Contrato de Cessao; 

"Eventos de RecomQra Nos termos do Contrato de Cessao, sao considerados como 

ComQuls6ria": eventos de compra compuls6ria aqueles previstos no item 6.2 e 

subitens do Contrato de Cessao; 

"lm6vel": 0 im6vel objeto da matricula no 87.031, fruto da unifica~ao das 

matriculas no 46.560 e 46.561' registrada no 2° Oficial de 

Registro de lm6veis de Santos, localizado na Cidade de Santos, 

Estado de Sao Paulo; 

"INCC/FGV": lndice Nacional da Constru~ao Civil, divulgado pela Funda~ao 

Getulio Vargas; 

"lnstrucao CVM no 28/83": lnstru~ao da CVM no 28, de 23 de novembro de 1983, conforme 

alterada; 

"lnstrucao CVM no 409/04": lnstru~ao da CVM no 409, de 18 de agosto de 2004, conforme 

alterada; 

"lnstru~ao CVM no 476/09": lnstru~ao da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

alterada; 

"lnvestidores": Os subscritores dos CRI; 

"IPCA/IBGE": lndice Nacional de Pre~os ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica; 

"Lei no 10.931 /04": Lei no 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada; 

"Lei no 6.404/76": Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; 

"Lei no 9.514/97": Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada; 

L'"J. 

(~ ;t/ 
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"Multa lndenizat6ria": 

"Obrigacoes Garantidas": 

"Oferta Restrita": 

"Patrimonio Separado": 

"Recompra Compuls6ria": 

"Regime Fiduciario": 

"Resgate Antecipado": 

Multa a ser paga pela Cedente a Emissora caso ocorra qualquer 

um dos Eventos de Multa lndenizat6ria, nos termos do Contrato 

de Cessao; 

Sao as obrigat;:6es garantidas pela Alienat;:ao Fiduciaria do 

im6vel, quais sejam (i) pagamento dos Cn§ditos lmobiliarios, o 

que inclui a totalidade das obrigat;:6es, presentes e futuras, 

principais e acess6rias, assumidas ou que venham a ser 

assumidas pela Devedora em decorrencia da emissao dos 

Contratos de Locat;:ao Atipica e suas posteriores alterat;:6es; e 

(ii) cumprimento de todas as obrigat;:6es, presentes e futuras, 

principais e acess6rias, assumidas e que venham a ser assumidas 

pela Cedente no Contrato de Cessao, e suas posteriores 

alterat;:6es, conforme descritas no item 2.2. do lnstrumento 

Particular de Alienat;:ao Fiduciaria de lm6vel; 

A oferta publica de distribuit;:ao dos CRI da presente Emissao, 

com esfort;:os restritos, realizada no ambito da lnstrut;:ao CVM no 

476/09; 

Totalidade dos Cn§ditos lmobiliarios, respectivos acess6rios, 

incluindo a Conta Centralizadora, nao incluindo os Cn§ditos 

lmobiliarios, submetidos ao Regime Fiduciario, que sao 

destacados do patrimonio da Securitizadora, destinando-se 

exclusivamente a liquidat;:ao dos CRI, bem como ao pagamento 

dos respectivos custos de administrat;:ao e de obrigat;:6es fiscais; 

A obrigat;:ao da Cedente de recomprar a totalidade dos Creditos 

lmobiliarios caso ocorra qualquer um dos Eventos de Recompra 

Compuls6ria, nos termos do Contrato de Cessao; 

Regime Fiduciario, instituido sabre os Creditos lmobiliarios, nos 

termos do artigo 9o da Lei no 9.514/97; 

0 resgate antecipado dos CRI, a ser realizado pela Emissora nos 

termos da Clausula Sexta deste Termo; 
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"Valor da Cessao": E o montante a ser pago pela Cessionaria a Cedente, na forma 

prevista no item 2.2 e subitens do Contrato de Cessao; 

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em carater irrevogavel e irretratavel, os Creditos 

lmobiliarios, cedidos a Emissora nos termos do Contra to de Cessao, aos CRI da 94a Serie da 1 a 

Emissao, cujas caracteristicas sao descritas na clausula terceira, abaixo. 

2.2. A Emissora declara que, pelo presente Termo, foram vinculados a presente emissao de CRI os 

Creditos lmobiliarios, representados pelas CCI, de sua titularidade com valor nominal de 

R$ 12.258.841,94 (doze milh6es, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um 

reais e noventa e quatro centavos), na Data de Emissao. 

2.3. As caracteristicas dos Creditos lmobiliarios vinculados a este Termo, bem como a 

identificac;:ao da Devedora, estao perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo I ("Anexo 

!"), o qual integra este Termo. 

2.4. A arrecadac;:ao dos Creditos lmobiliarios sera realizada diretamente pela Emissora e os 

recursos decorrentes dos pagamentos da Devedora serao depositados na Conta Centralizadora, 

sendo que a cobranc;:a judicial, caso necessaria, sera efetuada por advogados especializados. 

2.4.1. Conforme disposto no Contrato de Cessao, a Cedente ficou responsavel pela custodia 

e guarda de todos e quaisquer documentos comprobatorios dos Creditos lmobiliarios. A 

Cedente devera guardar toda a documentac;:ao que esteja na sua posse pelo prazo de 5 

(cinco) anos, apos o pagamento integral dos Creditos lmobiliarios. 

2.4.1.1. Ainda nos termos do Contrato de Cessao, a Cedente ficou obrigada a 

entregar os documentos comprobatorios dos Creditos lmobiliarios a Emissora, no 

local por esta indicado, no prazo de 10 (dez) Dias Uteis contados a partir do 

recebimento de notificac;:ao expressa neste sentido. 

2.4.2. A Emissora declara que o controle e a cobranc;:a dos Creditos lmobiliarios serao 

realizados pela Emissora, nao obstante a Cedente ter notificado a Devedora acerca da 

cessao dos Creditos lmobiliarios a Emissora. 
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2.5. Ap6s o periodo de 24 (vinte e quatro) meses da Data de Emissao dos CRI, a Cedente, a seu 

exclusivo criteria, podera efetuar a recompra facultativa da totalidade dos Creditos lmobiliarios, 

nos termos do Contrato de Cessao. 

2.6. Caso ocorra qualquer um dos Eventos de Recompra Compuls6ria, a Cedente se obriga a 

recomprar a totalidade dos Creditos lmobiliarios, nos termos do Contrato de Cessao. 

2.7. Caso ocorra qualquer um dos Eventos de Multa lndenizat6ria, a Cedente pagara a Emissora a 

Multa lndenizat6ria, nos termos do Contrato de Cessao. 

CLAUSULA TERCEIRA- IDENTIFICA~AO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUI~AO 

3.1. Os CRI objeto da presente emissao, cujo lastro se constitui pelos Creditos lmobiliarios, 

possuem as seguintes caracteristicas: 

1. Emissao: 1 a; 

2. Serie: 94a; 

3. Quantidade de CRI: 27 (vinte e sete); 

4. Valor Global da Serie: R$ 9.255. 798,45 (nove milhoes, duzentos e cinquenta e cinco mil, 

setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos); 

5. Valor Nominal Unitario: R$ 342.807,35 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sete 

reais e trinta e cinco centavos); 

6. Prazo de Amortizayao: 120 (cento e vinte) meses a contar do final da carencia de 1 (um) 

mes a partir da Data de Emissao; 

7. Atualizac;:ao Monetaria: Os CRI serao atualizados pelo IGP-DI/FGV, mensalmente, ate a Data 

Efetiva da Entrega e, anualmente, ap6s a referida data, com base na Data Efetiva da Entrega; 

8. Juros Remunerat6rios: Aos CRI serao conferidos juros remunerat6rios, calculados a partir da 

Data de Emissao, correspondentes a 5, 9196% (cinco inteiros e nove mil, cento e noventa e seis 

centesimos por cento) ao ano; 

9. Periodicidade de Pagamento de Amortizac;:ao e Juros Remunerat6rios: mensal, conforme 

disposto no Anexo II deste Termo ("Anexo II"), sendo que os Juros Remunerat6rios incorridos 

entre a Data de Emissao e 15 de outubro de 2013 serao incorporados ao principal em 15 de 

outubro de 2013; 

10. Regime Fiduciario: Sim; 

11. Sistema de Registro e Liquida,ao Financeira: CETIP e/ou BMEtFBOV/ 
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12. Data de Emissao: 15 de setembro de 2013; 

13. Local de Emissao: Sao Paulo- SP; 

14. Data de Vencimento Final: 15 de outubro de 2023; 

15. Taxa de Amortiza\=ao: Variavel, de acordo com a tabela de amortiza\=ao constante do Anexo 

II deste Termo; 

16. Codigo ISIN: BRRBRACRI2E1; 

17. Garantia flutuante: Nao; 

18. Coobriga\=ao da Emissora: Nao, sem coobriga\=ao. 

3.2. Os CRI poderao ser registrados para distribui\=ao primaria e negocia\=ao no mercado 

secundario na CETIP e/ou na BM&.FBOVESPA, e distribuidos com a intermedia\=ao do Coordenador 

Lider, nos termos do artigo 2° da lnstru\=ao CVM no 476/09. 

3.3. A Oferta Restrita dos CRI sera realizada em conformidade com a lnstru\=ao CVM no 476/09 e 

com as demais disposi\=6es legais e regulamentares aplicaveis e esta automaticamente dispensada 

de registro de distribui\=ao na CVM, nos termos do artigo 6° da lnstru\=ao CVM no 476/09. A Emissao 

nao sera registrada na Associa\=aO Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais -

ANBIMA por se tratar de oferta publica com esfor\=os restritos de coloca\=ao, nos termos do artigo 

25, §1 o do Codigo ANBIMA de Regula\=ao e Melhores Praticas para as Ofertas Publicas de 

Distribui\=ao e Aquisi\=ao de Valores Mobiliarios ("Codigo ANBIMA"). 

3.3.1. A Oferta Restrita e destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do artigo 

4° da lnstru\=ao CVM no 476/09 e do artigo 109 da lnstru\=ao CVM no 409/04, observado que 

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

se destinem a investidores nao qualificados; e (ii) as pessoas naturais e juridicas 

mencionadas no inciso IV do artigo 109 da lnstru\=aO CVM no 409/04 deverao subscrever ou 

adquirir, no ambito da oferta, valores mobiliarios no montante minima de R$ 1.000.000,00 

(um milhao de reais). 

3.3.2. Em atendimento ao que dispoe a lnstru\=ao CVM no 476/09, os CRI serao ofertados a, 

no maximo, 50 (cinquenta) lnvestidores e subscritos ou adquiridos por, no maximo, 20 

(vinte) lnvestidores. 

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

lnvestidores, por ocasiao da subscri\=ao, fornecer, por escrito, declaracao no Boletim de 

Subscri\=ao, atestando que estao cientes de que: 
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a) a oferta dos CRI nao foi registrada na CVM; e 

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

CVM no 476/09. 

3.4. A distribuic;:ao publica dos CRI sera encerrada quando da subscric;:ao da totalidade dos CRI, 

devendo o Coordenador Uder enviar o comunicado de encerramento a CVM no prazo legal, nos 

termos do Contrato de Distribuic;:ao. 

3.4.1 Em conformidade com o artigo so da lnstruc;:ao CVM no 476/09, o encerramento da 

Oferta devera ser informado pelo Coordenador Uder a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contado do seu encerramento, devendo referida comunicac;:ao ser encaminhada par 

intermedio da pagina da CVM na rede mundial de computadores e canter as informac;:oes 

indicadas no Anexo I da lnstruc;:ao CVM no 476/09. 

3.4.2 Caso, em razao de impossibilidades tecnicas da CVM, o acesso ao sistema 

disponibilizado pela CVM para envio de documentos par intermedio de sua pagina na rede 

mundial de computadores nao possa ser realizado, o envio do aviso sabre o encerramento 

da Oferta sera feito par meio de petic;:ao assinada conjuntamente pelo Coordenador Uder 

e pela Emissora. 

3.4.3 Caso a Oferta nao seja encerrada dentro de 6 (seis) meses contados da data de seu 

infcio ("Prazo de Colocacao"), o Coordenador Uder devera realizar a comunicac;:ao prevista 

no subitem 3.4.1, acima, com OS dados disponfveis a epoca, complementando-o 

semestralmente ate o seu encerramento. 

3.5. Os CRI da presente emissao somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados 

de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de subscric;:ao ou aquisic;:ao 

dos CRI pelos lnvestidores. 

3.5.1 Os CRI somente poderao ser negociados entre investidores qualificados, conforme 

definido no subitem 3.3.1, acima, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta 

publica perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei no 6.385/76 e da lnstruc;:ao 

CVM no 400/03 e apresente prospecto da Oferta a CVM, nos termos da regulamentac;:ao 

aplicavel. 
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CLAUSULA QUARTA- SUBSCRI<;:ii.O E INTEGRALIZA<;:ii.O DOS CRI 

4.1. Os CRI serao subscritos na forma do subitem 4.1.1, abaixo. 0 prec;:o de subscric;:ao de cada um 

dos CRI sera correspondente ao Valor Nominal Unitario na Data de Emissao, acrescido da 

Atualizac;:ao Monetaria e dos Juras Remunerat6rios calculados pro rata die, desde a Data de 

Emissao ate a data de sua efetiva integralizac;:ao. A integralizac;:ao sera feita pelo valor de 

subscric;:ao, conforme acima mencionado, acrescido de eventual agio ou deduzido de desagio 

negociado na distribuic;:ao, conforme item 3.1, acima, calculados pro rata die, desde a Data de 

Emissao ate a data de sua efetiva integralizac;:ao. 

4.1.1. A integralizac;:ao dos CRI sera realizada em moeda corrente nacional, a vista, na data 

a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscric;:ao, pelo prec;:o de integralizac;:ao, 

conforme previsto no item 4.1 deste Termo. 

4.2. A negociac;:ao dos CRI sera realizada via CETIP e/ou BM&FBOVESPA. 

CLAUSULA QUINTA- CALCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZA<;:ii.O MONET ARIA, JUROS 

REMUNERATORIOS E AMORTIZA<;:ii.O DOS CRI 

5.1. 0 Valor Nominal Unitario sera atualizado, ate a Data Efetiva da Entrega, em bases mensais, 

e, ap6s, anualmente, pelo IGP-DI/FGV, com base na Data Efetiva da Entrega, nas Datas de 

Atualizac;:ao, conforme formula a seguir: 

VNa = VN x C, onde: 

VNa =Valor Nominal Unitario, atualizado monetariamente, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

VN = Valor Nominal Unitario na Data de Emissao ou na ultima Data de Atualizac;:ao, ou ap6s 

incorporac;:ao de juros, ou amortizac;:ao, se houver, o que ocorrer por ultimo, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; e 
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C = Fator acumulado da varia<;:ao: 

i- mensal do IGP-DI/FGV, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, 

apurado conforme formula a seguir: 

Nl1 11 = Numero fndice do IGP-DI/FGV referente ao mes anterior a data da proxima Data de 

Atualiza<;:ao; 

N/10 = Numero fndice do IGP-DI/FGV domes imediatamente anterior ao Nl 11 • 

ii- anual do IGP-DI/FGV, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, 

apurado conforme formula a seguir: 

C = Nln onde: 
NJ 0 ' 

Nl 11 = Numero fndice do IGP-DI/FGV referente ao mes imediatamente anterior a proxima 

Data de Atualiza<;:ao ou ultimo divulgado; 

NJ 0 = Numero fndice do IGP-DI/FGV referente ao mes da Data Efetiva da Entrega ou ultima 

Data de Atualiza<;:ao. 

Observa<;:6es: 

a) entende-se como Data de Atualiza<;:ao, antes da Data Efetiva da Entrega, todo o dia 15 

de cada mesque antecede a Data Efetiva da Entrega (exclusive), e, apos, todo o dia 15 

do mes da Data Efetiva da Entrega de cada ano. 

5.2. Sabre o Valor Nominal Unitario, atualizado monetariamente nos termos do item 5.1 acima, 

incidirao a taxa de juros remuneratorios definida no item 3.1, alinea "8" acima, informada com 4 

(quatro) casas decimais, com base em um ano de 360 (trezentos dias corridos, 
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calculados de forma cumulativa, pro rata temporis, e pagos nas datas de pagamento, conforme 

formula a seguir: 

J = V Na x (Fatar de Juras- 1), onde: 

J = Valor unitario dos juros acumulados no periodo, calculados com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

VNa = Conforme definido acima; 

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

arredondamento, conforme formula a seguir: 

dcp 

[ 
TI 0 meses x3o]dct 

Fa tor de Juros = (i + 1) 360 , onde: 

i = 5,9196% ao ana; 

n° meses = numero de meses inteiros entre a Data de Emissao ou data de pagamento ou 

incorpora<;:ao imediatamente anterior e a proxima data de pagamento ou incorpora<;:ao; 

dcp = numero de dias corridos entre a Data de Emissao ou a ultima data de pagamento ou 

incorpora<;:ao, oque ocorrer por ultimo, e a data de calculo; e 

dct = numero de dias corridos entre a Data de Emissao ou ultima data de pagamento ou 

incorpora<;:ao, 0 que ocorrer par ultimo, e a proxima data de pagamento ou incorpora<;:ao. 

Observa<;:6es: 

n° meses X30 
a) o fator resultante da expressao ~---

36o 

sem arredondamento; 

nQ meses x3o 

e considerado com 9 (nove) casas decimais, 

b) a expressao (i + 1) 360 e considerada com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento; e 
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c) a expressao ~:~ e considerada com 9 (nove) casas decimais, sem arredondamento. 

5.3. Calculo da Amortizac;:ao Mensal ordinaria: 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de amortizac;:ao, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

VNa = Conforme definido acima; 

Tai = 1-esima taxa de amortizac;:ao informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme Anexo II do 

presente Termo. 

5.4. Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigac;:ao da 

Emissora, ate o 1° (primeiro) Dia Util subsequente, se o vencimento coincidir com dia que nao 

seja Dia Util, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos. 

5.4.1. As datas de pagamento de quaisquer obrigac;:oes referentes aos CRI serao prorrogadas 

pelo numero de dias necessarios para assegurar que, entre o dia do recebimento da ultima 

arrecadac;:ao dos Creditos I mobil iarios pel a Emissora e o pagamento de suas obrigac;:oes 

referentes aos CRI, sempre decorram pelo menos 2 (dais) Dias Uteis. 

5.4.2. Na hip6tese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas do CRI, decorrente de 

atraso no pagamento dos Creditos lmobiliarios pela Devedora, incidirao, sabre os valores em 

atraso, multa moratoria de 2% (dais por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mes 

e atualizac;:ao monetaria pelo mesmo indice dos CRI, conforme disposto neste Termo, desde 

a data da mora ate a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessaria. 

5. 5. Se o IGP-DI /FGV for extinto ou considerado inaplicavel aos Creditos lmobiliarios, observar-se

a o criteria de substituic;:ao previsto nos itens 9.2 dos Contratos de Locac;:ao Atipica. 

5.6. Caso a Data Efetiva da Entrega das Edificac;:oes a Devedora, conforme definida nos Contratos 

de Locac;:ao Atipica, seja diferente da data prevista inicialmente para nmentos dos CRI 
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previstos na tabela constante do Anexo II do presente Termo, a Emissora deven1 alterar a tabela 

de pagamento dos CRI con stante do Anexo II, de forma a refletir a alterac;:ao do inicio do fluxo de 

pagamento das amortizac;:oes, sendo certo que neste caso o pagamento dos juros serao realizados 

normalmente, independentemente de qualquer manifestac;:ao dos Titulares dos CRI neste sentido, 

observado que caso seja necessaria a prorrogac;:ao das datas os juros permanecerao devidos nas 

datas previstas inicialmente. 

5.6.1. De modo a viabilizar a alterac;:ao da curva de amortizac;:ao dos CRI nos termos da 

clausula 5.6 acima, a Emissora, com a ciencia do Agente Fiduciario, devera encaminhar 

comunicac;:ao por escrito a CETIP e/ou a BM&.FBOVESPA, conforme o caso, solicitando as 

alterac;:oes necessarias nos sistemas por ela mantidos e administrados. Ficam autorizados a 

Emissora e o Agente Fiduciario a formalizarem os aditivos necessarios para regularizar a 

alterac;:ao da curva aqui prevista. 

CLAUSULA SEXTA- AMORTIZA~AO EXTRAORDINARIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

6.1. Em caso de vencimento antecipado dos Creditos lmobiliarios ou qualquer outra forma de 

antecipac;:ao dos Creditos lmobiliarios, incluindo, mas nao se limitando, aos pagamentos 

decorrentes de Recompra Compulsoria e de Multa indenizatoria, a Emissora utilizara os recursos 

decorrentes desses eventos para a Amortizac;:ao Extraordinaria ou Resgate Antecipado obrigatorio, 

parcial ou total, dos CRI. 

6.1.1. A Amortizac;:ao Extraordinaria ou o Resgate Antecipado obrigatorio serao realizados 

sabre o valor nominal unitario dos CRI, devidamente atualizado, calculado a taxa de juros 

remuneratorios, na data do evento, de forma pro rata die, conforme disposto na Clausula 

Quinta acima. 

6.1.2. Em caso de Amortizac;:ao Extraordinaria, a Emissora disponibilizara ao Agente 

Fiduciario e a CETIP e/ou BM&.FBOVESPA a nova curva de amortizac;:ao para os CRI, em 

substituic;:ao a curva de amortizac;:ao constante no Anexo II, recalculando, se necessaria, as 

taxas de amortizac;:ao em cada Data de Pagamento. 

6.1.3. Em qualquer dos casas acima, a Amortizac;:ao Extraordinaria ou o Resgate Antecipado 

obrigat6rio dos CRI sera realizada sob a ciencia do agente fiduciario. A Amortizac;:ao 

Extraordinaria alcanc;:ara, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor 

unitario na data do evento. 
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6.2. Exclusivamente em caso de Amortiza~ao Extraordinaria ou o Resgate Antecipado obrigat6rio 

dos CRI, a Emissora realizara os pagamentos aos lnvestidores de forma proporcional aos creditos 

imobiliarios pagos. 

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS 

7.1. Garantias. Em garantia das Obriga~oes Garantidas foi constituida a Aliena~ao Fiduciaria do 

lmovel, observados os termos e condi~oes constantes do lnstrumento Particular de Aliena~ao 

Fiduciaria de lm6vel em Garantia. 

CLAUSULA OITAVA- OBRIGA<;:OES DA EMISSORA 

8.1. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca dos CRI e da propria 

Emissora, mediante publica~ao no jornal de publica~ao de seus atos societarios, assim como 

prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario par meio de comunica~ao par 

escrito. 

8.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relat6rio mensal, coloca-lo a disposi~ao dos 

lnvestidores e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 20° (vigesimo) dia de cad a mes, ratificando a 

vincula~ao dos Creditos lmobiliarios aos CRI. 

8.2.1. 0 referido relat6rio mensal devera incluir: 

a) Data de Emissao dos CRI; 

b) Saldo devedor dos CRI; 

c) Criteria de atualiza~ao monetaria dos CRI; 

d) Data de Vencimento Final dos CRI; 

e) Valor pago aos lnvestidores no mes; 

f) Valor recebido da Devedora e da Cedente, conforme o caso; e, 

g) Valor nominal remanescente dos Creditos lmobiliarios. 

8.3. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario, no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis 

contado do recebimento da solicita~ao respectiva, todas as informa~oes relativas aos Creditos 

lmobiliarios. 
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8.4. A Emissora se obriga a manter contratada, durante a vigencia deste Termo, institui<;:ao 

financeira habilitada para a presta<;:ao dos servi<;:os de banco mandatario e banco liquidante dos 

CRI, sendo que o pagamento dos CRI sera realizado atraves da Conta Centralizadora. 

8.4.1. A Emissora declara que a custodia dos Creditos lmobiliarios, incluindo a guarda e 

conserva<;:ao dos documentos que comprovam sua origem, incluindo a via original dos 

Contratos de Loca<;:ao Atipica, sera realizada pela Cedente. Mediante solicita<;:ao par parte 

da Emissora, os documentos que comprovam a origem dos Creditos lmobiliarios poderao lhe 

ser entregue, observada a antecedencia minima de 10 (dez) dias uteis. 

8.5. As atividades relacionadas a administra<;:ao ordinaria dos Creditos lmobiliarios serao 

realizadas pela Emissora. 

8.6. A Emissora obriga-se desde ja a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros 

e atos societarios necessaries a realiza<;:ao do relatorio anual, conforme a lnstru<;:ao CVM no 28/83, 

que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente 

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

disponibiliza<;:ao na CVM. 0 referido relatorio do grupo societario da Emissora devera canter, 

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

controle, no encerramento de cada exercicio social. 

8.7. A Emissora calculara, em conjunto com o Agente Fiduciario, o valor unitario dos CRI, a 

atualiza<;:ao monetaria e os juros remuneratorios. 

8.8. A Emissora compromete-se a notificar em ate 15 (quinze) Dias Uteis os lnvestidores e o 

Agente Fiduciario caso quaisquer das declara<;:6es prestadas no presente Termo tornem-se total ou 

parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

8. 9. A Emissora declara que verificou a legalidade e ausencia de vicios da emissao dos CRI, alem 

da veracidade, consistencia, corre<;:ao e suficiencia das informa<;:6es prestadas no presente Termo. 

CLAUSULA NONA- REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRAc;:Ao DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. Na forma do artigo 9° da Lei no 9.514/97, a Emissora institui, em carater irrevogavel e 

irretratavel, Regime Fiduciario sabre os Creditos lmobiliarios, incluindo a Conta Centralizadora, 

constituindo referidos Creditos lmobiliarios lastro para os CRI. 
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9.1.1. A Escritura de Emissao encontra-se devidamente custodiada junto a lnstituic,:ao 

Custodiante, nos termos do § 4° do artigo 18 da Lei no 10.931 /04. 

9.1.2. 0 Regime Fiduciario, instituido pela Emissora, por meio deste Termo de 

Securitizac,:ao, sera registrado na lnstituic,:ao Custodiante das CCI, nos termos do artigo 23, 

paragrafo unico, da Lei no 10.931 /04, atraves da declarac;:ao que constitui o Anexo IV a este 

Termo de Securitizac,:ao ("Anexo IV"). 

9.2. Os Creditos lmobiliarios e os recursos mantidos na Conta Centralizadora, permanecerao 

separados e segregados do patrimonio comum da Emissora, ate que se complete o resgate 

da total idade dos CRI. 

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei no 9.514/97, os Creditos lmobiliarios e os recursos 

mantidos na Conta Centralizadora estao isentos de qualquer ac;:ao ou execuc;:ao pelos 

credores da Emissora, nao se prestando a constituic;:ao de garantias ou a execuc;:ao por 

quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e so responderao, 

exclusivamente, pelas obrigac;:oes inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual 

entendimento pela aplicac;:ao do artigo 76 da Medida Provisoria no 2.158-35/2001. 

9.4. A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio Separado, promovendo as 

diligencias necessarias a manutenc;:ao de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de 

recebimento dos Creditos lmobiliarios e de pagamento da amortizac;:ao do principal, juros e 

demais encargos acessorios dos CRI. 

9. 5. A Emissora somente respondera por prejuizos ou insuficiencia do Patrimonio Separado 

em caso de descumprimento de disposic;:ao legal ou regulamentar, negligencia ou 

administrac;:ao temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio Separado. 

CLAUSULA DECIMA - AGENTE FIDUCIARIO 

1 0.1. A Emissora, neste a to, nomeia o Agente Fiduciario, que formalmente aceita a sua 

nomeac;:ao, para desempenhar os deveres e atribuic;:oes que lhe competem, sendo-lhe devida uma 

remunerac;:ao nos termos da lei e deste Termo. 

10.2. Atuando como representante dos lnvestidores, o Agente Fiduciario//' 

1/ 
l 
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a) aceitar integralmente o presente Termo, com todas as suas clausulas e condit;:6es; 

b) aceitar a funr;:ao que lhe e conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuir;:6es 

previstos na legislac,:ao especifica e neste Termo; 

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

e atribuida, conforme o paragrafo terceiro do artigo 66 da Lei no 6.404/76; 

d) que e representado neste ato na forma de seu Estatuto Social; 

e) nao se encontrar em nenhuma das situac,:6es de conflito de interesse previstas nos artigos 

9°, inciso II, e 10, da lnstruc,:ao CVM no 28/83; 

f) que verificou a legalidade e ausencia de vicios da operac,:ao, alem da veracidade, 

consistencia, correc,:ao e suficiencia das informac,:6es disponibilizadas pela Securitizadora no 

Termo; e 

g) que verificou, no momenta de aceitar a func,:ao, a veracidade das informac,:6es contidas 

neste Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omiss6es, falhas ou defeitos de 

que tenha conhecimento. 

10.3. lncumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

a) zelar pela protec,:ao dos direitos e interesses dos lnvestidores, empregando no exercicio da 

func,:ao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo emprega na administrac,:ao dos 

pr6prios bens, acompanhando a atuac,:ao da Securitizadora na administrac,:ao do Patrim6nio 

Separado; 

b) adotar, quando cabivel, medidas j udiciais ou ext raj udiciais necessarias a defesa dos 

interesses dos lnvestidores, bem como a realizac,:ao dos bens e direitos afetados ao Patrim6nio 

Separado, caso a Securitizadora nao o fac,:a; 

c) exercer, na hip6tese de insolvencia da Securitizadora, a administrac,:ao do Patrim6nio 

Separado, conforme estabelecido neste Termo; 
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d) promover, na forma prevista neste Termo, a liquidac,:ao do Patrimonio Separado; 

e) convocar assembleia geral dos lnvestidores para deliberar sabre as normas de 

administrac,:ao ou liquidac,:ao do Patrim6nio Separado no caso de insuficiencia de tal patrim6nio; 

f) no caso de renuncia de suas func,:6es, em virtude da superveniencia de conflitos de 

interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidao, permanecer no exercicio dessas 

func,:6es pelo prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a data de solicitac,:ao da renuncia, devendo, ainda, 

fornecer a Securitizadora ou a quem esta indicar, em ate 30 (trinta) dias da data de sua renuncia, 

toda a escriturac,:ao, correspondencia e demais papeis relacionados ao exercicio de suas func,:6es; 

g) conservar em boa guarda toda a escriturac,:ao, correspondencia e demais papeis 

relacionados ao exercicio de suas func,:6es, recebidos da Securitizadora; 

h) verificar, no momenta de aceitar a func,:ao, a veracidade das informac,:6es contidas no 

presente Termo, bem como a regularidade dos registros e averbac,:6es as garantias, quando 

aplicavel, e deste Termo, respectivamente, nas instituic,:6es competentes, diligenciando no 

sentido de que sejam sanadas as omiss6es ou falhas de que tenha conhecimento; 

i) elaborar anualmente relat6rio e coloca-lo sempre que solicitado, a disposic,:ao dos 

lnvestidores, na sede da Securitizadora e na sua propria sede, no prazo maximo de 04 meses a 

contar do encerramento do exercicio social, o qual devera canter, os itens dispostos na lnstruc,:ao 

CVM no 28/83. 

j) declarar sua aptidao para continuar exercendo a sua func,:ao de Agente Fiduciario; 

k) cientificar os lnvestidores, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da ciencia, acerca 

de eventual inadimplemento de obrigac,:6es atinentes a presente emissao de CRI, por parte da 

Securitizadora; 

l) fornecer a Securitizadora termo de quitac,:ao, no prazo de 05 (cinco) dias ap6s satisfeitos OS 

Creditos lmobiliarios e extinto o Regime Fiduciario, que servira para baixa, nos competentes 

Cart6rios de Registros de lm6veis dos Creditos lmobiliarios e garantias a elas vinculadas, se for o 

caso; 
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m) disponibilizar aos lnvestidores, sempre que solicitado, o acompanhamento do pagamento, 

pela Securitizadora, dos CRI, das despesas relacionadas a referidos titulos, conforme previsto 

neste Termo, atraves do envio de relat6rios mensais pela Securitizadora; 

n) verificar a regularidade da constituic,:ao das garantias reais, flutuantes e fidejuss6rias, bem 

como valor dos bens dados em garantia, observando a manutenc,:ao de sua suficiencia e 

exequibilidade; e 

o) disponibilizar o valor unitario dos CRI aos investidores e aos participantes do mercado, 

atraves de sua central de atendimento e/ou se seu website. 

1 0.4. 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, como remunerac,:ao pelo desempenho dos 

deveres e atribuic,:oes que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, parcelas anuais de R$ 

16.376,59 (dezesseis mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo 

que a primeira parcela sera quitada a partir da integralizac,:ao dos CRI pelos lnvestidores, e as 

demais, nas mesmas datas dos anos subsequentes. 

10.4.1. A remunerac,:ao nao inclui as despesas que sejam consideradas necessarias ao 

exercicio da func;:ao do Agente Fiduciario, tais como, exemplificativamente, publicac;:oes em 

geral (exemplos: edital de convocac,:ao de assembleia geral dos lnvestidores, ata da 

assembleia geral dos lnvestidores, anuncio comunicando que o relat6rio anual do Agente 

Fiduciario encontra-se a disposic,:ao etc.), notificac,:oes, extrac,:ao de certidoes, despesas com 

viagens e estadias, transportes e alimentac,:ao de seus agentes, contratac,:ao de especialistas, 

tais como auditoria e/ou fiscalizac,:ao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, 

necessarias ao exercicio da func,:ao do Agente Fiduciario, as quais serao cobertas pelo 

Patrimonio Separado, observando-se que a Emissora sera, sempre que possivel, comunicada 

sabre tais despesas, previamente e por escrito. 

10.4.3. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerac,:oes previstas no 

item 1 0.4, acima, estara sujeita a multa moratoria de 2% (dais por cento) sabre o valor do 

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

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

ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessaria. 
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1 0.4.4. As parcelas de remunerac;:ao serao atualizadas, anualmente, a partir da Data de 

Emissao dos CRI pela variac;:ao do IPCA/IBGE, adotando-se, ainda, os mesmos criterios de 

substituic;:ao desse fndice, conforme previsto neste Termo. 

10.4.5. A remunerac;:ao definida no item 10.3, acima, sera devida mesmo ap6s o vencimento 

dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranc;:a de inadimplencias nao 

sanadas. 

10.4.6. As parcelas acima mencionadas deverao ser acrescidas de (i) Impasto Sobre Servic;:os 

de qualquer natureza (ISS); (ii) Programa de lntegrac;:ao Social (PIS); (iii) Contribuic;:ao para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e (iv) quaisquer outros impastos que venham a 

incidir sobre a remunerac;:ao do Agente Fiduciario, excetuando-se o Impasto de Renda, 

retido na fonte. 

1 0.4.7. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o 

Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos lnvestidores deverao 

ser previamente aprovadas e adiantadas pelos lnvestidores e, posteriormente conforme 

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

lnvestidores incluem tambem os gastos com honorarios advocaticios de terceiros, depositos, 

custas e taxas judiciarias nas ac;:6es propostas pelo Agente Fiduciario, na condic;:ao de 

representante da comunhao dos lnvestidores. As eventuais despesas, depositos e custas 

judiciais decorrentes da sucumbencia em ac;:6es judiciais serao igualmente suportadas pelos 

lnvestidores, bem como a remunerac;:ao do Agente Fiduciario na hipotese da Emissora 

permanecer em inadimplencia com relac;:ao ao pagamento desta por um periodo superior a 

30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos lnvestidores para 

cobertura do risco de sucumbencia. 

10.5. 0 Agente Fiduciario podera ser substituido em razao de sua destituic;:ao, renuncia, ou nas 

hip6teses previstas em lei ou em ato regulamentar da CVM, observado o quanto segue: 

a) em nenhuma hipotese a func;:ao de Agente Fiduciario podera ficar vaga por um periodo 

superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual devera ser realizada convocac;:ao de assembleia geral 

dos lnvestidores para a escolha do novo Agente Fiduciario; 
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b) a assembleia geral dos lnvestidores, referida na alinea anterior, podera ser convocada pelo 

Agente Fiduciario a ser substituido, pela Securitizadora, por lnvestidores que representem no 

minima 10% (dez por cento) dos CRI, ou pela CVM; 

c) aos lnvestidores somente e facultado proceder a substitUi\=aO do Agente Fiduciario e a 

indica\=ao de seu eventual substituto, ap6s o encerramento do prazo de distribui\=ao publica dos 

CRI, em assembleia geral de lnvestidores, especialmente convocada para esse fim; 

d) a substitui\=ao do Agente Fiduciario fica sujeita a previa comunica\=ao a CVM, conforme 

disposto no Art. 4° da lnstru\=ao CVM no 28/83; 

e) a substitui\=ao permanente do Agente Fiduciario devera ser objeto de aditamento ao 

presente Termo, cabendo a Securitizadora providenciar as correspondentes averba\=6es e 

registros; 

f) o Agente Fiduciario inicia o exercicio de suas fun\=oes a partir da data de celebra\=ao do 

presente Termo, devendo permanecer no exercicio de tais fun\=6es ate a sua efetiva substitui\=ao 

ou liquida\=ao total dos CRI; 

g) o agente fiduciario nomeado em substitui\=ao ao atual nao devera receber remunera\=ao 

superior a constante neste Termo, fixada para o Agente Fiduciario substituido; e, 

h) o Agente Fiduciario substituto devera comunicar imediatamente a substitui\=ao aos 

lnvestidores, mediante publica\=ao em jornal com circula\=ao na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo ou por carta com aviso de recebimento a cada lnvestidor, as expensas do Patrimonio 

Separado. 

1 0.6. 0 agente fiduciario eleito em substitui\=ao nos termos do item 10. 5, acima, assumira 

integralmente os deveres, atribui\=6es e responsabilidades constantes da legisla\=ao aplicavel e 

deste Termo. 

10.7. Os I nvestidores poderao nomear substituto provis6rio para o Agente Fiduciario nos casos de 

vad1ncia por meio de voto da maioria absoluta daqueles. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- LIQUIDAc;:Ao DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. Caso seja verificada: (i) a insolvencia da Emissora; au, ainda (ii) qualquer uma das hip6teses 

previstas no item 11.4, abaixo, o Agente Fiduciario, conforme disposto no item 10.3, acima, 

devera realizar temporaria e imediatamente a administra~ao do Patrimonio Separado constituido 

pelos Creditos lmobiliarios, ou promover a liquida~ao do Patrimonio Separado na hip6tese em que 

a assembleia geral dos lnvestidores venha a deliberar sabre talliquida~ao. 

11.2. Em ate 5 (cinco) dias a contar do inicio da administra~ao, pelo Agente Fiduciario, do 

Patrimonio Separado, devera ser convocada uma assembleia geral dos lnvestidores, na forma 

estabelecida na clausula decima terceira, abaixo, e na Lei no 9.514/97. 

11.3. A assembleia geral dos lnvestidores devera deliberar pela liquida~ao do Patrimonio 

Separado, ou pela continuidade de sua administra~ao par nova securitizadora, fixando, neste 

caso, a remunera~ao deste ultimo, bern como as condi~oes de sua viabilidade economico

financeira. 

11 .4. Alem da hip6tese de insolvencia da Emissora, a criteria da assembleia geral dos 

lnvestidores, a ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo podera ensejar a assun~ao da 

administra~ao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, para liquida-lo ou nao conforme 

itens 10.1 a 10.3, acima: 

a) pedido de recupera~ao judicial, extrajudicial au decreta~ao de falencia da Emissora; 

b) inadimplemento ou mora, pel a Emissora, de qualquer das obriga~oes nao pecuniarias 

previstas neste Termo, sendo que, nessa hip6tese, a liquida~ao do Patrimonio Separado ocorrera 

desde que tal inadimplemento ou mora perdure par mais de 30 (trinta) dias, contados da 

notifica~ao formal realizada pelo Agente Fiduciario; ou 

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, par culpa ou dolo desta, de qualquer das 

obriga~oes pecuniarias previstas neste Termo, sendo que, nessa hip6tese, a liquida~ao do 

Patrimonio Separado ocorrera na data do inadimplemento. 

11.4.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser comunicada ao Agente 

Fiduciario, pela Emissora, em ate 1 (urn) dia util. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ASSEMBLEIA GERAL DOS INVESTIDORES 

12.1. Os lnvestidores poderao, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, a fim de 

deliberar sobre materia de interesse da comunhao dos lnvestidores. 

12.2. A Assembleia Geral podera ser convocada pelo Agente Fiduciario, pela Emissora e/ou por 

lnvestidores que representem, no minimo, 10% (dez por cento) dos CRI em circulac;:ao. 

12. 3. Aplicar-se-a subsidiariamente a assembleia geral, no que couber, o disposto na Lei no 

9.514/97, bern como o disposto na Lei no 6.404/76, conforme posteriormente alterada, a respeito 

das assembleias gerais de acionistas. 

12.4. A assembleia geral sera convocada mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, sendo que 

o prazo de antecedencia da primeira convocac;:ao sera de 20 (vinte) dias, no jornal de publicac;:ao 

legal da Emissora e instalar-se-a, em primeira convocac;:ao, com a presenc;:a de lnvestidores que 

representem, no minimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em circulac;:ao e, em segunda 

convocac;:ao, com qualquer numero, exceto se quorum maior nao for exigido pela legislac;:ao 

aplicavel. 

12.5. Cada CRI conferira a seu titular o direito a urn voto nas assembleias gerais, sendo admitida 

a constituic;:ao de mandatarios, lnvestidores ou nao, observadas as disposic;:oes da Lei no 6.404/76. 

12. 6. Para efeito da constituic;:ao do quorum de instalac;:ao e/ ou deliberac;:ao a que se ref ere esta 

Clausula Decima Segunda, "CRI em circulac;:ao" serao todos aqueles subscritos e integralizados, 

excluidos aqueles mantidos em tesouraria pela propria Emissora e os de titularidade de 

sociedades por ela controladas. Para efeitos de quorum de deliberac;:ao nao serao computados, 

ainda, os votos em branco. 

12.7. Sera facultada a presenc;:a dos representantes legais da Emissora nas assembleias gerais. 

12.8. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a assembleia geral e prestar aos lnvestidores as 

informac;:6es que lhe forem solicitadas. 

12. 9. A presidencia da assembleia geral cabera aos lnvestidores eleito pelos demais ou aquele que 

for designado pela CVM. 
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12.1 0. Exceto conforme estabelecido neste Termo, as delibera<;:oes serao tom ad as por 66% 

(sessenta e seis por cento) dos CRI em circula<;:ao. 

12.11. As delibera<;:oes relativas (i) a altera<;:ao das datas de pagamento de principal e juros dos 

CRI, observado o disposto no item 5.6. e 5.6.1.; (ii) a altera<;:ao da remunera<;:ao dos CRI, (iii) a 
altera<;:ao do prazo de vencimento dos CRI, (iv) aos eventos de Liquida<;:ao do Patrimonio 

Separado; (v) aos quoruns de delibera<;:ao dos lnvestidores em assembleia geral, deverao ser 

aprovadas seja em primeira convoca<;:ao da assembleia geral ou em qualquer convoca<;:ao 

subsequente, por lnvestidores que representem 90% (noventa por cento) dos CRI em circula<;:ao. 

12.12. As delibera<;:oes acerca da declara<;:ao da Liquida<;:ao do Patrimonio Separado, serao 

tomadas por titulares de CRI que representem 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em 

circula<;:ao. 

12.13. A delibera<;:ao acerca do desdobramento dos CRI sera tomada por lnvestidores que 

representem a maioria simples dos CRI em Circula<;:ao. 

12.14. lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera considerada 

regular a assembleia geral a que comparecerem os titulares de todos os CRI em Circula<;:ao. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

a) as despesas com a gestao, cobran<;:a, realiza<;:ao, administra<;:ao, custodia e liquida<;:ao dos 

Creditos lmobiliarios e do Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para 

outra entidade que opere no Sistema de Financiamento lmobiliario; 

b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como as 

despesas com procedimentos legais, incluindo sucumbencia, incorridas para resguardar os 

interesses dos lnvestidores e realiza<;:ao dos Creditos lmobiliarios integrantes do Patrimonio 

Separado, que deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e pagas pelos 

lnvestidores. No caso do risco de sucumbencia, o Agente Fiduciario podera solicitar adiantamento 

aos lnvestidores. 
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c) as despesas com publicac;:oes em geral (exemplos: edital de convocac;:ao de assembleia 

geral dos lnvestidores, ata da assembleia geral dos lnvestidores, anuncio comunicando que o 

relat6rio anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposic;:ao etc.), notificac;:oes, extrac;:ao de 

certidoes, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentac;:ao de seus agentes, 

contratac;:ao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizac;:ao, entre outros, ou assessoria 

legal ao Agente Fiduciario, necessarias ao exercicio da func;:ao de Agente Fiduciario, durante ou 

ap6s a prestac;:ao dos servic;:os, mas em razao desta, serao cobertas pelo Patrim6nio Separado, 

observando-se que a Emissora sera, sempre que possivel, comunicada sabre tais despesas, 

previamente e por escrito; 

d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de 

calculo receitas ou resultados apurados no ambito do Patrim6nio Separado; 

e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissao dos CRI, venham a ser 

criados e/ou majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, 

questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um 

incremento da tributac;:ao incidente sabre os recursos do Patrim6nio Separado, sabre os CRI e/ou 

sabre os Creditos lmobiliarios; 

d) as perdas, danos, obrigac;:oes ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocatkios 

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentenc;:a transitada em julgado, resultantes, direta ou 

indiretamente, da emissao dos CRI, exceto se tais perdas, danos, obrigac;:oes ou despesas: (i) 

forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus 

administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em 

decisao judicial final proferida pelo juizo competente; ou (ii) sejam de responsabilidade da 

Devedora ou puderem sera ele atribuidos como de sua responsabilidade; e 

e) demais despesas previstas em lei, regulamentac;:ao aplicavel, ou neste Termo. 

13.2. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrim6nio Separado, nos 

termos da Lei no 9.514/97 e do item 9.5 deste Termo, caso o Patrim6nio Separado seja 

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

suportadas pelos lnvestidores, na proporc;:ao dos CRI titulados por cada um deles. 

13.3. Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2, acima, sao 

lnvestidores: 

onsabil idade dos 
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a) eventuais despesas e taxas relativas a negociayao e custodia dos CRI nao compreendidas 

na descriyao do item 13.1, acima; 

b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos 

lnvestidores; e 

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas nao se 

limitando, aqueles mencionados no item 14.1, abaixo. 

13. 3.1. No caso de transferencia da administrac;:ao do Patrimonio Separado para outra entidade 

que opere no Sistema de Financiamento lmobiliario, nas condiy6es previstas neste Termo, os 

recursos necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais, 

necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos lnvestidores, deverao ser 

previamente aprovadas pelos lnvestidores e adiantadas ao Agente Fiduciario, na proporyao de 

CRI detidos, na data da respectiva aprovayao. 

13.3.2. Em razao do disposto na alinea "b" do item 13.3, acima, as despesas a serem 

incorridas pelos lnvestidores a Emissora, na defesa dos interesses dos lnvestidores, deverao ser 

previamente aprovadas pelos lnvestidores. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA- TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

14.1. Serao de responsabilidade dos lnvestidores todos os tributos diretos e indiretos mencionados 

abaixo, ressaltando-se que os lnvestidores nao devem considerar unicamente as informay6es 

contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus pr6prios 

consultores quanto a tributayao especifica que sofrerao enquanto titulares de CRI. 

(i) Impasto de Renda Retido na Fonte - IRRF 

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

investimentos em CRI e o mesmo aplicado com relayao aos titulos de renda fixa. 

A partir de 1 o de janeiro de 2005, a tributayao de rendimentos destes titulos foi alterada, sen do 

estabelecidas aliquotas diversas em razao do prazo da aplicac;:ao geradora dos rendimentos 

tributaveis. Assim, os rendimentos dos CRI serao tributados pelo IR(R~/uotas de (i) 22,5% 
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para as aplicac;:6es com prazo de ate 180 dias; (ii) 20% para as aplicac;:6es com prazo de 181 dias 

ate 360 dias; (iii) 17,5% para as aplicac;:6es com prazo de 361 dias ate 720 dias; e (iv) 15% para as 

aplicac;:6es com prazo superior a 720 dias. Este prazo de aplicac;:ao e contado da data em que o 

investidor efetuou o investimento, ate a data do resgate. 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de lnvestidor, conforme sua 

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

instituic;:ao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizac;:ao, corretora 

de titulos, valores mobiliarios e cambia, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade 

de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

A remunerac;:ao produzida por CRI, excetuando-se o ganho de capital na alienac;:ao ou cessao, 

detidos por investidores pessoas fisicas a partir de 1 a de janeiro 2005, fica isenta do impasto de 

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

referido certificado. Os ganhos de capital estarao sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicaveis a 

investidores pessoa fisica ou pessoa juridica, no que se refere a tributac;:ao de ganhos de capital. 

Os investidores qualificados como pessoas fisicas ou pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e 

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o impasto nao e compensavel. As 

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

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

a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei no 9. 532, de 10 de dezembro de 

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

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

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

Nacional da Saude. 

0 IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao financeiras tributadas pelo 

lucro presumido, arbitrado ou real e considerado antecipac;:ao do IR devido, gerando o direito a 
compensac;:ao com o Impasto de Renda da Pessoa Juridica ("IRPJ") apurado em cada periodo de 

apurac;:ao. 0 rendimento tambem devera ser computado na base de calculo do IRPJ e da 

Contribuic;:ao Social sabre o Luera Liquido. As aliquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 

10%, sen do o adicional calculado sabre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$ 

240.000,00 por ano; a aliquota da CSLL, para pessoas juridicas nao financeiras, corresponde a 9%. 
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Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao financeiras nao integram atualmente a 

base de calculo da Contribuiyao para Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") e da 

Contribuiyao ao Programa de lntegrayao Social ("PIS"), caso a respectiva pessoa juridica apure 

essas contribuiyoes pela sistematica cumulativa. Por outro lado, no caso de pessoa juridica 

tributada de acordo com a sistematica nao-cumulativa, tais contribuiyoes incidem atualmente a 

aliquota zero sobre receitas financeiras (como o seriam as receitas reconhecidas por conta dos 

rendimentos em CRI). 

A partir de 1 o de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicayoes de 

recursos das provisoes, reservas tecnicas e fundos de planos de beneficios de entidade de 

previdencia complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada 

Individual - FAPI, bem como de seguro de vida com clausula de cobertura por sobrevivencia, 

havera dispensa de retenyao do IR incidente na fonte ou pago em separado. 

Tambem, na hip6tese de aplica<;:ao financeira em CRI realizada por institui<;:oes financeiras, 

fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdencia complementar abertas (com 

recursos nao derivados das provisoes, reservas tecnicas e fundos), sociedades de capitalizayao, 

corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento 

mercantil, ha dispensa de reten<;:ao do IRRF. 

Nao obstante a isen<;:ao de retenyao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI 

por essas entidades, via de regra e a exce<;:ao dos fundos de investimento, serao tributados pelo 

IRPJ, a ali quota de 15% e adicional de 1 0%; pela CSLL, a aliquota de 15%. As carteiras de fundos 

de investimentos estao, em regra, isentas do IR. Ademais, no caso das instituiyoes financeiras, os 

rendimentos decorrentes de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos a Contribuiyao ao 

PIS e a COFINS as aliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

Em rela<;:ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em 

CRI no pais de acordo com as normas previstas na Resolu<;:ao CMN no 2.689, de 26 de janeiro de 

2000, os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do IRF a aliquota de 15%. Exce<;:ao e 

feita para o caso de investidor domiciliado em pais ou jurisdiyao considerados como de tributayao 

favorecida, assim entendidos aqueles que nao tributam a renda ou que a tributam a aliquota 

inferior a 20% (Jurisdi<;:ao de Tributa<;:ao Favorecida). 
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(ii) IOF: 

Impasto sabre Operac;oes de Cambia ("IOF/Cambio") 

Regra geral, as operac;:oes de ca.mbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos 

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condic;:oes do Conselho Monetario 

Nacional (Resoluc;:ao CMN no 2.689), inclusive par meio de operac;:oes simultaneas, incluindo as 

operac;:oes de cambia relacionadas aos investimentos em CRI, estao sujeitos a incidencia do 

IOF /Cambia a allquota de 6% no ingresso e a alfquota zero no retorno dos recursos. Tal alfquota 

pode ser majorada a qualquer tempo par ato do Poder Executivo ate o limite de 25%, com relac;:ao 

a operac;:oes futuras. 

Impasto sabre Operac;oes relativas a Titulos e Valores Mobiliarios ("IOF!Titulos") 

As operac;:oes com CRI estao sujeitas a alfquota zero do IOF /Tftulos, conforme disposto no Decreta 

n. o 6. 306, de 14 de dezembro de 2007, com alterac;:oes posteriores. Tal alfquota pode ser 

majorada a qualquer tempo par ato do Poder Executivo ate o limite de 1,5% ao dia, com relac;:ao a 

operac;:oes futuras. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- PUBLICIDADE 

15.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos lnvestidores, bern como as convocac;:oes para as 

respectivas assembleias gerais, serao realizados mediante publicac;:ao de edital no jornal em que 

a Emissora publica seus atos societarios. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DISPOSI<;:OES GERAIS 

16.1. Sempre que solicitada pelos lnvestidores, a Emissora lhes dara acesso aos relat6rios de 

gestao dos Creditos lmobiliarios vinculados pelo presente Termo. 

16.2. Na hip6tese de qualquer disposic;:ao do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou 

invalida, prevalecerao as demais disposic;:oes nao afetadas par tal julgamento, comprometendo-se 

as partes a substituir a disposic;:ao afetada par outra que, na medida do possfvel, produza efeitos 

semelhantes. 
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16.3. Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario assumira que 

os documentos originais ou capias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou 

por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou adultera<;:ao. Nao sera ainda, sob 

qualquer hip6tese, responsavel pela elabora<;:ao de documentos societarios da Emissora, que 

permanecerao sob obriga<;:ao legal e regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da 

legisla<;:ao aplicavel. 

16.4. 0 Agente Fiduciario nao sera responsavel por verificar a suficiencia, validade, qualidade, 

veracidade ou completude das informa<;:oes tecnicas e financeiras constantes de qualquer 

documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou 

ratificar as informa<;:oes do Termo e dos demais documentos da opera<;:ao. 

16. 5. Os atos ou manifesta<;:oes por parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade para 

os lnvestidores e/ou exonerarem terceiros de obriga<;:oes para com eles, bem como aqueles 

relacionados ao devido cumprimento das obriga<;:oes assumidas neste instrumento, somente serao 

validos quando previamente assim deliberado pelos lnvestidores reunidos em Assembleia Geral. 

16.6. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sabre a 

orienta<;:ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de defini<;:ao pelos 

lnvestidores, comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade com as instru<;:oes que lhe 

forem transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui qualquer 

responsabilidade sabre o resultado ou sabre os efeitos juridicos decorrentes do estrito 

cumprimento das orienta<;:oes dos lnvestidores a ele transmitidas conforme definidas pelos 

lnvestidores e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que 

venham a ser causados em decorrencia disto aos lnvestidores ou a Emissora. A atua<;:ao do Agente 

Fiduciario limita-se ao escopo da ICVM no 28/83, conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei 

das Sociedades por A<;:oes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer 

responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legisla<;:ao aplicavel. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA- NOTIFICA<;:OES 

17.1. Todas as comunica<;:oes entre as partes serao consideradas validas a partir do seu 

recebimento nos endere<;:os constantes abaixo, ou em outro que as partes venham a indicar, por 

escrito, durante a vigencia deste Termo. 
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Para a Emissora 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;:AO 

Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte 

Sao Paulo - SP 

At.: Sra. Flavia Palacios 

Tel.: (11) 3127-2700 

Fax: (11) 3127-2708 

E-mail: estruturacao®rbcapital. com 

Para o Agente Fiduci6rio 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Avenida das Americas, 4.200, Bloco 4, Sala 514, 

Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20050-005 

At.: Sr. Marco Aurelio Ferreira (Backoffice Financeiro) I Nathalia Machado Loureiro (Jurfdico e 

Estruturac;:ao) 

Tel.: (21) 3385-4565 

Fax: (21) 3385-4046 

E-mail: middle@pentagonotrustee.com. br I backoffice@pentagonotrustee.com. br 

17.2. As comunicac;:oes serao consideradas entregues quando recebidas com "aviso de 

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, nos enderec;:os 

mencionados neste Termo, por fax ou por e-mail, as quais serao consideradas recebidas na data 

de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado atraves de indicativa (recibo emitido 

pela maquina utilizada pelo remetente), nos enderec;:os acima. Os originais dos documentos 

enviados por fax ou por e-mail deverao ser encaminhados para os enderec;:os acima em ate 5 

(cinco) dias uteis apos o envio da mensagem. Cada Parte devera comunicar a outra a mudanc;:a de 

seu enderec;:o. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA- RISCOS 

18.1. 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser analisados 

independentemente pelo potencial investidor. Estao descritos a seguir os riscos, nao exaustivos, 

relacionados, exclusivamente, aos CRI e a estrutura juridica da presente emissao: 

a) Risco da deterioracao da qualidade de credito do Patrimonio Separado afetar a capacidade 

da Emissora de honrar suas obrigacoes decorrentes dos CRI: 
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lmobiliarios, os quais foram vinculados aos CRI por meio do Termo, no qual foi instituido o Regime 

Fiduciario e constituido o Patrimonio Separado. Os Creditos lmobiliarios representam creditos 

detidos pela Emissora contra a Devedora. 0 Patrimonio Separado constituido em favor dos 

lnvestidores ni:10 conta com qualquer garantia flutuante ou coobriga~ao da Emissora. 

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos lnvestidores dos montantes devidos conforme o 

Termo depende do pagamento pela Devedora, em tempo habit para o pagamento dos valores 

decorrentes dos CRI. A ocorrencia de eventos que afetem a situa~ao economico-financeira da 

Devedora poderao afetar negativamente a capacidade do Patrimonio Separado de honrar suas 

obriga~oes no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora. 

No caso de inadimplemento dos Creditos lmobiliarios pela Devedora o valor a ser recebido pelos 

lnvestidores podera nao ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado. 

Neste caso, nem o Patrimonio Separado, nem mesmo a Emissora, disporao de outras fontes de 

recursos para satisfa~ao dos interesses dos investidores. 

b) Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade: As fontes de recursos da 

Emissora para fins de pagamento aos lnvestidores decorrem direta ou indiretamente dos 

pagamentos dos Creditos lmobiliarios. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquida~ao podem 

ocorrer posteriormente as datas previstas para pagamento de juros e amortiza~oes dos CRI, 

podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Ap6s o recebimento dos 

referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis para a 

cobran~a judicial ou extrajudicial dos Creditos, caso o valor recebido nao seja suficiente para 

saldar os CRI, a Emissora nao dispora de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o 

pagamento de eventuais saldos aos lnvestidores. 

c) Risco de Amortizacao Antecipada: A ocorrencia de eventos de pagamento voluntario 

antecipado pela Devedora, de Recompra Compuls6ria ou Multa lndenizat6ria pela Cedente dos 

Creditos lmobiliarios, nos termos previstos nos Contratos de Loca~ao Atipica, Contratos de Cessao 

e neste Termo, acarretara Amortiza~ao Extraordinaria ou Resgate Antecipado obrigat6rio dos CRI. 

Nestes casas, os recursos decorrentes destes eventos serao imputados pela Emissora na 

Amortiza~ao Extraordinaria ou Resgate Antecipado dos CRI, conforme previsto neste Termo, 

hip6tese em que os lnvestidores receberao antecipadamente, total ou parcialmente, a 

amortiza,ao de seu investimento podendo ter frustrada sua expec~ prazo e montante 
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final de rendimentos auferidos. Neste caso, os lnvestidores deixarao de receber a rentabilidade 

que estes CRI hipoteticamente poderiam lhe proporcionar caso nao tivessem sido pre-pagos. 

Adicionalmente, a efetiva<;:ao de pre-pagamentos podera resultar em dificuldades de 

reinvestimentos por parte dos lnvestidores a mesma taxa estabelecida como remunera<;:ao dos 

CRI. 

d) Risco de credito da Devedora: o risco de credito desta opera<;:ao encontra-se concentrado 

na Devedora. Desta forma, a capacidade de pagamento dos CRI esta na capacidade da Devedora 

de cumprir com suas obriga<;:oes previstas nos Contratos de Loca<;:ao Atipica. 0 descumprimento, 

pela Devedora, da obriga<;:ao de pagar os valores devidos em razao dos Contratos de Loca<;:ao 

Atipica podera implicar no descumprimento do pagamento dos CRI. 

No caso de inadimplemento dos Creditos lmobiliarios pela Devedora o valor a ser recebido pelos 

lnvestidores podera nao ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado, a 

capacidade do Patrimonio Separado de honrar suas obriga<;:oes no que lange o pagamento dos CRI 

pela Emissora podera ser negativamente afetada. 

e) Riscos Financeiros: ha duas especies de riscos financeiros geralmente identificados em 

opera<;:oes de securitiza<;:ao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis 

descompassos entre as taxas de remunera<;:ao de ativos e passivos; e (ii) risco de falta de 

liquidez. 

f) Baixa Liquidez no Mercado Secundario: 0 mercado secundario de certificados de recebiveis 

imobiliarios no Brasil apresenta baixa liquidez e nao ha nenhuma garantia de que existira, no 

futuro, urn mercado para negocia<;:ao dos CRI que permita sua aliena<;:ao pelos subscritores desses 

valores mobiliarios caso estes decidam pelo desinvestimento. Os lnvestidores que adquirirem os 

CRI poderao encontrar dificuldades para negocia-los no mercado secundario, devendo estar 

preparados para manter o investimento nos CRI ate o Data de Vencimento Final. 

g) Risco de desapropriacao do lm6vel: 0 lm6vel podera ser desapropriado, total ou 

parcialmente, pelo poder publico, para fins de utilidade publica. Tal hip6tese podera afetar 

negativamente os Creditos lmobiliarios e, consequentemente, o fluxo do lastro dos CRI. 

h) Os lnvestidores dos CRI nao tern qualquer direito sabre o lm6vel vinculado aos Contratos 

de Locacao Atipica: Os CRI nao asseguram aos seus titulares sabre o lm6vel 
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vinculado aos Contratos de Locac;:ao Atipica, nem mesmo o direito de ret€Ho em caso de qualquer 

inadimplemento das obrigac;:oes decorrentes dos CRI por parte da Emissora. 

i) Risco da existencia de Credores Privilegiados: A Medida Provis6ria no 2.158-35, de 24 de 

agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabelec;:am a 

afetac;:ao ou a separac;:ao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou juridica nao 

produzem efeitos com relac;:ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em 

especial quanta as garantias e aos privilegios que lhes sao atribuidos". Ademais, em seu paragrafo 

(mica, ela preve que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a 

totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa falida, inclusive os 

que ten ham sido objeto de separac;:ao ou afetac;:ao". 

Por forc;:a da norma acima citada, os Creditos lmobiliarios e os recursos dele decorrentes, nao 

obstante serem objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcanc;:ados por credores fiscais, 

trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casas, por credores trabalhistas e 

previdenciarios de pessoas fisicas e j uridicas pertencentes ao mesmo grupo economico da 

Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas 

pertencentes ao mesmo grupo economico existentes em tais casas. Caso isso ocorra, concorrerao 

os detentores destes creditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sabre o produto 

de realizac;:ao dos Creditos lmobiliarios, em caso de falencia. Nesta hip6tese, e possivel que 

Creditos lmobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI ap6s o 

pagamento daqueles credores. 

j) Risco de Questionamentos Judicia is dos Contratos de Locacao Atipica: Nao obstante a 

legalidade e regularidade dos Contratos de Locac;:ao Atipica e Aditamentos e da existencia da 

Compra Compuls6ria e da Multa lndenizat6ria, nao pode ser afastada a hip6tese de que decisoes 

judiciais futuras entendam pela ilegalidade dos Contratos de Locac;:ao Atipica. 

k) Risco de Rescisao dos Contratos de Locacao Atipica sem Pagamento de lndenizacao: 

Existem certas circunstancias que permitem a Devedora rescindir os Contratos de Locac;:ao Atipica 

sem pagamento da indenizac;:ao prevista em seu item 17 .1. e nestas circunstancias a capacidade 

de pagamento do Patrimonio Separado pode vir a ser afetada em caso de inadimplemento da 

obrigac;:ao de pagamento da Multa lndenizat6ria pela Cedente. 

l) Riscos decorrentes da Conclusao das Edificacoes: As Edificac;:oes encontram-se atualmente 

em lase de constru,ao, de modo que a verifica,ao de qualquer pend(Z/la,ao a conclus:: 
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das obras OU a obtenyaO das licenyaS e autorizay6es pertinentes podera impactar negativamente 

os Contratos de Loca~ao Atipica e, consequentemente, o fluxo de pagamento dos Creditos 

lmobiliarios. 

m) Manutencao do Registro de Companhia Aberta: A atua~ao da Emissora como securitizadora 

de emissoes de CRI depende da manuten~ao de seu registro de companhia aberta junto a CVM e 

das respectivas autoriza<;:6es societarias. Caso a Emissora nao atenda aos requisitos exigidos pela 

CVM em relayao a companhia aberta, sua autorizayao podera ser suspensa ou mesmo cancelada, 

afetando assim as suas emissoes de CRI. 

n) Risco de Estrutura: a presente emissao de CRI tem o carater de "opera<;:ao estruturada"; 

desta forma e pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, 

economico e juridico considera um conjunto de fatores e obriga<;:6es de parte a parte, estipulados 

at raves de contratos publicos ou privados tendo por diretriz a legisla<;:ao em vigor. No en tanto, 

em razao da pouca maturidade e da falta de tradi<;:ao e jurisprudencia no mercado de capitais 

brasileiro, no que tange a opera~oes de CRI, em situay6es de estresse, podera haver perdas por 

parte dos lnvestidores em razao do dispendio de tempo e recursos para manutenyao do arcabouyo 

contratual estabelecido. 

m) Efeitos da Elevacao Subita da Taxa de Juras: a elevayao subita da taxa de juros pode 

reduzir a demanda dos lnvestidores por titulos e valores mobiliarios de companhia brasileiras e 

por titulos que tenham seu rendimento pre-fixado em niveis inferiores aos praticados no mercado 

apos a eleva<;:ao da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada 

desfavoravelmente. 

n) Alteracoes na legislacao tributaria do Brasil poderao afetar adversamente os resultados 

operacionais da Emissora: 0 Governo Federal regularmente implementa altera<;:6es no regime 

fiscal, que afetam os participantes do setor de securitiza<;:ao, a Emissora e seus clientes. Essas 

alteray6es incluem mudanyas nas aliquotas e, ocasionalmente, a cobranya de tributos 

temporarios, cuja arrecada<;:ao e associada a determinados propositos governamentais 

especificos. Algumas dessas medidas poderao resultar em aumento da carga tributaria da 

Emissora, que podera, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preyos 

de serviyos e seus resultados. Nao ha garantias de que a Emissora sera capaz de manter seus 

pre<;:os, o fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigay6es assumidas junto aos investidores por 

meio dos CRI se ocorrerem alteray6es significativas nos tributos aplicaveis as suas operay6es. 
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o) Risco de Amortizadio Extraordim1ria ou Resgate Antecipado: os CRI poderao estar sujeitos, 

na forma definida neste Termo, a eventos de Amortizac;:ao Extraordinaria ou Resgate Antecipado. 

A efetivac;:ao destes eventos podera resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos 

investidores a mesma taxa estabelecida como remunerac;:ao dos CRI. 

p) Risco em Funcao da Dispensa de Registro: A oferta dos CRI, distribuida nos termos da 

lnstruc;:ao CVM no 476/09, esta automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma 

que as informac;:6es prestadas pela Emissora, pelo Coordenador Lider e pelo Agente Fiduciario nao 

foram objeto de analise pela referida autarquia federal. 

q) Risco Decorrente de Ac6es Judiciais: este pode ser definido como o risco decorrente de 

eventuais condenac;:6es j udiciais da Devedora, nas esferas civel, fiscal e trabalhista. Eventuais 

condenac;:6es da Devedora em ac;:6es judiciais poderao afetar sua situac;:ao econ6mico-financeira e 

o consequente adimplemento dos Creditos lmobiliarios pela Devedora. Nesta hip6tese, a 

capacidade do Patrim6nio Separado de honrar suas obrigac;:6es no que tange ao pagamento dos 

CRI pela Emissora podera ser negativamente afetada. 

r) Demais Riscos: Os CRI tambem poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos 

alheios ou ex6genos, tais como moratoria, guerras, revoluc;:6es, mudanc;:as nas regras aplicaveis 

aos CRI, alterac;:ao na politica econ6mica, decis6es judiciais etc. 

CLAUSULA DECIMA NONA- DO FORO 

19.1. Foro de Eleicao: Para dirimir quaisquer quest6es que se originarem deste Termo, fica eleito 

o Foro da Comarca de Santos, Estado de Sao Paulo, com renuncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

0 presente Termo e firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenc;:a de 2 (duas) 

testemunhas. 

Sao Paulo, 19 de setembro de 2013. 

[0 restante da pagina foi intencionalmente deixado em bran co]. 
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(Pagina de Assinatura 1/2 do Termo de Securitizar;:ao de Creditos lmobiliarios e Outras Avenr;:as, 

formalizado em 19 de setembro de 2013, entre a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e 

Valores MobiliOrios e a RB Capital Companhia de Securitiza;o)/; 

0 
) 

{:
/ 1/ I 

fJ!.JI,P(;Vfdrt e fi(Mfl; !l/111, ' -- l- /I / -- -
RB 'cAPITAL COMPANHIA ~CU~ITIZA~ACy/" ----~-

Nome: 

Cargo: 

Emissora 

Fernando Ribeiro Mancini 
RG: 43623440 (SSP/SP) 

CPF: 367.365.028-96 

Nome: 

Cargo: 

Cassiano Gomes Jardim 
RG: 33023022 (SSP/SP) 

CPF: 355.018.318-64 
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(Pagina de Assinatura 2/2 do Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios, formalizado em 19 

de setembro de 2013, entre a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios e a RB 

Capital Companhia de Securitizac;:ao). 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Ffduciario 

TESTEMUNHAS: 

Nome:

RG n°. 

CPF /MF no: 

Nome: 

Cargo: 

Aavlo Scarpelli de Souza 
RG: 30.372.545 (SSP/SP) 

CPF: 293.224.508-27 

Frederico de Alt>uquerque 
Campoade 011~ 

RG: 22.472.190-2 (OICIRJ) 
CPf: 130.839.087-41 
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ANEXO I - CARACTERfSTICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

I CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO- CCI 1 I DATA DE EMISSAO: 13/08/2013 

I SERlE 12013 I NUMERO 11 I TIPO DE CCI I INTEGRAL 

1. EMISSORA 

RAZAO SOCIAL: Arias lnvespar lnvestimentos e Participa<;:oes - EIRELI 

CNPJ/MF: 09.213.898/0001-50 

ENDERE~O: Rua Alexandre Herculano, no 197 

COMPLEMENTO 1 Sala 2103 1 CIDADE 1 Santos IUF ISP ICEP 111050-031 

2. INSTITUI~AO CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDERE~O: Avenida das Americas, no 4.200 

COMPLEMENTO Bloco 04, CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP 22.640-102 

Sala 514 

3. DEVEDORA 

RAZAO SOCIAL: Banco do Brasil S.A. 

CNPJ/MF: 00.000.000/0001-91 

ENDERE~O: Quadra 1, Bloco G, Setor Bancario Sul 

COMPLEMENTO 
I 

I CIDADE 1 Brasilia I UF I DF I CEP I 04794-000 

4. TITULO 

"lnstrumento Particular de Contrato Atipico de Loca<;:i:w de lm6vel Comercial e Outras 

Aven<;:as no 2012.2984.0001-9", firmado em 21 de setembro de 2012, conforme aditado em 

02 de setembro de 2013, pelo qual o Cedente loca a Devedora o lm6vel, pelo prazo de 120 

(cento e vinte) meses a contar da Data Efetiva da Entrega. 

5. VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 5.060.896,54 (cinco milhoes, sessenta mil, 

oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) 
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6. IDENTIFICAC::AO DO IMOVEL 

ENDEREC::O: Av. Almirante Cochrane, no 47, Santos, Sao Paulo 

W MATRICULA CARTORIO 

87.031 2° Oficial de Registro de lmoveis de Santos 

7. CONDIC::OES DE EMISSAO 

7.1. PRAZO REMANESCENTE: 

7.2. VALOR DA PRESTAC::AO MENSAL: 

7.3. DATA DE VENCIMENTO INICIAL: 

7.4. DATA DE VENCIMENTO FINAL: 

7.5. FORMA DE REAJUSTE: 

7.6. MULTA E ATUALIZAC::AO 

MONET ARIA: 

7.7. ENCARGOS MORATORIOS: 

122 meses 

R$ 42.174,14 (quarenta e dais mil, cento e 

setenta e quarto reais e catorze centavos) 

07/11/2013 

06/10/2023 

Os Creditos lmobiliarios e, por consequencia, as 

CCI, sao atualizados monetariamente, a cada 

periodo mensal, com base na varia~ao 

acumulada do IGP-DI/FGV ate a Data Efetiva da 

Entrega a Devedora, data a partir da qual os 

Creditos lmobiliarios passarao a ser atualizados 

anualmente. 

Sabre o montante dos alugueis decorrentes dos 

Contratos de Loca~ao Atipica que nao for pago 

nas datas estipuladas, conforme os termos dos 

Contratos de Loca~ao Atipica, incidira multa por 

atraso de 2% (dais por cento), acrescendo-se de 

atualiza~ao monetaria pro rata die pelo IGP

DI/FGV ate a data do efetivo pagamento, 

calculado sabre o valor devido e nao pago. 

A rescisao voluntaria em virtude do disposto nos 

Contratos de Loca~ao Atipica implicara no 

pagamento de multa compensatoria a titulo de 

perdas e danos pre-fixados, correspondente ao 

valor de todas as parcelas vincendas do pre~o da 

loca~ao. 

0 montante das parcelas do pre~o da loca~ao 

devida e 

conforme 

nao paga na data de v~ento, 

os termos dos Contra7dyoca~ao 
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Atfpica, estara sujeito a juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mes e atualiza~ao monetaria 

pro rata die pelo IGP-DI/FGV calculado sabre o 

valor devido e nao pago. 

7.8. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: Men sal 
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I CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO- CCI 2 I DATA DE EMISSAO: 13/08/2013 

I SERlE 12013 I NUMERO 12 I TIPO DE CCI I INTEGRAL 

1. EMISSORA 

RAZAO SOCIAL: Arias lnvespar lnvestimentos e Participa~6es- EIRELI 

CNPJ/MF: 09.213.898/0001-50 

ENDERE<;:O: Rua Alexandre Herculano, no 197 

COMPLEMENTO 1 Sala 2103 1 CIDADE J Santos l UF l SP I CEP j11050-031 

2. INSTITUI<;:AO CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: Pentagono S.A. Distribuidora de Tftulos e Valores Mobiliarios 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDERE<;:O: Avenida das Americas, no 4.200 

COMPLEMENTO Bloco 04, CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP 22.640-102 

Sala 514 

3. DEVEDORA 

RAZAO SOCIAL: Banco do Brasil S.A. 

CNPJ/MF: 00.000.000/0001-91 

ENDERE<;:O: Quadra 1, Bloco G, Setor Bancario Sul 

COMPLEMENTO I I CIDADE J Brasilia I UF l DF I CEP I 04794-000 

4. TITULO 

"lnstrumento Particular de Contrato Atfpico de Loca~ao de lm6vel Comercial e Outras 

Aven~as no 2012.7077.0001-3", firmado em 21 de setembro de 2012, conforme aditado em 

02 de setembro de 2013, pelo qual o Cedente loca a Devedora o lm6vel, pelo prazo de 120 

(cento e vinte) meses a contar da Data Efetiva da entrega. 

5. VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 7.141.487,33 (sete milh6es, cento e quarenta e 

um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e tres centavos) 
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6. IDENTIFICA<;:AO DO IMOVEL 

ENDERE~O: Av. Almirante Cochrane, no 47, Santos, Sao Paulo 

No MATRICULA CARTORIO 

87.031 2° Oficial de Registro de lm6veis de Santos 

7. CONDI<;:OES DE EMISSAO 

7.1. PRAZO REMANESCENTE: 

7.2. VALOR DA PRESTA~AO MENSAL: 

7.3. DATA DE VENCIMENTO INICIAL: 

7.4. DATA DE VENCIMENTO FINAL: 

7.5. FORMA DE REAJUSTE: 

7.6. MULTA E ATUALIZA~AO 

MONET ARIA: 

7.7. ENCARGOS MORATORIOS: 

122 meses 

R$ 59.512,39 (cinquenta e nove mil, quinhentos 

e doze reais e trinta e nove centavos) 

07/11/2013 

06/10/2023 

Os Creditos lmobiliarios e, por consequencia, as 

CCI, sao atualizados monetariamente, a cada 

periodo mensal, com base na variar;:ao 

acumulada do IGP-DI/FGV ate a Data Efetiva da 

Entrega a Devedora, data a partir da qual OS 

Creditos I mobil iarios passarao a ser atual izados 

anualmente. 

Sobre o montante dos alugueis decorrentes dos 

Contratos de Locar;:ao Atipica que nao for pago 

nas datas estipuladas, conforme os termos dos 

Contratos de Locar;:ao Atipica, incidira multa por 

atraso de 2% (do is por cento), acrescendo-se de 

atualizar;:ao monetaria pro rata die pelo IGP

DI/FGV ate a data do efetivo pagamento, 

calculado sobre o valor devido e nao pago. 

A rescisao voluntaria em virtude do disposto nos 

Contratos de Locar;:ao Atipica implicara no 

pagamento de multa compensat6ria a titulo de 

perdas e danos pre-fixados, correspondente ao 

valor de todas as parcelas vincendas do prer;:o da 

locar;:ao. 

0 montante das parcelas do prer;:o da locar;:ao 

devida e nao paga na 

conforme os termos dos 

data de v~~nto, 

Contratos;eycar;:ao 

48 



Atipica, estara sujeito a juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mes e atualiza\=ao monetaria 

pro rata die pelo IGP-01/FGV calculado sobre o 

valor devido e nao pago. 

7.8. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: Men sal 

;/ / 
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# 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Dt. Pgto. 

15/09/2013 

15/10/2013 

15/11/2013 

15/12/2013 

15/01/2014 

15/02/2014 

15/03/2014 

15/04/2014 

15/05/2014 

15/06/2014 

15/07/2014 

15/08/2014 

15/09/2014 

15/10/2014 

15/11/2014 

15/12/2014 

15/01/2015 

15/02/2015 

15/03/2015 

15/04/2015 

15/05/2015 

15/06/2015 

22 15/07/2015 

23 15/08/2015 

24 15/09/2015 

25 15/10/2015 

26 15/11/2015 

2 7 15/12/2015 

28 15/01/2016 

29 15/02/2016 

30 15/03/2016 

31 15/04/2016 

32 15/05/2016 

33 15/06/2016 

34 15/07/2016 

35 15/08/2016 

36 15/09/2016 

37 15/10/2016 

38 15/11/2016 

39 15/12/2016 

40 15/01/2017 

41 15/02/2017 

42 15/03/2017 

43 15/04/2017 

44 15/05/2017 

45 15/06/2017 

46 15/07/2017 

47 15/08/2017 

48 15/09/2017 

49 15/10/2017 

so 15/11/2017 

51 15/12/2017 

52 15/01/2018 

53 15/02/2018 

54 15/03/2018 

55 15/04/2018 

SD 

9.255.798 

9.300.263 

9.242.785 

9.185.030 

9.126.998 

9.068.688 

9.010.097 

8.951.224 

8.892.069 

8.832.630 

8.772.905 

8.712.893 

8.652.593 

8.592.003 

8.531.122 

8.469.949 

8.408.481 

8.346.719 

8.284.659 

8.222.302 

8.159.645 

8.096.687 

8.033.427 

7.969.862 

7.905.993 

7.841.816 

7.777.331 

7.712.537 

7.647.431 

7.582.012 

7.516.279 

7.450.230 

7.383.864 

7.317.180 

7.250.174 

7.182.847 

7.115.197 

7.047.221 

6.978.919 

6.910.289 

6.841.329 

6.772.038 

6.702.414 

6.632.455 

6.562.161 

6.491.528 

6.420.557 

6.349.244 

6.277.589 

6.205.590 

6.133.244 

6.060.552 

5.987.510 

5.914.117 

5.840.371 

5.766.271 

Juras 

44.465 

44.679 

44.402 

44.125 

43.846 

43.566 

43.285 

43.002 

42.718 

42.432 

42.145 

41.857 

41.567 

41.276 

40.984 

40.690 

40.394 

40.098 

39.800 

39.500 

39.199 

38.897 

38.593 

38.287 

37.980 

37.672 

37.362 

37.051 

36.738 

36.424 

36.108 

35.791 

35.472 

35.152 

34.830 

34.506 

34.181 

33.855 

33.527 

33.197 

32.866 

32.533 

32.198 

31.862 

31.525 

31.185 

30.844 

30.502 

30.158 

29.812 

29.464 

29.115 

28.764 

28.411 

28.057 

56 15/05/2018 5.691.815 27.701 

57 15/06/2018 5.617.002 27.344 

58 15/07/2018 5.541.829 26.984 

59 15/08/2018 5.466.295 26.623 

60 15/09/2018 5.390.398 26.260 

61 15/10/2018 5.314.137 25.896 

ANEXO II 

FLUXO DE AMORTIZA~AO E JUROS DOS CRI 

Amort. 

57.478 

57.755 

58.032 

58.311 

58.591 

58.872 

59.155 

59.439 

59.725 

60.012 

60.300 

60.590 

60.881 

61.173 

61.467 

61.763 

62.059 

62.357 

62.657 

62.958 

63.260 

63.564 

63.870 

64.177 

64.485 

64.795 

65.106 

65.419 

65.733 

66.049 

66.366 

66.685 

67.005 

67.327 

67.651 

67.976 

68.302 

68.630 

68.960 

69.291 

69.624 

69.959 

70.295 

70.632 

70.972 

71.313 

71.655 

71.999 

72.345 

72.693 

73.042 

73.393 

73.746 

74.100 

74.456 

74.813 

75.173 

75.534 

75.897 

76.261 

PMT 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

%Amort. 

0,0000% 

0,6180% 

0,6248% 

0,6318% 

0,6388% 

0,6460% 

0,6534% 

0,6608% 

0,6684% 

0,6761% 

0,6840% 

0,6920% 

0,7002% 

0,7085% 

0,7170% 

0,7257% 

0,7345% 

0,7435% 

0,7526% 

0,7620% 

0,7715% 

0,7813% 

0,7912% 

0,8013% 

0,8117% 

0,8223% 

0,8331% 

0,8441% 

0,8554% 

0,8669% 

0,8787% 

0,8907% 

0,9031% 

0,9157% 

0,9286% 

0,9418% 

0,9553% 

0,9692% 

0,9833% 

0,9979% 

1,0128% 

1,0281% 

1,0437% 

1,0598% 

1,0763% 

1,0932% 

1,1106% 

1,1285% 

1,1469% 

1,1658% 

1,1852% 

1,2052% 

1,2257% 

1,2469% 

1,2687% 

1,2912% 

1,3144% 

1,3383% 

1,3629% 

1,3884% 

102.157 1,414 7% 

# 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Dt. Pgto. 

15/11/2018 

15/12/2018 

15/01/2019 

15/02/2019 

15/03/2019 

15/04/2019 

15/05/2019 

15/06/2019 

15/07/2019 

15/08/2019 

15/09/2019 

15/10/2019 

15/11/2019 

15/12/2019 

15/01/2020 

15/02/2020 

15/03/2020 

15/04/2020 

15/05/2020 

15/06/2020 

15/07/2020 

83 15/08/2020 

84 15/09/2020 

85 15/10/2020 

86 15/11/2020 

87 15/12/2020 

88 15/01/2021 

89 15/02/2021 

90 15/03/2021 

91 15/04/2021 

92 15/05/2021 

93 15/06/2021 

94 15/07/2021 

95 15/08/2021 

96 15/09/2021 

97 15/10/2021 

98 15/11/2021 

99 15/12/2021 

100 15/01/2022 

101 15/02/2022 

102 15/03/2022 

103 15/04/2022 

104 15/05/2022 

105 15/06/2022 

106 15/07/2022 

107 15/08/2022 

108 15/09/2022 

109 15/10/2022 

110 15/11/2022 

111 15/12/2022 

112 15/01/2023 

113 15/02/2023 

114 15/03/2023 

115 15/04/2023 

116 15/05/2023 

117 15/06/2023 

118 15/07/2023 

119 15/08/2023 

120 15/09/2023 

121 15/10/2023 

SD 

5.237.509 

5.160.513 

5.083.147 

5.005.410 

4.927.299 

4.848.812 

4.769.949 

4.690.707 

4.611.084 

4.531.079 

4.450.689 

4.369.914 

4.288.750 

4.207.196 

4.125.250 

4.042.911 

3.960.176 

3.877.044 

3.793.512 

3.709.579 

3.625.243 

3.540.502 

3.455.353 

3.369.796 

3.283.828 

3.197.446 

3.110.650 

3.023.436 

2.935.804 

2.847.750 

2.759.274 

2.670.373 

2.581.044 

2.491.286 

2.401.098 

2.310.475 

2.219.418 

2.127.923 

2.035.989 

1.943.613 

1.850.793 

1.757.527 

1.663.813 

1.569.649 

1.475.033 

1.379.962 

1.284.434 

1.188.44 7 

1.092.000 

995.089 

897.712 

799.868 

701.553 

602.767 

503.505 

403.767 

303.550 

Juras 

25.529 

25.161 

24.791 

24.420 

24.046 

23.671 

23.294 

22.915 

22.534 

22.152 

21.767 

21.381 

20.993 

20.603 

20.211 

19.818 

19.422 

19.025 

18.625 

18.224 

17.821 

17.416 

17.009 

16.600 

16.189 

15.776 

15.361 

14.944 

14.525 

14.104 

13.681 

13.256 

12.829 

12.399 

11.968 

11.535 

11.100 

10.662 

10.223 

9.781 

9.337 

8.891 

8.443 

7.993 

7.541 

7.086 

6.629 

6.170 

5.709 

5.246 

4.780 

4.313 

3.843 

3.370 

2.896 

Amort. 

76.628 

76.996 

77.366 

77.738 

78.111 

78.486 

78.863 

79.242 

79.623 

80.005 

80.390 

80.776 

81.164 

81.554 

81.946 

82.339 

82.735 

83.132 

83.532 

83.933 

84.336 

84.741 

85.148 

85.557 

85.968 

86.381 

86.796 

87.213 

87.632 

88.053 

88.476 

88.901 

89.329 

89.758 

90.189 

90.622 

91.057 

91.495 

91.934 

92.376 

92.820 

93.266 

93.714 

94.164 

94.616 

95.071 

95.528 

95.987 

96.448 

96.911 

97.377 

97.844 

98.314 

98.787 

99.261 

99.738 

100.217 

100.699 

101.183 

101.669 

PMT 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

102.157 

%Amort. 

1,4419% 

1,4700% 

1,4991% 

1,5293% 

1,5605% 

1,5928% 

1,6264% 

1,6612% 

1,6974% 

1,7350% 

1,7741% 

1,8149% 

1,8573% 

1,9015% 

1,9477% 

1,9959% 

2,0464% 

2,0992% 

2,1545% 

2,2125% 

2,2734% 

2,3375% 

2,4049% 

2,4760% 

2,5511% 

2,6305% 

2,7145% 

2,8037% 

2,8984% 

2,9992% 

3,1068% 

3,2219% 

3,3451% 

3,4775% 

3,6201% 

3,7741% 

3,9410% 

4,1224% 

4,3203% 

4,5371% 

4,7756% 

5,0392% 

5,3321% 

5,6595% 

6,0278% 

6,4453% 

6,9224% 

7,4730% 

8,1154% 

8,8746% 

9,7857% 

10,8993% 

12,2913% 

14,0811% 

16,4676% 

102.157 19,8087% 

102.157 24,8205% 

102.157 33,1737% 

102.157 49,8802% 

102.157 100,0000% 
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ANEXO Ill 

DECLARAc;Ao DO COORDENADOR 

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com sede na Cidade de 

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob 

o no 89.960.090/0001-76, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, (doravante 

denominado "Coordenador Uder"), na qualidade de Coordenador Uder da oferta publica de 

distribuic;:ao dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 94a serie da P emissao ("Emissao"), 

em que a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;Ao, companhia aberta, com sede na Cidade 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 02.773.542/0001-22 (doravante denominada simplesmente "Emissora") atua na qualidade 

de emissora dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da Emissao, que serao objeto de oferta 

publica de distribuic;:ao e a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES 

MOBILIARIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38, atua como agente fiduciario 

("Agente Fiduciario"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a 

Emissora e com o Agente Fiduciario, a legalidade e a ausencia de vicios da operac;:ao, alem de ter 

agido com diligencia para assegurar a veracidade, a consistencia, a correc;:ao e a suficiencia das 

informac;:oes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios da 

Emissao. 

Sao Paulo, [•] de [•] de 2013. 

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Coordenador Lider 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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DECLARA~AO DA EMISSORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO, companhia aberta, com sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n. 0 2SS, so andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

02.773. S42/0001-22, neste a to representada na forma de seu Estatuto Social (doravante 

denominada simplesmente "Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebiveis 

lmobiliarios da 94a Serie de sua 1a Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente), que serao 

objeto de oferta publica de distribui<;:ao, em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E 

VALORES MOBILIARIOS L TDA., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua 

Amauri, no 2SS, so andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o no 89.960.090/0001-76, atua como 

institui<;:ao intermediaria lider ("Coordenador Lider") e a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38, atua como 

agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), declara que verificou, em conjunto com o Coordenador 

Lider e o Agente Fiduciario, a legalidade e a ausencia de vicios da opera<;:ao, alem de ter agido 

com diligencia para assegurar a veracidade, a consistencia, a corre<;:ao e a suficiencia das 

informa<;:6es prestadas no Termo de Securitiza<;:ao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, [ ·] de [ ·] de 2013. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO 

Emissora 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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DECLARA~OES DO AGENTE FIDUCIARIO 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS, com sede na Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n. 0 4.200, Bloco 4, Sala 514, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 

(doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciario"), na qualidade de agente fiduciario 

dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 94a Serie da 1 a emissao ("CRI" e "Emissao", 

respectivamente), da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO, companhia aberta, com sede 

na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE 

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

na Rua Amauri, no 255, 5o andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o no 89.960.090/0001-76, atua 

como institui<;ao intermediaria lider ("Coordenador Lider"), declara, para todos os fins e efeitos, 

que (i) verificou, em conjunto com a Emissora e com o Coordenador Lider, a legalidade e a 

ausencia de vicios da opera<;ao, alem de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade, a 

consistencia, a corre<;ao e a suficiencia das informa<;6es prestadas pela Emissora no Termo de 

Securitiza<;ao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, [•] de [•] de 2013. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Fiduci6rio 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO IV 

DECLARAc;:Ao DE CUSTODIA 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS, com sede na Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n. o 4.200, Bloco 4, Sala 514, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 

na qualidade de institui~ao custodiante da Escritura de Emissao de Cedula de Credito lmobiliario 

("Escritura de Emissao") que serve de lastro para a emissao dos Certificados de Recebiveis 

lmobiliarios da 94a serie da P emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente) da RB CAPITAL 

COMPANHIA DE SECURITIZAc;:Ao, companhia aberta, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, na Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.773.542/0001-

22 ("Emissora"), DECLARA a Emissora, para os fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei no 

10.931/2004, que: (i) foi entregue a esta institui~ao custodiante a Escritura de Emissao para 

custodia; (ii) uma via original do Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios da Emissao 

("Termo") ja se encontra devidamente registrado nesta institui~ao custodiante, sendo nesta 

hip6tese tal registro considerado para fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei no 10.931/04 na 

forma do regime fiduciario instituido pela Emissora no Termo de Securitiza~ao, conforme clausula 

decima do Termo de Securitiza~ao, sabre os creditos imobiliarios e as CCI que lastreia os CRI. 

Sao Paulo, [•] de [•] de 2013. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Fiducidrio 

Nome: 

Cargo: 
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