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CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS 

DAS 138a, 139a e 140a SERIES DA la EMISSAO DA 

RB CAPITAL 
-
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Companhia Aberta 

CNPJIMF n.0 02.773.542/0001-22 



TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

I-PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade an6nima com sede na Cidade 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.0 255- 5° andar, parte, CEP 01448-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

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

SIMPLIFIC P A V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 
LTDA., institui9ao financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Rua Sete de Setembro 99, 24° andar, inscrita no CNPJ sob o n.0 15.227.994/0001-50, neste ato 

representada nos termos de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente como 

"Agente Fiduciario"; 

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

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

Firmam o presente "Termo de Securitiza9ao de Creditos lmobiliarios" ("Termo"), para vincular as 

CCI (conforme abaixo definidas) aos Certificados de Recebiveis lmobiliarios das 138a, 139a e 140a 

Series da 1 a Emissao daRB Capital Companhia de Securitiza9ao, de acordo com o ari:igo 8° da Lei 

n. 0 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor, a Instru9ao da Comissao de Valores 

Mobiliarios ("CVM") n.0 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor ("lnstrus;ao CVM n.0 

476"), e demais disposi96es legais aplicaveis e as clausulas abaixo redigidas. 

II- CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMEIRA- DEFINI<;OES 

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes defini96es, sem prejuizo daquelas que 

forem estabelecidas no corpo deste instrumento: 

"Administradora" A BR Malls Administra9ao e Comercializa9ao Sul/SP Ltda., sociedade 

limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Av. Afranio de Melo Franco, n.0 290, sa1as 102, 103 e 104, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n.0 12.531.515/0001-05. 9---
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"Agencia de Classificacao de 

Risco" 

"Agente Fiduciitrio" ou 

"Instituicao Custodiante" 

"Aliena<;ao Fiduciitria de lmovel 

Primeira Serie" 

A Moody's America Latina Ltda., ~gencia de classifica<;ao de risco com 

sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida das 

Na<;oes Unidas, n° 12.551, 16° andar, conjunto 1601, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.101.919/0001-05, ou outra agencia de 

classifica<;ao de risco que venha a substitui-la na forma prevista na 

Clausula 3.1, item 25. 

A Simplific Pavarini Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

Ltda., acima qualificada. 

Aliena<;ao fiduciaria da fra<;ao ideal de 16,06% ( dezesseis inteiros e seis 

centesimos por cento) do Imovel nos termos do Contrato de Aliena<;ao 

Fiduciaria de lmovel Primeira Serie. 

"Aiienacao Fiduciitria de Imovel Aliena<;ao fiduciaria da fra<;ao ideal de 12,05% (doze inteiros e cinco 

Segunda Serie" centesimos por cento) do Imovel nos termos do Contrato de Aliena<;ao 

Fiduciaria de lmovel Segunda Serie .. 

"Aliena<;ao Fiduciitria de lmovel Aliena<;ao fiduciaria da fra<;ao ideal de 8,03% (oito inteiros e tres 

Terceira Serie" centesimos por cento) do Imovel nos termos do Contrato de Aliena<;ao 

Fiduciaria de Imovel Terceira Serie. 

"ANBIMA" 

"Assembleias Gerais" 

"Assembleia Geral Serie 138" 

"Assembleia Geral Serie 139" 

"Assembleia Geral Serie 140" 

"BACEN" 

"Banco Liquidante" ou "Banco 

Depositario" 

A Associa<;ao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais. 

A assembleia geral de titulares de CRI Serie 138 e/ou de CRI Serie 139 

e/ou de CRI Serie 140 conforme o caso. 

A assembleia geral de titulares de CRI Serie 138, conforme prevista 

oeste Termo. 

A assembleia geral de titulares de CRI Serie 139, conforme prevista 

oeste Termo. 

A Assembleia Geral dos titulares de CRI Serie 140, conforme prevista 

neste Termo. 

0 Banco Central do Brasil. 

0 Itau Uoibaoco S.A., institui<;ao financeira com· ede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Pra<;a Alfredo Egy 
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"Boletim de Subscricao das 

Debentures" 

"Boletins de Subscricao" 

"CCI" 

"CCI Primeira Serie 

"CCI Segunda Serie" 

"CCI Terceira Serie" 

"Cedente" 

"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Primeira Serie" 

n.0 100, Torre Olavo _ Setubal, inscrito no CNPJ/MF sob o n.0 

60. 701.I90/0001-04. 

0 boletim de subscri<;ao das Debentures, por meio do qual a Cedente 

subscrevera as Debentures. 

Os boletins de subscri<;ao dos CRI, por meio dos quais os Investidores 

subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a todos os termos e 

condi<;oes deste Termo e da Oferta. 

A CCI Primeira Serie, a CCI Segunda Serie e a CCI Terceira Serie, 

quando mencionadas em conjunto. 

A Cedula de Credito Imobiliario integral, sem garantia real imobiliaria, 

emitida pela Emissora por meio da Escritura de Emissao de CCI, de 

acordo com as normas previstas na Lei n.0 10.931, representativa da 

integralidade do Credito lmobiliario Primeira Serie. 

A Cedula de Credito Imobiliario integral, sem garantia real imobiliaria, 

emitida pela Emissora por meio da Escritura de Emissao de CCI, de 

acordo com as normas previstas na Lei n. 0 I 0.93I, representativa da 

in-tegralidade do Credito Imobiliario Segunda Serie. 

A Cedula de Credito Imobiliario integral, sem garantia real imobiliaria, 

emitida pela Emissora por meio da Escritura de Erriissao de CCI, de 

acordo com as normas previstas na Lei n. 0 I 0.931, representativa da 

integralidade do Credito Imobiliario Terceira Serie. 

A Proffito Holding Participa<;oes S.A., sociedade anonima com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afdinio de 

Melo Franco, n° 290, salas 102, I 03 e 104, CEP 22430-060, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 08.741.778/0001-63. 

A cessao fiduciaria de 20,24% (vinte inteiros e vinte e quatro centesimos 

por cento) dos direitos credit6rios, presentes e futuros, detidos pelas 

Garantidoras, decorrentes da explora<;ao comercial do Empreendimento IP

Garantia e de 44,45% (quarenta e quatro inteiros e quarenta e cinco 

centesimos por cento) dos direitos credit6rios, presentes e futuros, 

detidos pela Administradora decorrentes da administra<;ao e da 

comercializa<;ao do Empreendimento Garantia, a er constituida peias 

Garantidoras e pela Administradora, respectiv favor da 
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"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios Segunda Serie" 

"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios Terceira Serie" 

"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios de Acionista 

Primeira Serie" 

"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios de Acionista 

Segunda Serie" 

Emissora, por _ meio do Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios Primeira Serie. 

A cessao fiduciaria de 16,98% ( dezesseis inteiros e noventa e oito 

centesimos por cento) dos direitos creditorios, presentes e futuros, 

detidos pelas Garantidoras, decorrentes da explora9ao comercial do 

Empreendimento Garantia e de 33,33% (trinta e tres inteiros e trinta e 

tres centesimos por cento) dos direitos creditorios, presentes e futuros, 

detidos pela Administradora decorrentes da administra9ao e da 

comercializa9ao do Empreendimento Garantia, a ser constituida pelas 

Garantidoras e pela Administradora, respectivamente, em favor da 

Emissora, por meio do Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios Segunda Serie. 

A cessao fiduciaria de 8,32% ( oito inteiros e trinta e dois centesimos por 

cento) dos direitos creditorios, presentes e futuros, detidos pel as 

Garantidoras, decorrentes da explora9ao comercial do Empreendimento 

Garantia e de 22,22% (vinte e dois inteiros e vinte e dois centesimos por 

cento) dos direitos creditorios, presentes e futuros, detidos pela 

Administradora decorrentes da administra9ao e da comercializa9ao do 

Empreendimento Garantia, a ser constituida pelas Garantidoras e pela 

Administradora, respectivamente, em favor da Emissora, por meio do 

Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios Terceira Serie. 

A cessao fiduciaria de 44,45% (quarenta e quatro inteiros e quarenta e 

cinco centesimos por cento) dos direitos creditorios, presentes e futuros, 

detidos pela Ecisa Engenharia, decorrentes de sua capacidade de 

acionista da Christaltur, de receber dividendos, juros sobre capital 

proprio e quaisquer outras distribui96es a acionistas feitas pela 

Christaltur, inclusive, pagamentos resultantes de res gate de a96es, juros, 

atualiza96es, multa e quaisquer outras quantias devidas ou pagaveis a 
Ecisa Engenharia em decorrencia da titularidade das a96es de emissao 

da Christaltur em favor da Emissora, por meio do Contrato de Cessao 

Fiduciaria de Direitos Creditorios de Acionistas Primeira Serie. 

A cessao fiduciaria de 33,33% (trinta e tres inteiros e trinta e tres ,9-"" 

centesimos por cento) dos direitos creditorios, presentes e futuros, 

detidos pela Ecisa Engenharia, decorrentes de sua capacidade de 

acionista da Christaltur, de receber dividendos, juros sobre capital 

proprio e quaisquer outras distribui96es a aci istas feitas pela 

Christaltur, inclusive, pagamentos resultantes de resg 
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atuali_zas;oes, multa e quaisquer outras quantias devidas ou pagaveis a 
Ecisa Engenharia em decorrencia da titularidade das as;oes de emissao 

da Christaltur em favor da Emissora, por meio do Contrato de Cessao 

Fiduciaria de Direitos Credit6rios de Acionistas Segunda Serie. 

"Cessao Fiduciaria de Direitos A cessao fiduciaria de 22,22% (vinte e dais inteiros e vinte e dais 

Creditorios de Acionista Terceira centesimos por cento) dos direitos credit6rios, presentes e futuros, 
I 

Serie" detidos pela Ecisa Engenharia, decorrentes de sua capacidade de 

"CETIP" 

"CETIP 21" 

"Christaltur" 

"Condominia VillaLobos" 

"Conta Centralizadora Serie 

138" 

acionista da Christaltur, de receber dividendos, juros sabre capital 

proprio e quaisquer outras distribuis;oes a acionistas feitas pela 

Christaltur, inclusive, pagamentos resultantes de resgate de as;oes,juros, 

atualizas;oes, multa e quaisquer outras quantias devidas ou pagaveis a 
Ecisa Engenharia em decorrencia da titularidade das as;oes de emissao 

da Christaltur em favor da Emissora, por meio do Contrato de Cessao 

Fiduciaria de Direitos Creditorios de Acionistas Terceira Serie. 

A CETJP S.A. ~ Mercados Organizados, instituis;ao devidamente 

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestas;ao de servis;os de 

custodia escritural de ativos e liquidas;ao financeira, com sede no 

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

Republica do Chile, n.0 230, 11 o andar, CEP 20031-170, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.0 09.358.105/0001-91. 

0 modulo de negocias;ao secundaria de tftulos e valores mobiliarios, 

administrado e operacionalizado pela CETIP. 

Christaltur Empreendimentos e Participas;oes S.A., sociedade anonima 

com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida 

· Europa, n.0 310, sala 08, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 62.388.871/0001-

81. 

0 Condominia Pro-indiviso do Shopping Villa Lobos, com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. das Nas;oes Unidas 

4777, Alto de Pinheiros, inscrito no CNPJ/MF sob o n.0 02.823.230/0001-

86. ~ 

Conta corrente n° 05359-4, mantida na agencia 0910 do Itau Unibanco 

S.A., de titularidade da Emissora, que recebera os recursos integrantes do 

Patrimonio Separado Serie 138, na qual os recursos rei tivos ao Credito 

Imobiliario Primeira Serie serao recebidos e os recurso 

pagamento dos CRI Serie 138 serao mantidos. 
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"Conta Centralizadora Serie 

139" 

"Conta Centralizadora Serie 

140" 

"Contrato de Alienacao 

Fiduciaria de Im6vel Primeira . 

Serie" 

"Contfato de Alienacao 

Fiduciaria de lm6vel Segunda 

Serie" 

"Contrato de Alienacao 

Fiduciaria de Im6vel Terceira 

Serie" 

"Contrato de Cessao" 

Conta corrente n° 05348-7, mantida na agencia 0910 do ltau Unibanco 

S.A., de titularidade da Emissora, que recebera os recursos integrantes do 

Patrimonio Separado Serie 139, na qual os recursos relativos ao Credito 

Imobiliario Segunda Serie serao recebidos e os recursos destinados ao 

pagamento dos CRI Serie 139 serao mantidos. 

Conta corrente n° 05337-0, mantida na agencia 0910 do ltau Unibanco 

S.A., de titularidade da Emissora, que recebera os recursos integrantes do 

Patrimonio Separado Serie 140, na qual os recursos relativos ao Credito 

Imobiliario Terceira Serie serao recebidos e os recursos destinados ao 

pagamento dos CRI Serie 140 serao mantidos. 

0 "lnstrumento Particular de Alienar;iio Fiduciaria de !move! em 

Garantia e Outras Avenr;as- Prime ira Serie", ce1ebrado em 9 de junho 

de 2016 entre as Garantidoras, a Emissora e a Devedora, por meio do 

qual seni constitufda a Alienas;ao Fiduciaria de Im6vel Primeira Serie. 

0 "Instrumento Particular de Alienar;iio Fiduciaria de !move! em 

Garantia e Outras Avenr;as- Segunda Serie", celebrado em 9 de junho 

de 2016 entre as Garantidoras, a Emissora e a Devedora, por meio do 

qual sera constitufda a Alienas;ao Fiduciaria de Im6vel Segunda Serie. · 

0 "lnstrumento Particular de Alienar;iio Fiduciaria de !move! em 

Garantia e Outras Avenr;as- Terceira Serie", ce1ebrado em 9 de junho 

de 2016 entre as Garantidoras, a Emissora e a Devedora, por meio do 

qual sera constituida a Alienas;ao Fiduciaria de Im6vel Terceira Serie. 

0 "Jnstrumento Particular de Cessiio de Creditos Imobiliarios e Outras 

Avenr;as" celebrado pela Cedente, pela Devedora e pe1a Emissora em 9 

de junho de 2016. 

c::2-
"Contrato de Cessao Fiduciaria de 0 "Instrument a Particular de Cessiio Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Direitos Credit6rios Prime ira e Outras Avenr;as - Prime ira &rie", celebrado em 9 de junho de 2016 

Serie" entre as Garantidoras, a Administradora, o Condomfnio Villa Lobos, o 

Banco Depositario, a Emissora e a Devedora, por meio do qual sera 

constitufda a Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rio Primeira Serie. 
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"Contrato de Cessao Fiduciaria de 0 "Instrumento Particular de Cessiio Fiduckiria de Direitos Credit6rios 

Direitos Creditorios Segunda e Outras Aven9as- Segunda Serie", celebrado em 9 de junho de 2016 

Serie" entre as Garantidoras, a Administradora, o Condominia Villa Lobos, o 

Banco Depositario, a Emissora e a Devedora, por meio do qual sera 

constitufda a Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios Segunda Serie. 

"Contrato de Cessao Fiduciaria de 0 "lnstrumento Particular de Cessiio Fiduckiria de Direitos Creditorios 

Direitos Creditorios Terce ira e Outras Aven9as - Terce ira Sirie", celebrado em 9 de junho de 2016 

Serie" entre as Garantidoras, a Administradora, o Condominia VillaLobos, o 

Banco Depositario, a Emissora e a Devedora, por meio do qual sera 

constituida a Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios Terceira Serie. 

"Contrato de Cessao Fiduciaria de 0 "lnstrumento Particular de Cessiio Fiduciaria de Direitos Credit6rios 

Direitos Creditorios de Acionista e Outras Aven9as- Primeira Serie", celebrado em 9 de junho de 2016 

Primeira Serie" entre a Ecisa Engenharia, o Banco Depositario, a Emissora e a Devedora, 

por meio do qual sera constituida a Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios de Acionista Primeira Serie. 

"Contrato de Cessao Fiduciaria de 0 "lnstrumento Particular de Cessiio Fiduciaria de Direitos Credit6rios 

Direitos Creditorios de Acionista e Outras Aven9as - Segunda Serie", celebrado em 9 de junho de 2016 

Segunda Serie" entre a Ecisa Engenharia, o Banco Depositario, a Emissora e a Devedora, 

por meio do qual sera constituida a Cess·ao Fiduciaria de Direitos' 

Creditorios de Acionista Segunda Serie. 

"Contrato de Cessao Fiduciaria de 0 "Instrument a Particular de Cessiio Fiduciaria de Direitos ·creditorios 

Direitos Creditorios de Acionista e Outras Aven9as- Terceira Serie", celebrado em 9 de junho de 2016 

Terceira Serie" 

"Contrato de Distribuicao" 

"Contratos de Garantia" 

entre a Ecisa Engenharia, o Banco Depositario, a Emissora e a Devedora, 

por meio do qual sera constituida a Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios de Acionista Terceira Serie. 

0 "Contrato de Coordena9iio, Coloca9iio e Distribui9iio Pzlblica, sob o 

Regime de Garantia Firme de Coloca9iio, de Certificados de Recebiveis 

Imobiliarios, das 138~ 139a e 140a Series dar Emissiio daRB Capital 

Companhia de Securitiza9iio", celebrado em 9 de junho de 2016, entre a 

Emissora, a Devedora e o Coordenadores, para distribui<;ao dos CRI. .;;;z-

Em conjunto, (i) o Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria de Im6vel Primeira 

Serie; (ii) o Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria de lm6vel Segunda Serie; 

(iii) o Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria de Im6vel Terceira Serie; (iv) o 

Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios Primeira Serie; (v) 

o Contrato ~ Cessao Fiduci3ria de Direitos Credit6rio~e; 



"Coordenador Lider" 

"Coordenadores" 

"Creditos Imobiliarios" 

"Credito Imobiliario Primeira 

Serie" 

"Credito Imobiliario Segunda 

Serie" 

(vi) o Contrato de Cessao F~duciaria de Direitos Credit6rios Terceira 

Serie; (vi) o Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios de 

Acionista Primeira Serie; (viii) o Contrato de Cessao Fiduciaria de 

Direitos Credit6rios de Acionista Segunda Serie; e (ix) o Contrato de 

Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios de Acionista Terceira Serie. 

0 Banco Itau BBA S.A., atuando na qualidade de instituis:ao 

intermediaria lider no ambito da Oferta. 

Em conjunto, o Coordenador Lider, o Votorantim eo Santander. 

Em conjunto, o Credito Imobiliario Primeira Serie, o Credito Imobiliario 

Segunda Serie eo Credito lmobiliario Terceira Serie. 

Os direitos de credito decorrentes das Debentures da Primeira Serie, que 

deverao ser pagos pela Devedora, acrescidos de remuneras:ao incidente 

sobre o saldo devedor do valor nominal unitario de cada Debenture da 

Primeira Serie a partir da data de integralizas:ao das Debentures da 

Primeira Serie correspondente a 100% (cern por cento) da Taxa DI, 

acrescida exponencialmente de 1,75% (urn inteiro e setenta e cinco 

centesimos por cento) ao ano, calculadas de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis por Dias Ute is decorridos, desde a data de 

integralizas:ao das Debentures da Primeira Serie ou da ultima data de 

pagamento da remuneras:ao das Debentures da Primeira Serie, bern como 

todos e quaisquer outros encargos devidos por ·fors:a da Escritura de 

Emissao de Debentures, incluindo a totalidade dos respectivos 

acess6rios, tais como, mas sem se limitar,juros remunerat6rios, encargos 

morat6rios, multas, penalidades, indenizas:oes, despesas, custas, 

honorarios, garantias e demais encargos contratuais e legais previstos ou 

decorrentes da Escritura de Emissao de Debentures. 

Os direitos de credito decorrentes das Debentures da Segunda Serie, que 

deverao ser pagos pela Devedora, acrescidos de remuneras:ao incidente 

sobre o saldo devedor do valor nominal unitario de cada Debenture da 

Segunda Serie a partir da data de integralizas:ao das Debentures .9---
correspondente a 100% (cern por cento) da Taxa DI, acrescida 

exponencialmente de 1,67% (urn inteiro e sessenta e sete centesimos por 

cento) ao ano, calculadas de forma exponencial e cumulativa pro rata 

temporis por Dias Uteis decorridos, desde a data de integralizas:ao das 

Debentures da Segunda Serie ou da ultima data de gamento da 

remuneras:ao das Debentures da Segunda Serie, bern co o todos e 
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"Cn!dito Imobiliario Terceira 

Serie" 

"CRl" 

"CRI Serie 138" 

"CRI Serie 139" 

quaisquer outros e~cargos devidos par fon;a da Escritura de Emissao de 

Debentures, incluindo a totalidade dos respectivos acess6rios, tais como, 

mas sem se limitar, juros remunerat6rios, encargos morat6rios, multas, 

penalidades, indeniza<;oes, despesas, custas, honorarios, garantias e 

demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da 

Escritura de Emissao de Debentures. 

Os direitos de credito decorrentes das Debentures da Terceira Serie que 

deverao ser pagos pela Devedora, acrescidos de remunera<;ao incidente 

sabre o saldo devedor do valor nominal unitario de cada Debenture da 

Terceira Serie a partir da data de integraliza<;ao das Debentures 

correspondente a 100% (cern par cento) da Taxa Dl, acrescida 

exponencialmente de, no maximo, 0,65% (sessenta e cinco centesimos 

par cent a) ao ana, conforme resultado do procedimento de bookbuilding 

a ser conduzido junto aos potenciais investidores dos CRl Serie 140, 

calculadas de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis par 

Dias (Jteis decorridos, desde a data de integraliza<;ao das Debentures da 

Terceira Serie ou da ultima data de pagamento da remunera<;ao das 

Debentures da Terceira Serie, bern como todos e quaisquer outros 

encargos devidos par for<;a da Escritura de Emissao de Debentures, 

incluindo a totalidade dos respectivos acess6rios, tais como, mas sem se 

limitar, juros remunera{6rios, encargos morat6rios,' multas, penalidades, 

indeniza<;oes, despesas, custas, honorarios, garantias e demais encargos 

contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emissao de 

Debentures. 

Em conjunto os CRl Serie 1:38, os CRI Serie 139 e os CRI Serie 140. 

Os certificados de recebiveis imobiliarios, integrantes da 1383 Serie da 

1 a Emissao da Emissora, tftulos de credito escriturais, de livre 

negocia<;ao, emitidos pela Emissora par meio deste Termo de 

Securitiza<;ao, de acordo com a Lei 9.514/97, a Resolu<;ao do Conselho 

Monetario Nacional n.0 2.517 de 29 de junho de 1998, a lnstru<;ao CVM 

n.0 414 e a Instru<;ao CVM n.0 476. 

Os certificados de recebfveis imobiliarios, integrantes da 1393 Serie da 

J3 Emissao da Emissora, titulos de credito escriturais, de livre 

negocia<;ao, emitidos pela Emissora par meio deste Termo de 

Securitiza<;ao, de acordo com a Lei 9.514/97, a Resolu<;ao do Conselho 

Monetario Nacional n.0 2.517 de 29 de junho de 1998, a Instru<;ao CVM 

n.0 414 e a Instru<;ao CVM n.0 476. 
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"CRI Serie 140" Os certificados de recebiveis imobiliarios, integrantes da 1403 Serie da 

J3 Emissao da Emissora, titulos de credito escriturais, de livre 

negociac;:ao, emitidos pe1a Emissora por meio deste Termo de 

Securitizac;:ao, de acordo com a Lei 9.514/97, a Resoluc;:ao do Conselho 

Monetario Nacional n.0 2.517 de 29 de junho de 1998, a 1nstruc;:ao CVM 

n.0 414 e a Instruc;:ao CVM n.0 476. 

"CRI Serie 138 em Circu1acao" A totalidade dos CRI Serie 138 em circulac;:ao no mercado, excluidos 

aqueles que a Emissora ou a Devedora eventualmente possuam em 

tesouraria; OS que sejam de titularidade de empresas ligadas a Emissora 

e/ou a Devedora, assim entendidas as empresas que sejam subsidiarias, 

coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle 

comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa 

que esteja em situac;:ao de conflito de interesses, para fins de 

determinac;:ao de quorum em assembleias. 

"CRI Serie 139 em Circulacao" A totalidade dos CRI Serie 139 em circulac;:ao no mercado, excluidos 

aqueles que a Emissora ou a Devedora eventualmente possuam em 

tesouraria; OS que sejam de titularidade de empresas ligadas a Emissora 

e/ou a Devedora, assim entendidas as empresas que sejam subsidiarias, 

coligadas, controladas, direta ou indireiamente, empresas sob controle 

comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa 

que esteja em situac;:ao de conflito de interesses, para fins de 

determinac;:ao de quorum em assembleias. 

"CRI Serie 140 em Circulacao" A totalidade dos CRI Serie 140 em circulac;:ao no mercado, exclufdos 

aqueles que a Emissora ou a Devedora eventualmente possuam em 
tesouraria; OS que sejam de titularidade de empresas ligadas a Emissora 

e/ou a Devedora, assim entendidas as empresas que sejam subsidiarias, 
coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle 

comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa 
que esteja em situac;:ao de conflito de interesses, para fins de 
determinac;:ao de quorum em assembleias. 

"CVM" 

"Data de Emissao das 
Debentures" 

"Data de Emissao dos CRI" 

A Comissao de Valores Mobiliarios. 

23 de maio de 2016. 

23 de maio de 2016. 
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"Debentures" Em conjunto, as Debentures da Primeira Serie, as Debentures da 

Segunda Serie e as Debentures da Terceira Serie. 

"Debentures da Primeira Serie" As 100.000 (cern mil) debentures da prime ira serie objeto da Escritura 

de Emissao de Debentures, de emissao da Devedora, cujos recursos 

obtidos pela Devedora serao destinados, diretamente ou atraves de suas 

subsidiarias, no reembolso de valores previamente empregados em ate 2 

(dois) anos anteriores a respectiva data de integraliza<;ao das Debentures 

da Prime ira Serie e novos gastos a serem incorridos, em ambos os casos 

na constru<;ao e/ou reforma dos empreendimentos listados no Anexo VI 

deste Termo de Securitiza<;ao. 

"Debentures da Segunda Serie" As 75.000 (setenta e cinco mil) debentures da segunda serie objeto da 

Escritura de Emissao de Debentures, de emissao da Devedora, cujos 

recursos serao destinados diretamente ou atraves de suas subsidiarias, no 

reembolso de valores previamente empregados em ate 2 (dois) anos 

anteriores a respectiva data de integraliza<;ao das Debentures da Segunda 

Serie e novos gastos a serem incorridos, em ambos os casos na 

constru<;ao e/ou reforma dos empreendimentos listados no Anexo VI 
deste Termo de Securitiza<;ao. 

"Debentures da Terceira Serie" 

"Despesas" 

"Devedora" ou "BR Malls" 

"Dia Util" 

As 50.000 (cinquenta mil) debentures da terceira sene objeto da 

Escritura de Emissao de Debentures, de emissao da Devedora, cujos 

recursos serao destinados diretamente ou atraves de suas subsidiarias, no 

reembolso de valores previamente empregados em ate 2 (dois) anos 

anteriores a respectiva data de integraliza<;ao das Debentures da Terceira 

Serie e novos gastos a serem incorridos, em ambos os casos na 

constru<;ao e/ou reforma dos empreendimentos I istados no Anexo VI 
deste Termo de Securitiza<;ao. 

As despesas previstas na Clausula 13 abaixo. 

BR Malls Participa<;oes S.A., sociedade anonima com sede na Cidade do ::9-
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afranio de Melo 

Franco, n.0 290, Salas 102, 103 e 104, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 

06.977.745/0001-91. 

Significa, para fins de calculo e pagamento, todo dia que nao seja sabado, 

domingo ou feriado nacional na Republica Federativa do Br il. 
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"Documentos da Oper!lcao" 

"Ecisa Engenharia" 

"Emissao" 

"Empreendimento Garantia" 

"Empreendimentos" 

"Escritura de Emissao de 

Debentures" 

"Escritura de Emissao de CCI" 

Significa em conjunto: (i) a Escritura de Emissao de Debentt~res; (ii) a 

Escritura de Emissao de CCI; (iii) este Termo; (iv) o Contrato de Cessao 

(v) o Contrato de Distribui<;ao; (vi) o Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria 

de Im6vel Primeira Serie; (vii) o Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria de 

Im6vel Segunda Serie; (viii) o Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria de 

Im6vel Terceira Serie; (ix) o Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Primeira Serie; (x) o Contrato de Cessao Fiduciaria de 

Direitos Credit6rios Segunda Serie; (xi) o Contrato de Cessao Fiduciaria 

de Direitos Credit6rios Terceira Serie; (xii) o Contrato de Cessao 

Fiduciaria de Direitos Credit6rios de Acionista Primeira Serie; (xiii) o 

Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios de Acionista 

Segunda Serie; (xiv) o Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios de Acionista Terceira Serie; (xv) os Boletins de Subscri<;ao. 

Ecisa Engenharia, Comercio e Industria Ltda., sociedade limitada com 

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Afranio de Melo Franco, n. 0 290, salas 102, 103 e 104, Leblon, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n.0 33.261.561/0001-01. 

A presente emissao de CRI, a qual constitui as 13 ga, 13 9a e 1403 series 

da ]3 Emissao de C,ertificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, 

0 empreendimento comercial denominado "Shopping Villa Lobos", 

situado.na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. das Na<;oes 

Unidas, n° 4.777, bern como o respectivo terreno. 

Sao os empreendimentos descritos no Anexo VI deste Termo, para os 

quais serao destinados, direta ou indiretamente, pela Devedora, os 

recursos decorrentes das Debentures. 

0 "lnstrumento Particular de Escritura da Y Emissao Privada de 

Debentures Simples, Niio Conversiveis em A<;oes, da Especie 

Quirografaria, a Contar com Garantias Reais Adicionais Prestadas par 

Terceiros, da BR Malls Participa<;oes S.A." firmado pel a Devedora, em 

16 de maio de 2016. c:9--

"lnstrumento Particular de Emissiio de Cedulas de Credito Imobiliario 

sem Garantia Real Jmobiliaria sob a Forma Escritural e Outras 

Aven<;as", celebrado em 9 de junho de 2016, entre _a Emissora e a 

Institui<;ao Custodiante, por meio do qual as CCI fora 
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"Escriturador" 

"Garantidoras" 

"Garantias Primeira Serie" 

"Garantias Segunda Serie" 

"Garantias Terceira Serie" 

"IGP-M" 

"Im6vel Garantia" 

"Instrus;ao CVM n.0 28" 

"Instrus;ao CVM n.0 414" 

"Instrus;ao CVM n.0 476" 

"Instrus;ao CVM n.0 554" 

"Instrus;ao CVM n.0 560" 

representar, em conjunto, a totalidade dos Credi~os Imobiliarios, nos 

termos da Lei I 0.931/04. 

Itau Corretora de Valores S.A., institui<;ao financeira, com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, n.0 3.400, 10° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 

61.194.353/0001-64. 

Em con junto, a Ecisa Engenharia e a VLl 00. 

Em con junto, a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6vel Primeira Serie, a Cessao 

Fiduciaria de Direitos Credit6rios Primeira Serie e a Cessao Fiduciaria 

de Direitos Credit6rios de Acionista Primeira Serie. 

Em con junto, a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6vel Segunda Serie, a Cessao 

Fiduciaria de Direitos Credit6rios Segunda Serie e a Cessao Fiduciaria 

de Direitos Credit6rios de Acionista Terceira Serie. 

Em con junto, a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6vel Terceira Serie, a Cessao 

Fiduciaria de Direitos Credit6rios Terceira Serie e a Cessao Fiduciaria 

de Direitos Credit6rios de Acionista Terceira Serie. 

0 indice Geral de Pre<;o do Mercado, divulgado pela Funda<;ao Getulio 

Vargas. 

0 im6vel objeto da matricula n. 0 98.230 do Cart6rio da 10° Oficial de 

Registro de Im6veis da Capital do Estado de Sao Paulo, onde se Iocaliza 

o Empreendimento Garantia. 

Instru<;ao CVM n.0 28, de 23 de novembro de 1983, conforme em vigor. 

Instru<;ao CVM n.0 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor. 

Instru<;ao da CVM n.0 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor. 

lnstru<;ao da CVM n.0 554, de 17 de dezembro de 2014, conforme em 

vigor. 

Instru<;ao da CVM n.0 560, de 27 de mar<;o de 2015, con e em vigor. 
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"~nstituicoes Participantes e/ou 

Coordenadores Contratados" 

"Investidores" 

"Investidores Profissionais" 

"Investidores Qualificados" 

As institui96es financeiras autorizadas a operar no sistema de 

distribui9ao de val ores mobiliarios para participar da Oferta na qualidade 

de participante especial, que poderao ser contratadas no ambito da Oferta 

pelos Coordenadores, sendo que, neste caso, serao celebrados os 

contratos de adesao, nos termos do Contrato de Distribui9ao. 

Sao os investidores dos CRI, que vierem a subscrever ou adquirir os CRI 

no ambito da Oferta Publica Restrita, observadas as restri96es previstas 

na lnstru9ao CVM n.0 476. 

Sao os investidores que atendam as caracteristicas de investidor 

profissional, assim definidos nos termos do artigo 9°-A da lnstru9ao da 

CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada pela 

Instru9ao CVM n.0 554. 

Sao os investidores que atendam as caracteristicas de investidor 

qualificado, assim definidos nos termos do artigo 9°-B da Instru9ao da 

CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada pela 

In stru9ao CVM de n° 5 54, de 17 de dezembro de 2014. 

0 Indice Nacional de Pre9os ao Consu.midor Amplo, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

"Lei das Sociedades por Acoes" Lei n.0 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor. 

"Lei 1 0.931104" Lei n.0 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor. 

"Lei 9.514/97" Lei n.0 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor. 

"MDA" 0 Modulo de Distribui9ao de Ativos, ambiente de distribui9ao de ativos 

de renda fixa em mercado primario, administrado e operacionalizado 

pela CETIP. 

"Mu1ta Indenizat6ria" Multa compensat6ria, a titulo de indeniza9ao na forma dos artigos 408 a e-
416 do C6digo Civil, cujo valor sera equivalente ao saldo devedor dos 

Creditos Imobiliarios acrescidos da respectiva remunera9ao devida, 

calculado na forma e nas condi9oes estabelecidas neste Termo de 

Securitiza9ao, acrescida ou nao do premio previsto na Clausula 3.5.4 do 

Contrato de Cessao. 
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"Obrigacoes Garantidas Primeira A totalidade (a) das obrigat;~es principais, acess6rias e morat6rias, 

Serie" presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 

decorrentes de atualizat;iio monetaria, juros, multas e penalidades 

relativas as Debentures da Primeira Serie, (b) da parcela das obrigat;oes 

da Cedente e/ou da Devedora previstas no Contrato de Cessao, incluindo, 

mas sem se limitar, a Multa Indenizat6ria, na proport;ao dos creditos 

devidos pela Devedora, em virtude das Debentures da Primeira Serie, e 

(c) dos custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relat;iio a 

emissao dos CRI Serie 138, a CCI Primeira Serie e aos CRl Serie 138, 

inclusive, mas nao exclusivamente para fins de cobrant;a do Credito 

Imobiliario Primeira Serie e excussao das Garantias da Primeira Serie, 

incluindo, mas nao se limitando, a penas convencionais, honorarios 

advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais. 

"Obrigacoes Garantidas Segunda A totalidade (a) das obrigat;oes principais, acess6rias e morat6rias, 

Serie" presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 

decorrentes de atualizat;iio monetaria, juros, multas e penalidades 

relativas as Debentures Segunda Serie, (b) da parcela das obrigat;oes da 

Cedente e/ou da Devedora previstas no Contrato de Cessao, incluindo, 

mas sem se limitar, a Multa lndenizat6ria, na proport;ao dos creditos 

devidos pela Devedora, em virtu de das Debentures da Segunda Serie, (c) 

dos custos e despesas incorridos e a- serem incorridos em reiat;ao a 

emissao dos CRI Serie 139, a CCI Segunda Serie e aos CRI Serie 139, 

inclusive, mas nao exclusivamente para fins de cobrant;a do Credito 

Imobiliario Segunda Serie e excussao das Garantias da Segunda Serie, 

incluindo, mas nao se limitando, a penas convencionais, hononirios 

advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais. 

"Obrigacoes Garantidas Terceira A totalidade (a) das obrigatyoes principais, acess6rias e morat6rias, 

Serie" presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 

decorrentes de atualizat;ao monetaria, juros, multas e penalidades 

relativas as Debentures Terceira Serie, (b) da parcela das obrigat;oes da 

Cedente e/ou da Devedora previstas no Contrato de Cessao, incluindo, 

mas sem se limitar, a Multa Indenizat6ria, na proport;ao dos creditos 

devidos pela Devedora, em virtude das Debentures da Terceira Serie, (c) 

dos custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relat;ao a 

emissao dos CRI Serie 140, a CCI Terceira Serie e aos CRI Serie 140, 

inclusive, mas nao exclusivamente para fins de cobrant;a do Credito 

Imobiliario Terceira Serie e excussao das Garantias da Terceira Serie, 

incluindo, mas nao se limitando, a penas convencionais, 

advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais. 
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"Oferta Publica Restrita " 

"Patrimonios Separados" 

A distribui9ao publica dos CRI, que sera realizada com esfor9os restritos, 

nos termos da Instru9ao CVM n.0 476. 

Em conjunto o Patrimonio Separado Serie 138, o Patrimonio Separado 

Serie 139 e o Patrimonio Separado Serie 140. 

"Patrimonio Separado Serie 138" Significa o patrimonio constituido em favor dos titulares de CRI Serie 

13 8 ap6s a institui9ao do Regime Fiduciario Serie 138, administrado pel a 

Emissora ou pelo Agente Fiduciario, conforme o caso, composto pelos 

Creditos do Patrimonio Separado Serie 138. 0 Patrimonio Separado 

Serie 138 nao se confunde com o patrimonio comum da Emissora ou 

com o Patrimonio Separado Serie 139 ou o Patrimonio Separado Serie 

140 e se destin a excl usivamente a liquida9ao dos CRI Serie 13 8. 

"Patrimonio Separado Serie139" Significa o patrimonio constituido em favor dos titulares de CRI Serie 

139 ap6s a institui9ao do Regime Fiduciario Serie 139, administrado pela 

Emissora ou pelo Agente Fiduciario, conforme o caso, composto pelos 

Creditos do Patrirhonio Separado Serie 139. 0 Patrimonio Separado 

Serie 139 nao se confunde com o patrimonio comum da Emissora ou 

como Patrimonio Separado Serie 138 ou o Patrimonio Separado Serie 

140 e se destina exc.lusivamente a liquida9ao dos CR1 Serie 139. 

"Patrimonio Separado Serie 140" Significa o patrimonio constituido em favor dos titulares de CRI Serie 

140 ap6s a institui9ao do Regime Fiduciario Serie 140, administrado pela 

Emissora ou pelo Agente Fiduciario, conforme o caso, composto pelos 

Creditos do Patrimonio Separado Serie 140. 0 Patrimonio Separado 

Serie 140 nao se confunde com o patrimonio comum da Emissora ou 

com o Patrimonio Separado Serie 138 ou o Patrimonio Separado Serie 

139 e se destina exclusivamente a liquida9ao dos CRI Serie 140. 

"Preco de Integralizacao" 

"Regime Fiduciario" 

"Regime Fiduciario Serie 138" 

Tern o significado atribuido na Clausu1a 4.1 abaixo. 

0 Regime Fiduciario Serie 138, o Regime Fiduciario Serie 139 e o ~ 

Regime Fiduciario Serie 140 em conjunto. 

0 regime fiduciario, em favor da Emissao e dos titulares de CRI Serie 

138, a ser instituido sobre os Creditos do Patrimonio Separ do Serie 138, 

nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, conforme aplicave 
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"Regime Fiduciario Serie 139" 

"Regime Fiduciario Serie 140" 

"Remuneracao" 

0 regime fiduciario, em favor da Emiss~o e dos titulares de CRl Serie 

139, a ser instituido sobre os Creditos do Patrim6nio Separado Serie 139, 

nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, conforme aplicavel. 

0 regime fiduciario, em favor da Emissao e dos titulares de CRl Serie 

140, a ser instituido sobre os Creditos do Patrim6nio Separado Serie 140, 

nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514, conforme aplicavel. 

Em conjunto a Remunera<;ao dos CRl Serie 138, Remunera<;ao dos CRI 

Serie 139 e a Remunera<;ao dos CRl Serie 140. 

"Remuneracao dos CRl Serie 138' Tern o significado previsto na Clausula 5.1.2 abaixo. 

"Remuneracao dos CRI Serie 139' Tern o significado previsto na Clausula 5.1.2 abaixo. 

"Remuneracao dos CRl Serie 140' Tern o significado previsto na Clausula 5.1.2 abaixo. 

"Resolucao CMN 4.373" 

"Santander" 

"Taxa DI" 

"Termo" ou "Termo de 

Securitizacao" 

"Valor da Cessao" 

"Valor Nominal Unitario" 

"VL100" 

Resolu<;ao CMN n.0 4.373, de 29 de setembro de 2014. 

0 Banco Santander (Brasil) S.A., institui<;ao financeira com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Presidente 

Jusce1inoKubitschek, n.0 2.041, E 2235, BIDco A, Vila Olimpia, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n. 0 90.400.888/0001-42. 

E a varia<;ao das taxas medias diarias dos DI- Depositos Interfinanceiros 

de urn dia, "over extra-grupo ", expressas na forma percentual ao ano, 

base 252 ( duzentos e cinquenta e do is) Dias Uteis, calculadas e 

divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diario disponivel em 

sua pagina na Internet (http://www.cetip.com.br). 

0 presente Termo de Securitiza<;ao de Creditos lmobiliarios das 1383
, 

1393 e 1403 Series da ]3 Emissao de CRl da Emissora. 

0 valor a ser pago pela Emissora a Cedente nos termos do Contrato de 

Cessao. 

Os CRI terao valor nominal unitario de R$1.000,00 (mil reais), na Data 

de Emissao dos CRl. 

VL I 00 Empreendimentos e Participa90es S.A., sociedade an6ni a com k 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av 
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"Votorantim" 

Afriinio de Melo Franco, n.0
. 290, sal as 102, 103 e 104, inscrita no 

CNPJIMF sob o n.0 15.325.439/0001-61. 

0 Banco Votorantim S.A., instituit;ao financeira integrante do sistema 

de distribuit;ao de valores mobiliarios, com sede na cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida das Nat;6es Unidas, n° 14.171, Torre 

A, 18° andar, Vila Gertrudes, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

59.588.111/0001-03. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

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

dos Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI, aos CRI, cujas caracteristicas sao descritas na 

Clausula Terceira abaixo. 

2.1.1. Para fins do artigo 8° da Lei 9.514/97, a Emissora·declara que sao vinculados ao 

presente Termo os Creditos Imobiliarios, devidos exclusivamente pela Devedora, nos termos 

da Escritura de Emissao de Debentures, na proport;ao das subscrit;oes e integralizat;6es 

verificadas no ambito da Oferta dos CRI. 

2.1.2. 0 valor obtido com a integralizat;ao dos CRI pelos Iiwestidores sera utilizado pela 

Emissora para pagamento do Valor da Cessao decorrente da cessao pela Cedente a Emissora 

dos Creditos Imobiliarios representados integralmente pelas CCI. 

2.1.3. Uma via original da Escritura de Emissao de CCI, encontra-se devidamente 

custodiada junto a Instituit;ao Custodiante, nos termos do §4° do artigo 18 da Lei 10.931/04. 

2.1.4. 0 Regime Fiduciario, a ser instituido pela Emissora conforme previsto neste 

Termo, sera registrado na Instituit;ao Custodiante das CCI, conforme previsto no artigo 23, 

paragrafo (mico, da Lei 1 0.931/04. Devidamente registrado o Termo de Securitizat;ao, a 

Instituit;ao Custodiante prestara a Emissora declarat;ao elaborada nos moldes do Anexo I a 

este Tenno. 

2.1.5. A Emissora pagara a Cedente o Valor da Cessao de (i) R$100.000.000,00 (cern 

milhoes de reais), na data de integralizat;ao dos CRI Serie 138; (ii) R$75.000.000,00 (setenta 

e cinco milhoes de reais), na data de integralizat;ao dos CRI Serie 139; e (iii) 

R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais), na data de integralizat;ao dos CRI Serie 140, 

pela aquisit;ao dos Creditos lmobiliarios representados integralmente pelas CCI, conforme 

disposto nas Clausulas 2.2 e seguintes do Contrato de Cessao. 
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2.1.5 .1. Nos termos da Cltmsula 2.2 do (:ontrato de Cessao, o Valor da Cessao sera 

pago pela Emissora por conta e ordem da Cedente diretamente em favor da 

Devedora, observados os termos do Contrato de Cessao, valendo tal pagamento 

como integraliza9iio das Debentures pela Cedente. 

2.2. A Emissao dos CRI sera realizada em conformidade com o disposto no inciso I do § I o do 

artigo 5° da Instru9iio CVM n.0 414, tendo em vista que a Devedora e companhia aberta. 

CLA.USULA TERCEIRA - CARACTERISTICAS DOS CRI E FORMA DE 

DISTRIBUI<;AO 

3.1. Os CRI objeto da presente Emissao, cujo lastro sera constituido pelas CCI, conforme 

previsto neste Termo de Securitiza9ao, possuem as seguintes caracteristicas: 

1. Emissao: a presente emissao de CRI corresponde a I a emissao de CRI da Emissora; 

2. Series: a Emissao sera realizada em 3 (tres) series de CRI, sendo (i) a 138a (centesima 

trigesima oitava) serie composta por 100.000 (cern mil) CRI Serie 138, (ii) a 139a 

(centesima trigesima nona) serie composta por 75.000 (setenta e cinco mil) CRI Serie 

139, e (iii) a 140a (centesima quadragesima) serie composta por 50.000 (cinquenta mil) 

CRI Serie 140; 

3. Quantidade de CRI: serao emitidos 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil) CRI, sendo (i) 

100.000 (cern mil) CRI Serie 138, (ii) 75.000 (setenta e cinco mil) CRI Serie 139 e (iii) 

50.000 ( cinquenta mil) CRI Serie 1 40; 

4. Valor Global da Emissao: o valor global da emissao sera de R$ 225.000.000,00 (duzentos 

e vinte e cinco milh6es de reais), na Data de Emissao ("Valor Total da Emissao"); 

5. Valor Nominal Unitario: o Valor Nominal Unitario dos CRI, na Data de Emissao, sera de 

R$1.000,00 (mil reais); 

6. Atualizacao Monetaria: Os CRI nao serao objeto de atualiza9ao monetaria; 

7. Remuneracao: os CRI farao jus ajuros remunerat6rios calculados nos termos da Clausula 

Quinta abaixo; 

8. Periodicidade de Pagamento e Amortizacao dos CRI: nas datas indicadas nas tabelas 

constantes do Anexo II a este Termo; 

9. Regime Fiduciario: o Regime Fiduciario instituido pela Emissora sobre os Creditos 
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Imo.biliarios representados pelas Cc;I, as Garantias e a Conta Centralizadora, na forma do 

artigo 9° da Lei 9.514/97, com a consequente constituiyao do Patrimonio Separado; 

10. Sistema de Distribuicao, Registro, Negociacao, Custodia Eletronica e Liguidacao 

Financeira: os CRI serao depositados para distribuiyao primaria e negociayao secundaria 

na CETIP, por meio do MDA e do CETIP21, respectivamente, ambos administrados e 

operacionalizados pela CETIP, e distribuidos com a intermediayao dos Coordenadores, 

nos termos da Instruyao CVM n.0 476, da Instruyao CVM n.0 414 e do Contrato de 

Distribuiyao, sendo a custodia eletronica e liquidayao financeira dos CRI realizada 

atraves da CETIP; 

11. Data de Emissao dos CRI: 23 de maio de 20 16; 

12. Vencimento dos CRI: 27 de maio de 2031 para os CRI Serie 138, 25 de maio de 2028 

para os CRI Serie 139 e 26 de maio de 2021 para os CRI Serie 140, ressalvadas as 

hipoteses de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas neste Termo; 

13. Local de Emissao: Sao Paulo- SP; 

14. Multa e Juros Moratorios: na hipotese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida 

aos titulares de CRI, os debitos em atraso vencidos e nao pagos serao acrescidos dejuros 

de mora de f% (urn por cento) ao mes, calculados pro rata temporis, bern como de multa 

contratual nao compensatoria de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, 

independentemente de aviso, notificayao ou interpelayao judicial ou extrajudicial; 

15. Forma: os CRI serao emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade sera 

comprovada por extrato expedido pela CETIP e pelo extrato da conta dos CRI a ser 

fornecido pelo Escriturador tendo como base as infonnay5es fornecidas pela CETIP; 

16. Locais de Pagamento: os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se os 

procedimentos adotados pela CETIP. Caso por qualquer razao, a qualquer tempo, os CRI 

nao estejam custodiados na CETIP em qualquer data de pagamento da Remunerayao dos 

CRI ou de amortizayao do Valor Nominal Unitario ou de seu saldo, conforme o caso, a 

Emissora deixani, em sua sede, o respectivo pagamento a disposiyao dos respectivos 

titulares de CRI. Nesta hipotese, a partir da referida Data de Vencimento, nao havera 

qualquer tipo de atualizayao ou remunerayao sobre o valor colocado a disposiyao dos 

titulares de CRI na sede da Emissora; 

17. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: sem prej uizo no disposto no item 18 a baixo, o 

nao comparecimento do titular de CRI para receber o valor correspondente a qualquer das 

obrigay5es pecuniarias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em 
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comunicado publicado p~la Emissora, ni'io lhe dara direito ao recebimento de qualquer 

acrescimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos 

adquiridos ate a data do respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido 

disponibilizados pontualmente; 

18. Prorrogaci'io dos Prazos: considerar-se-i'io prorrogados os prazos referentes ao pagamento 

de qualquer obriga<;i'io relativa aos CRI ate o primeiro Dia Util subsequente, se o seu 

vencimento coincidir com dia que ni'io seja Dia Uti I, ni'io sen do devido qualquer acrescimo 

aos valores a serem pagos; 

19. Pagamentos: os pagamentos dos Creditos Imobiliarios seri'io depositados diretamente nas 

respectivas Contas Centralizadoras; 

20. Ordem de Alocaci'io dos Pagamentos: caso, em qualquer data, o valor recebido pela 

Emissora a titulo de pagamento dos Creditos Imobiliarios para cada urn dos Patrimonios 

Separados ni'io seja suficiente para quita<;ao integral dos valores devidos aos titulares dos 

CRI vinculados a tal Patrimonio Separado, tais valores seri'io alocados observada a 

seguinte ordem de preferencia: (i) despesas do referido Patrimonio Separado, (ii) 

Remunera<;i'io dos CRI vinculados a tal Patrimonio Separado, pro rata, se necessaria; e 

(iii) amortiza<;i'io do saldo devedor do Valor Nominal Unitario de cada urn dos CRI 

vinculados a tal Patrimonio Separado, pro rata, se necessaria; 

21. Garantia Flutuante: ni'io; 

22. Garantias: as Aliena<;oes Flduciarias de Im6vel, as Cessoes Fiduciarias de Direitos 

Credit6rios e as Cessoes Fiduciarias de Direitos Credit6rios de Acionista; 

23. Im6veis vinculados aos Creditos Imobiliarios: os Empreendimentos listados no Anexo 

VI ao presente Termo de Securitiza<;ao; 

24. Coobrigas;ao da Emissora: ni'io haver<i coobriga<;i'io da Emissora para o pagamento dos 

CRI; e 

25. Classificas;ao de Risco dos CRI: Os CRI desta Emissao foram submetidos a aprecia<;ao 

da Agencia de Classifica<;ao de Risco a qual foi atribuida nota Aa2.br em escala nacional. 

A classifica<;ao de risco da Emissao devera existir durante toda a vigencia dos CRI, 

devendo tal classifica<;ao ser atualizada anualmente de acordo com o disposto no artigo 

7, §7° da Instru<;i'io CVM 414. A Agencia de Classifica<;ao de Riscopodera ser substituida 

por qualquer uma das seguintes empresas, pela Devedora, a seu exclusivo criterio, sem 

necessidade de Assembleia Geral: (a) a Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., 

sociedade limitada, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida 
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Brigadeiro Far_ia Lima, n° 201, conjunto 181 e 182, Pinheiros, CEP 0?426-100, inscrita 

no CNPJ/MF sob n° 02.295.585/0001-40, ou (b) a Fitch Ratings Brasil Ltda., agencia de 

classificayao de risco com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Pra9a XV de Novembro, n° 20, sala 401 B, Centro, CEP 20.010-010, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 01.813.375/0001-33. 

Forma de Distribuicao dos CRI: 

3.2. A Emissao e realizada em conformidade com a Instru9ao CVM n° 476 e com as demais 

disposi9oes Iegais e regulamentares aplicaveis, razao pela qual esta automaticamente dispensada 

de registro de distribui9ao na CVM, nos termos do artigo 6° da referida instru9ao. 

3.3. A Oferta Restrita sera registrada pelos Coordenadores na ANBIMA exclusivamente para 

fins de informar a base de dados, conforme diretrizes especificas contidas na Deliberayao no 2, de 

6 de outubro de 2014, expedidas pelo Conselho de Regula9iio e Melhores Praticas do Mercado de 

Capitais da ANBIMA, em vigor desde 6 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 1°, pan1grafo 

2°, do "C6digo ANBIMA de Regula9ao e Melhores Praticas para as Oferta Restritas Publicas de 

Distribui9ao e Aquisi9ao de Val ores Mobiliarios", em vigor nesta data, exclusivamente para fins 

de compor a base de dados da ANBJMA; 

3.4. Os CRI sao destinados a Investidores Profissionais. 

3.5. No ambito da Oferta Publica Restrita, os CRI somente poderao ser subscritos por 

Investidores Profissionais, sendo oferecidos a, no maximo, 75 (setenta e cinco) Investidores 

Profissionais, e subscritos por, no maximo, 50 ( cinquenta) Investidores Profissionais. 

3.6. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos Investidores Profissionais, devendo 

os mesmos fornecerem, por escrito, declara9iio no boletim de subscri9ao, atestando que estao 

cientes, dentre outras declarayoes, que: (a) a Oferta Publica Restrita nao foi registrada na CVM; (b) 

os CRI ofertados estao sujeitos as restri9oes de negocia9ao previstas na Instruyao CVM n° 476. 

Ademais, os Investidores Profissionais deverao fornecer, por escrito, declarayao, atestando sua 

condi9ao de investidor profissional, nos termos definidos neste Termo. 

3.7. Os CRI da presente Emissao somente poderao ser negociados nos mercados 

regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada data de 

subscri9ao ou aquisi9ao dos CRI pelo respective titular de CRI e apenas entre Investidores 

Qualificados, desde que a Emissora cumpra todas as obriga9oes previstas no artigo 17 da Instru9iiO 

CVM 476, sendo que a negocia9ao dos CRI devera sempre respeitar as disposi9oes legais e 

regulamentares aplicaveis. 

3.8. Para fins de atender o que preve o item 15 do Anexo III da Instru9ao CVM n° 414, seguem 
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como Anexos III, Anexo IV e Anexo V ao presente Termo de Securi~izac;ao, declarac;oes emitidas 

pelo Coordenador Lfder, pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciario, respectivamente. 

3.9. Nao sera admitida a distribuic;ao parcial dos CRI, uma vez que sua distribuic;ao sera 

realizada com garantia firme dos Coordenadores, sem solidariedade entre eles, nas proporc;oes 

estabelecidas no Contrato de Distribuic;ao. 

3.1 0. 0 inicio da distribuic;ao publica sera informado pelo Coordenador Lfder a CVM, no prazo 

de 5 (cinco) Dias Uteis, contados da primeira procura a potenciais investidores, nos termos do 

Contrato de Distribuic;ao e do artigo 7-A da lnstruc;ao CVM n° 476/09. 

3.11. A Oferta Publica Restrita sera encerrada quando da subscric;ao e integralizac;ao da 

totalidade dos CRI, devendo o Coordenador Lider enviar o comunicado de encerramento a CVM 

no prazo legal, nos termos do Contrato de Distribuic;ao. 

3.11. I. Em conformidade como artigo 8° da Instruc;ao CVM n° 476/09, o encerramento da 

Oferta Publica Restrita devera ser informado pelo Coordenador Lfder ( ou pela Emissora, 

em nome do Coordenador Lider) a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do seu 

encerramento, devendo referida comunicac;ao ser encaminhada por intermedio da pagina 

da CVM na rede mundial de computadores e canter as informac;oes indicadas no anexo I 

da Instruc;ao CVM 476. 

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

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

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

da Oferta Publica Restrita sera feito por meio de petic;ao assinada conjuntamente pelo 

Coordenador Lfder e pela Emissora. 

3.11.3. Caso a Oferta Publica Restrita nao seja encerrada dentro de 6 (seis) meses contados 

da data de seu inicio, o Coordenador Lfder (ou a Emissora, em nome do Coordenador Lfder) 

devenl realizar a comunicac;ao prevista na C1ausula 3 .11.1, acima, com os dados 

disponiveis a epoca, complementando-o semestralmente ate o seu encerramento. 

CLAUSULA QUART A- SUBSCRI(:AO E INTEGRALIZA(:AO DOS CRI 

4.1. Os CRI de cada Serie serao integra1izados a vista, em uma unica data, em moeda 

corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitario, na data da sua efetiva subscric;ao e 

integralizac;ao ("Data de Integralizas;ao" e "Pres;o de Integra1izas;ao"). 

4.1.1. A integralizac;ao dos CRI sera realizada por intermedio dos procedimentos 

estabelecidos pela CETIP na data de sua subscric;ao. 
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4.1.2. Quando da integralizat;ao do Pret;o qe Integralizat;ao, com a consequente 

assinatura do Boletim de Subscrit;ao, sera dada pela Emissora aos Investidores Profissionais 

a mais plena, rasa e geral quitat;ao com relat;ao ao Pret;o de Integralizat;ao. 

4.1.3. 

476. 

A negociat;ao dos CRI devera observar os artigos 13 a 16 da Instrut;ao CVM 

4.2. Os recursos obtidos pela Emissora com a distribuit;ao dos CRJ serao utilizados pela 

Emissora para pagamento do Valor da Cessao a Cedente. 

4.3. A Devedora, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, comprometeu-se a 

direcionar os recursos decorrentes da integralizat;ao das Debentures, diretamente ou atraves de suas 

subsidiarias, no reembolso de valores previamente empregados em ate 2 (dois) anos anteriores a 
respectiva data de integralizat;ao das Debentures da Primeira Serie e novas gastos a serem 

incorridos, em ambos os casas na construt;ao e/ou reforma dos empreendimentos listados no Anexo 

VI deste Termo de Securitizat;ao. 

CLAUSULA QUINTA- CALCULO DO SALDO DEVEDOR, JUROS 

REMUNERATORIOS E AMORTIZA<;AO DOS CRI 

5 .1. (i) 0 sal do do Valor Nominal Unitario nao amortizado dos CRI Serie 138 sera pago em 

180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 

2016 e as demais nas datas de amortizat;ao previstas no Anexo II deste Termo. A Remunerat;ao dos 

CRJ Serie 138 sera paga em 180 ( cento e oitenta) parcelas mensa is e consecutivas, sendo a prime ira 

de vida em 2 7 de junho de 2016 e as demais nas datas de pagamento da Remunerat;ao dos CRI Serie 

138 previstas no Anexo II deste Termo; (ii) 0 saldo do Valor Nominal Unitario nao amortizado 

dos CRI Serie 139 sera pago em 132 ( cento e trinta e duas) parcelas mensais e consecutivas, sendo 

a prime ira devida em 27 de junho de 2017 e as demais nas datas de amortizat;ao previstas no Anexo 

ll deste Termo. A Remunerat;ao dos CRI Serie 139 sera paga em 144 (cento e quarenta e quatro) 

parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 dejunho de 2016 e as demais nas 

datas de pagamento da Remunerat;ao dos CRI Serie 139 previstas no Anexo II deste Termo; e (iii) 

0 sal do do Valor Nominal Unitario nao amortizado dos CRI Serie 140 sera pago em I ( uma) parcel a 

na Data de Vencimento dos CRJ Serie 140, qual seja 26 de maio de 2021 conforme prevista no 

Anexo II deste Termo. A Remunerat;ao dos CRI Serie 140 sera paga em 60 (sessenta) parcelas 

mensais e consecutivas, sendo a primeira devida em 27 de junho de 2016 e as demais nas datas de 

pagamento da Remunerat;ao dos CRJ Serie 140 previstas no Anexo II deste Termo. 

5.1.1. 0 Valor Nominal Unitario dos CRJ nao sera atualizado monetariamente. 

5.1.2. Sabre o Valor Nominal Unitario dos (i) CRI Serie 138 ou seu saldo, conforme o 

caso, incidirao juros remunerat6rios correspondentes a 100% (cern por cento) da variat;ao 
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acumulada da Taxa Dl, acrescida ~xponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 

1,75% (urn inteiro e setenta e cinco centesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Uteis ("Sobretaxa dos CRI Serie 138" e, em conjunto com a Taxa DI, 

"Remuneracao dos CRI Serie 138"), calculados de forma exponencial e cumulativapro rata 

temporis por Dias Uteis decorridos, desde a Data de lntegralizayao ou da Data de Pagamento 

da Remunerayao dos CRI (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, o que ocorrer 

por ultimo, ate a data de seu efetivo pagamento; (ii) CRI Serie I 39 ou seu sal do, con forme o 

caso, incidirao juros remunerat6rios correspondentes a 100% (cern por cento) da variayao 

acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 

1,67% (urn inteiro e sessenta e sete centesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Uteis ("Sobretaxa dos CRI Serie 1 39" e, em conjunto com a Taxa DI, 

"Remuneracao dos CRI Serie 139"), calculados de forma exponencial e cumulativapro rata 

temporis por Dias Uteis decorridos, desde a Data de Integralizayao ou da Data de Pagamento 

da Remunerayao dos CRI (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, o que ocorrer 

por ultimo, ate a data de seu efetivo pagamento; e (iii) CRI Serie I 40 ou seu sal do, conforme 

o caso, incidirao j uros remunerat6rios correspondentes a 1 00% (cern por cento) da variayao 

acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a, no 

maximo, 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e do is) Dias Uteis ("Sobretaxa dos CRI Serie 140" e, em conjunto com a Taxa DI, 

"Remuneracao dos CRI Serie 140"), conforme resultado do procedimento de bookbuilding a 

ser conduzido junto aos potenciais investidores dos CRI Serie 140, calculados de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Uteis decorridos, desde a Data de 

Integralizayao ou da Data de Pagamento da Remunerayao dos CRI (conforme definido 

abaixo) imediatamente anterior, o que ocorrer por ultimo, ate a data de seu efetivo 

pagamento. A Remunerayao dos CRI Serie 13 8, a Reinunerayao dos CRI Serie 139 e a 

Remunerayao dos CRI Serie 140 sera devida em cada uma das datas previstas na tabela 

constante do Anexo II deste Termo de Securitizayao (cada uma, uma "Data de Pagamento"). 

5 .1.3. 0 calculo da Remunerayao dos CRI obedecera a seguinte formula: 

l = [(Fator Dl x FatordeSpread -1)] x VlvB 

On de 

J =valor da Remunerayao dos CRI Serie 138, da Remunerayao dos CRI Serie 139 e da 

Remunerayao dos CRI Serie 140, conforme o caso, devida no final de cada Periodo de 

Capitalizayao (conforme abaixo definido), calculada com 8 (oito) casas decimais sem 

arredondamento; 

VNB =Valor Nominal Unitario dos CRI ou seu saldo, conforme o caso, calculado com 8 
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( oito) casas decimais, sem a~edondamento; 

Fator DI = Produt6rio das Taxas DI-Over desde o segundo dia util imediatamente anterior a 

Data de lntegralizayiio dos CRI ou desde o segundo dia util imediatamente anterior a Data 

de Pagamento da Remunera9iio dos CRI Serie 138, da Remunera9iio dos CRI Serie 139 ou 

da Remunera9iio dos CRI Serie 140, conforme o caso, inclusive, ate o segundo dia util 

anterior a data de ca1culo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

Fator Dl = n(1 + TDlk) 
k=l 

On de: 

k = Numero de ordem das Taxas Dl, variando de I (urn) ate "n"; 

n = Numero total de Taxas DI consideradas na apura9iio do Fator DI, sendo "n" urn numero 

inteiro. 

TDh =Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais 

com arredondamento, da seguint~ forma: 

On de: 

Dh =Taxa Dl de ordem k divulgada pela CETIP, valida por I (urn) dia util (overnight), 

utilizada com 2 (duas) casas decimais .. Exemplo: para a primeira data de pagamento, qual 

seja 27/06/2016, os Dlk considerados seriio os publicados pela CETIP do dia 01/06/2016 

( considerando que a integralizayiio ocorreu no dia 03/06/20 16) ao dia 22/06/201 6. 

Observa96es: 
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0 fator resultante da expressao l \1o~ + 1 Jj e considerado com 16 (dezesseis) casas 

decimais sem arredondamento. 

Fator de Spread= Sobretaxa dos CRI Serie 138, Sobretaxa dos CRI Serie 139 ou Sobretaxa 

dos CRI Serie 140, conforme o caso, de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, 

com arredondamento, conforme formula abaixo: 

[ 
dutl 

Fatorde Spread=' (1~0 + 1Y" 
On de: 

i = 1,7500 para OS CRI Serie 138, 1,6700 para OS CRl Serie 139, ou, no maximo, 0,6500 para 

os CRI Serie 140 conforme determinado em procedimento de bookbuilding, conforme o 

caso, informado com 4 (quatro) casas decimais; 

dut = Numero de Dias Uteis entre a Data de Integralizayao ou da Data de Pagamento da 

Remunera9iio dos CRI Serie 138, Data de Pagamento da Remunera9iio dos CRI Serie 139 

ou Data de Pagamento _da Remunera9ao dos CRI ~erie 140 imediatamente anterior e a data . 

de calculo, sendo "dut" urn numero inteiro; 

Observacoes: 

0 fator resultante da expressao (1 + TDh) e considerado com 16 ( dezesseis) casas decimais, 

sem arredondamento; 

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 

( oito) casas decimais, com aJTedondamento; 

0 fator resultante da expressao (Fator Dl x Fator de Spread) deve ser considerado com 

9 (nove) casas decimais, com arredondamento; 

A Taxa DI deveni ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divu1gado 

pela entidade responsavel pelo seu calculo. 

Para fins de calculo da Remunera9ao dos CRI define-se "Periodo de Capitalizaciio" como o 

intervalo de tempo que se inicia na Data de Integralizayao dos CRI, no caso do primeiro 
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Periodo. de Capitaliza9ao, ou nas Datas de Pagamento da Remunera9ao dos CRI Serie 138, 

da Remunera9ao dos CRI Serie 139 e da Remunera9ao dos CRI Serie 140, inclusive, e 

termina nas Datas de Pagamento da Remunera9ao dos CRI Serie 138, da Remunera9ao dos 

CRI Serie 139 e da Remunera9ao dos CRI Serie 140, exclusive, conforme o caso, indicadas 

na tabela constante do Anexo II, no mes do proximo pagamento da Remunera9ao dos CRI. 

5.1.4. Indisponibilidade Temponiria da Taxa DI. Observado o disposto na Clausula 5.1.5 

abaixo, no caso de indisponibilidade temporaria da Taxa DI quando do pagamento de 

qualquer obriga9ao pecuniaria prevista neste Termo, sera utilizada, em sua substitui9ao, para 

apura9ao de "TDik", a ultima Taxa Dl divulgada oficialmente, ate a data do calcu1o, nao 

sendo devidas compensa96es entre a Emissora e os titulares de CRI, quando da divulga9ao 

posterior da Taxa DI que seria aplicavel. 

5.1.5. Indisponibilidade da Taxa DI. Na ausencia de apura9ao e/ou divulga9ao da Taxa 

DI por prazo superior a 10 (dez) Dias Uteis contados da data esperada para apura9ao e/ou 

divulga9ao ou, ainda, na hip6tese de extin9ao ou inaplicabilidade por disposi9ao legal ou 

determina9ao judicial da Taxa DI ("Evento de Ausencia da Taxa DI"), a Emissora devera, 

no prazo maximo de 2 (dois) Dias Uteis contados do Evento de Ausencia da Taxa Dl, 

convocar a assemb1eia geral de titulares de cada uma das Series de CRI (na forma e nos 

prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por A96es e neste Termo de 

Securitiza9ao ), para que os titulares de CRI definam, por aprova9ao de 2/3 (do is t~r9os) dos 

titulares de CRl em circula9ao e de coinum acordo com a Emissora, o novo parametro de 

remunera9ao das Debentures, e, por consequencia, dos CRI, a ser aplicado, que devera ser 

aquele que melhor reflita os parametros utilizados em opera96es similares vigentes a epoca. 

Ate a delibera9ao desse · novo parametro de remunera9ao das Debentures, e, por 

consequencia, dos CRI, quando do calculo de quaisquer obriga96es pecuniarias relativas aos 

CRI, sera utilizado, para apura9ao da remunera9ao dos CRI, a ultima Taxa DI divulgada 

oficialmente, nao sendo devidas quaisquer compensa96es entre a Emissora e os titulares de 

CRI quando da deliberayao do novo parametro de remunera9ao para as Debentures, e, por 

consequencia, dos CRI. 

5.1.5.1 Caso, nao haja acordo sobre a nova remunera9ao das Debentures, e, por 

consequencia, dos CRI, entre a Emissora e os titulares de CRI representando, no mfnimo, 

2/3 (dois ter9os) dos CRI em Circulayao, a Devedora devera, no prazo de 3 (tres) Dias Uteis 

contados a partir da data da realizayao da respectiva assembleia geral de titulares de CRI, 

resgatar a totalidade das Debentures, com seu consequente cancelamento e sem multa ou 

premio de qualquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realizayao da 

assembleia geral de titulares de CRI pre vista acima ou na Data de V encimento, o que ocorrer 

primeiro, pelo saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debentures, acrescido da 

Remunera9ao das Debentures, calculada pro rata temporis desde a Data da lntegralizayao 

ou a data de pagamento de Remunera9ao das Debentures imediatamente anterior, o que tiver 
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_ ocorrido por ultimo, ate a data do efetivo pagamento, caso em que, quando do calculo de 

quaisquer obriga<;oes pecuniarias relativas as Debentures previstas na Escritura de Emissao 

de Debentures, sera utilizado, para apura<;ao da Taxa DI, o percentual correspondente a 

ultima Taxa DI divulgada oficialmente. 

5.1.6. 0 saldo devedor do (i) Valor Nominal Unitario dos CRI Serie 138, sera amortizado 

em 180 ( cento e oitenta) parcel as mensais e consecutivas, sen do a primeira devida em 27 de 

junho de 2016 e as demais nas datas de amortiza<;ao previstas no Anexo II deste Termo, (ii) 

Valor Nominal Unitario dos CRI Serie 139, sera amortizado em 132 (cento e trinta e duas) 

parcel as mensa is e consecutivas, sen do a primeira devida em 27 de junho de 2017 e as demais 

nas datas de amortiza<;ao previstas no Anexo II deste Termo, e (iii) Valor Nominal Unitario 

dos CRI Serie 140, sera amortizado em 1 (uma) parcela na Data de Vencimento dos CRI 

Serie 140 qual seja 26 de maio de 2021, conforme previsto no Anexo II deste Termo, de 

acordo com a seguinte formula: 

Aai = VNB X Tai 

On de: 

Aai= Valor unitario da i-esima parcela de Amortiza<;ao, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

VNB = conforme definido na Clausula 5.1.3 acima; 

Tai = i-esima taxa de amortiza<;ao informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme 

Anexo II ao presente Termo de Securitiza<;ao. 

5.1.7. A amortiza<;ao dos CRI, bern como as parcelas de Remunera<;ao dos CRI, serao 

pagas nas respectivas datas de pagamento indicadas no Anexo II a este Termo de 

Securitiza<;ao e de acordo com a formula a seguir: 
PMT. = Aa, +j 

' ' 

Onde: 

PMTi = i-esimo Pagamento, calculado com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento; 

Aai = conforme definido na clausula 5.1.6 acima; 

J = conforme definido na Clausula 5.1.3 acima. 

5.1.8. Farao jus aos pagamentos relativos aos CRI aqueles que sejam titulares de CRI ao final 
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do Dia Util imediatamente anterior a cada uma das Datas de Pagamento da Remunerayao 
dos CRI. 

5.2. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigaQOes referentes aos CRI devidas no ano em 
questao serao prorrogados pelo n(nnero de dias necessarios para assegurar que, entre o efetivo 
recebimento dos recursos decorrentes dos Creditos Imobiliarios representados pelas CCI pela 
Emissora e o pagamento de suas obrigayoes referentes aos CRI, sempre de.corra 2 ( dois) Dias Uteis, 
sendo que a tabela de pagamentos constante do Anexo II ja contempla tal prorrogayao. 

5.3. Os pagamentos dos CRI serilo efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela 
CETIP. Caso por qualquer razao, a qualquer tempo, os CRI nao estejam custodiados CETIP na data 
de seu pagamento, a Emissora deixani, em sua sede, o respectivo pagamento a disposiQao do 
respectivo titulares de CRI. Nesta hip6tese, a partir da referida data de pagamento, nao havera 
qualquer tipo de atualiza~ao ou remunera9ao sobre o valor colocado a disposiQao dos titulares de 
CRI na sede da Emissora. 

5.4. 0 nilo comparecimento do titular de CRI para receber o valor correspondente a qualquer 
das obrigaQOes pecuniarias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em 
comunicado publicado pela Emissora, nilo the dara direito ao recebimento de qualquer acrescimo 
relativo ao atraso no recebimento, sendo-Ihe, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a data 
do respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente; 

5.5. Na hip6tese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, os debitos em atraso 
vencidos e nao pagos selio acrescidos de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes, calculados 
pro rata temporis, bern como de multa contratual nao compensat6ria de 2% ( dois por cento) sobre 
o valor devido, independentemente de aviso, notificaQao ou interpelayao judicial ou extrajudicial. 

CLAUSULA SEXTA- RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO, AMORTIZA<;AO 
EXTRAORDINARIA FACULTATIVAPARCIAL E VENCIMENTO ANTECIPADO DOS 

CRI 

Res gate Antecipado Facultativo Total e Amortizac@ Extraordinaria Parcial 

6.1. A Devedora poderA. a seu exclusivo criteria; resgatar a totalidade das Debentures e solicitar 
a Emissora: (i) para os CRI Serie 138, a partir do 9" (nono) ano, inclusive, a contar da Data de 
Integralizayao dos CRI e com aviso previa a Emissora (por me.io de publicayao de anUncio nos 
tennos da Clausula 5.26 da Escritura de Emissao de Debentures) com, no minimo, 5 (cinco) Dias 
Uteis de antecedencia, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) dos CRI 
Serle 138; (ii) para os CRI Serle 139, a partir do 13° (decimo terceiro) mes, inclusive, a contar da 
Data de Integraliza~ilo dos CRI e com aviso previa a Emissora (por meio de publicaQao de ant1ncio 
nos termos da Clausula 5.26 da Escritura de Emissao de Debentures) com, no mfnimo, 5 (cinco) 
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Dias Uteis de antecedencia, ores gate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) dos 
CRl Serie 139, como consequente cancelamento de tais CRl; {iii) a partir do 12° (decimo segundo) 
mes, exclusive, a contar da Data de lntegraliza~ao dos CRI e com aviso previo a Emissora (por 
meio de publicayao de anfulcio nos termos da Ciausula 5.26 da Escritura de Emissao de Debentures) 
com, no mfnimo, 5 (cinco) Dias Uteis de antecedencia, o resgate antecipado da totalidade (sendo 
vedado o resgate parcial) dos CRI Serle 140, com o consequente cancelamento dos CRI Serle 140. 
Nas hip6teses mencionadas anteriormente, a Emissora promovera o consequente resgate 
antecipado tota:l dos CRI serie 138, dos CRI sene 139 e/ou dos CRI Serle 140, conforme o caso, 
observado o disposto na Clausula 6.2 e seguintes abaixo. 

6.2. Caso a Emissora receba uma comunicayao acerca do resgate antecipado facultatixi} total 
dos CRl ("Comunicacao"), a Emissom devera, no prazo de ate 2 (dois) Dias Uteis da data de 
recebimento da referida Comunica~ao, publicar urn comunicado na forma da Clausula 15.1 abaixo, 
com os termos e condic;5es previstos na Comunicayllo, conforme previsto na Clausula 5.19.1 da 
Escritura de Emissao de Debentures. 

6.3. Observado o disposto nas Clausulas 6.1 e 6.2 acima, caso a Emissora realize o resgate 
antecipado total dos CRl, referido resgate antecipado sera realizado independentemente da 
anuencia ou aceite previo dos titulares de CRI, os quais desde ja autorizam a Emissora, o Agente 
Fiduciario e a CETIP a realizar os procedimentos necessarios a efetiva~ao do resgate antecipado, 
independentemente de qualquer ins~ao ou autorizayao previa. 

6.4. 0 resgate antecipado total dos CRI Serle 138 dos CRI Serle 139 ou dos CRI sene 140, 
conforme o caso, sera realizado mediante o pagamento pela Emissora dosaldo do Valor Nominal 
Unitario dos CRI, sendo que haverA acrescimo de: 

(i) Remunerayao dos CRl Serie 138, Remunemyao dos CRI Serle 139 e Remunera~iio 
dos CRl Serle 140, conforme o caso, calculada pro rata temporis, desde a data do Ultimo 
pagamento da Remunerayao dos CRI Sene 138, da Remunerayiio dos CRI Serie 139 e da 
Remunera~ao dos CRI Serle 140, conforme o caso, prevista no Anexo II, ate a data do 
efetivo resgate ou amortizayao, conforme o caso; e 

(ii) premio, incidente sobre a soma do saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI com 
a Remunemyao dos CRI, de 0,45% (quarenta e cinco centesimos por cento) ao ano 
multiplicado linearmente pela duration para os CRl Serle 138, premio de 0,25% (vinte e 
cinco centesimos por cento) ao ano multiplicado pela duration pam os CRI serie 139 e 
premio de 0,15% (quinze centesimos por cento) ao ano multiplicado pela duration para os 
CRI Serie 140. 

6.4.1. Para fins da Clausula 6.4 acima, a duration remanescente dos CRI sera calculada de 
acordo com a f6rmula abaixo, com base nas curvas de juros do terceiro Dia Util 
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imediatamente anterior a data do res gate .. dos CRI divulgada pel a BM~FBOVESP A -

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"): 

PMP = prazo medio ponderado em anos ("duration"); 

Fj = cada parte do fluxo de pagamento; 

dj = dias uteis a decorrer (da data de calculo do PMP ate a data de cada pagamento); 

i = interpolas;ao linear das taxas DI foward divulgadas pela BM&FBOVESPA, cujos prazos 

sejam mais pr6ximos a dj (utilizando as taxas DI forward do dia anterior a data de efetivo 

pagamento ); 

VP =valor presente do titulo (PU). 

6.5. Sujeito ao atendimento das condis;oes abaixo, nos termos da Clausula 5.19.4 da Escritura 

de Emissao de Debentures, a Devedora podera, a seu exclusivo criteria, realizar o resgate das 

Debentures da seguinte forma: 

.(i) para as Debentures da Primeira Serie, a qu~lquer momento, mediante aviso previa 

a Emissora com, no minimo, 5 (cinco) Dias Uteis de antecedencia, nos termos e valores 

previstos nas Clausulas 7.4 e subitens do Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Primeira Serie; 

(ii) para as Debentures da Segunda Serie, a qualquer momenta, mediante aviso previa 

a Emissora com, no minimo, 5 (cinco) Dias Uteis de antecedencia, nos termos e valores 

previstos nas Clausulas 7.4 e subitens do Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Segunda Serie; e 

(iii) para as Debentures da Terceira Serie, a qualquer momenta, mediante aviso previo 

a Emissora com, no minimo, 5 (cinco) Dias Uteis de antecedencia, nos termos e valores 

previstos nas Clausulas 7.4 e subitens do Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Terceira Serie. 

6.5.1. Nas hip6teses previstas acima, a Emissora realizara a amortizas;ao extraordinaria 

facultativa parcial dos CRI Serie 138 (na hip6tese do item (i) da Clausula 6.5 acima), dos 

CRI Serie 139 (na hip6tese do item (ii) da Clausula 6.5 acima) ou dos CRI Serie 140 (na 

hip6tese do item (iii) da Clausula 6.5 acima) no prazo de 2 (dois) Dias Uteis contados do 

33 



recebimento dos recursos relatiyos a amortiza<;ao extraordinarja facultativa parcial das 

respectivas Debentures. 

6.5.2. A amortiza<;ao extraordinaria facultativa parcial sera realizada de forma pro rata 

entre todos os CRI da respectiva Serie, sendo que as parcelas de pagamento de tais CRI 

serao diminuidas proporcionalmente, de forma que o novo tluxo de pagamento dos 

referidos CRI apresentara o mesmo prazo residual de vencimento que possufam 

anteriormente a amortiza<;ao extraordinaria facultativa parcial. 

6.5.3. Na hip6tese de amortiza<;ao extraordinaria facultativa parcial dos CRI, a Emissora 

elaborara e disponibilizara ao Agente Fiduciario urn novo cronograma de amortiza<;ao dos 

CRI, bern como atualizara o cadastro na CETIP, recalculando os percentuais de 

amortiza<;ao das parcelas futuras, na mesma conformidade das altera<;5es que tiverem sido 

promovidas no cronograma de amortiza<;ao das Debentures, se aplicavel, sendo tal tluxo 

considerado o cronograma vigente. 

6.5. Dos Eventos de Inadimplemento e de Vencimento Antecipado dos CRI 

6.5.1. Vencimento Antecipado Automatico. A Emissora declarara o vencimento antecipado dos 

CRI e exigira da Devedora, independentemente de aviso, notifica<;ao ou interpela<;ao judicial ou 

extrajudicial, o imediato e integral pagal!lento do saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI nao 

amortizado, acrescido da Remunera<;ao calculada pro rata temporis desde a Data de Integraliza<;ao 

ou da Data de Pagamento da Remunera<;ao dos CRI imediatamente anterior, sem prejuizo dos 

encargos morat6rios (se houver), bern como de quaisquer outros valores eventualmente devidos 

nos termos deste Termo, na data que tomar ciencia da ocorrencia de qualquer uma das seguintes 

hip6teses ("Eventos de Inadimplemento Automatico"): 

(i) se houver (a) a falta de cumprimento pela Cedente ou por qualquer uma das 

Garantidoras, ou o vencimento antecipado de qualquer obriga<;ao pecuniaria 

firmada com institui<;oes financeiras ou contratos celebrados no ambito do mercado 

de capitais, de valor individual ou agregado superior a R$25.000.000,00 (vinte e 

cinco milhoes de reais) ou o equivalente em outras moedas, sendo este valor 

atualizado mensalmente, a partir da Data da Emissao das Debentures, pelo IPCA, 

nao sanado no prazo previsto no respectivo instrumento ou, nos demais casos, no 

prazo de ate 7 (sete) Dias Uteis contados da data estipulada para pagamento, ou (b) 

a falta de cumprimento pela Devedora, ou o vencimento antecipado de qualquer 

obriga<;ao pecuniaria firmada com institui<;5es financeiras ou contratos celebrados 

no ambito do mercado de capitais, de valor individual ou agregado superior a 

R$50.000.000,00 (cinquenta milh5es de reais) ou o equivalente em outras moedas, 

sendo este valor atualizado mensalmente, a partir da Data da Emissao das 

Debentures, pelo IPCA, nao sanado no prazo previsto no respectivo contrato, ou, 
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nos demais casas, no prazo de ate 7 (sete) Dia~ Uteis contados da data estipulada 

para pagamento; 

(ii) (a) decreta((ao de falencia da Devedora, da Cedente ou de qualquer uma das 

Garantidoras; (b) pedido de autofalencia formulado pela Devedora, pela Cedente 

ou por qualquer uma das Garantidoras; (c) pedido de falencia formulado por 

terceiros em face da Devedora, da Cedente ou de qualquer uma das Garantidoras, 

nao contestado ou elidido no prazo legal; e (d) pedido de recupera((ao judicial ou 

recupera((ao extrajudicial da Devedora, da Cedente ou de qualquer uma das 

Garantidoras, ou, ainda, qualquer evento analogo que caracterize estado de 

insolvencia, incluindo acordo com credores, nos termos da legisla((ao aplicavel, e, 

no caso de evento analogo, nao sanado no prazo legal, quando aplicavel; 

(iii) nao utiliza((ao, pela Devedora ou por qualquer uma de suas subsidiarias, ao Iongo 

do prazo das Debentures, dos recursos lfquidos obtidos com a Emissao 

substancialmente nos termos da Clausula 4.1 da Escritura de Emissao de 

Debentures; e 

(iv) nao pagamento da Multa Indenizat6ria nas hip6teses previstas na Chiusula 3.5 do 

Contrato de Cessao. 

6.5.2. Eventos de Inadimplemento Nao Automaticos. Adicionalmente, tao logo a Emissora tome 

ciencia dos eventos descritos ab!lixo, de~era adotar as providencias previstas na Clausula 6.6 abaixo 

("Eventos de Inadimplemento Nao Automaticos"): 

(i) descumprimento pela Devedora, pela Cedente ou por qualquer uma das 

Garantidoras de qualquer obriga((ao pecuniaria prevista na Escritura de Emissao de 

Debentures ou em qualquer outro dos respectivos Documentos da Opera((ao que 

nao seja sanado no prazo de ate 3 (tres) Dias Uteis contados da data de recebimento 

de comunica((ao sabre o referido inadimplemento; 

(ii) descumprimento pela Devedora, pela Cedente ou por qualquer uma das 

Garantidoras, de qualquer obrigayao nao pecuniaria prevista nos Documentos da 

Operayi'io que nao seja sanado no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data de 

recebimento de comunicayi'io sabre o referido inadimplemento, sendo que o prazo 

de cura previsto neste item nao se aplica a obriga96es para as quais tenha sido 

estipulado prazo de cura especifico nos respectivos Documentos da Opera((i'io; 

(iii) provem-se falsas incorretas em qualquer aspecto materialmente relevante ou 

enganosas, quaisquer das declaray6es ou garantias prestadas pela Devedora, pela 

Cedente ou por qualquer uma das Garantidoras no ambito dos Documentos da 

Opera((i'io, que nao sejam sanadas no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da 
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referida comunicac;ao a Devedora, a_Cedente ou as Garantidoras, conforme o caso, 

no caso das informac;oes ou declarac;oes incorretas; 

(iv) se houver a propositura de ac;oes de cobranc;a e/ou execuc;ao contra (a) a Cedente 

ou qualquer uma das Garantidoras, por dfvida lfquida e certa, em valor individual 

ou agregado superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de reais) ou o 

equivalente em outras moedas, sendo este valor atualizado mensalmente, a partir 

da Data de Emissao das Debentures, pelo IPCA e/ou (b) a Devedora, por dfvida 

liquida e certa, em valor individual ou agregado superior a R$50.000.000,00 

(cinquenta milhoes de reais) ou o equivalente em outras moedas, sendo este valor 

atualizado mensalmente, a partir da Data de Emissao das Debentures, pelo IPCA, 

sem que seja apresentada, nos prazos processuais, a devida contestac;ao, excec;ao 

de pre-executividade ou embargos, sendo que nesta ultima hip6tese, com a garantia 

do juizo; 

(v) se houver a ocorrencia de qualquer das hip6teses do artigo 1.425 do C6digo Civil 

Brasileiro; 

(vi) se houver protesto de tftulos por cujo pagamento seja responsavel (a) a Cedente ou 

qualquer uma das Garantidoras, ainda que na condic;ao de garantidora, que, 

somados, ultrapassem o valor individual ou agregado de R$25.000.000,00 (vinte e 

cinco milhoes de reais) ou o equivalente em outras moedas, sendo este valor 

atualizado mensalmente, a partir da Data de Emissao das Debentures, pelo IPCA, 

ou (b) a Companhia, ainda que na condic;ao de garantidora, que, somados, 

ultrapassem o valor individual ou agregado de R$50.000.000,00 (cinquenta 

milhoes de reais) ou o equivalente em outras moedas, sendo este valor atualizado 

mensalmente, a partir da Data de Emissao das Debentures, pelo IPCA, sem que a 

sustac;ao seja obtida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do comprovado e efetivo 

recebimento da notificac;ao do ultimo protesto pela Devedora, pela Cedente ou por 

qualquer uma das Garantidoras, conforme o caso, enviada seja pelo cart6rio ou 

pelo credor interessado; 

(vii) se houver qualquer alterac;ao ou modificac;ao do objeto social da Devedora, da 

Cedente ou de qualquer uma das Garantidoras, de modo que a mesma passe a nao 

mais explorar a atividade de explorac;ao comercial de shopping center, ou passe a 

explorar outra atividade de forma preponderante a esta ultima; 

(viii) se a Devedora, a Cedente ou qualquer uma das Garantidoras ceder ou transferir 

quaisquer de suas obrigac;oes decorrentes dos Documentos da Operac;ao, total ou 

parcialmente, exceto se dentro do grupo economico da Devedora; 

(ix) se houver fusao, cisao, incorporac;ao de sociedade, ativos ou ac;oes, ou qualquer 

outro processo de reestruturac;ao societaria da Devedora, da Cedente ou de 
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qualquer uma das Garantidoras, exceto se dentro do grupo economico da 

Devedora; 

(x) aquisi9ao do controle societario, de acordo com a defini9ao dada pelo artigo 116 

da Lei das Sociedades par A96es, da Devedora, da Cedente ou de qualquer uma 

das Garantidoras, exceto se, no caso da Devedora: (a) as a96es de emissao da 

Devedora continuarem a ser listadas, ate a integral quita9ao das obriga96es de 

pagamento previstas nos Documentos da Opera9ao, no segmento especial do 

mercado de a96es da Balsa de Valores de Sao Paulo, atualmente denominado 

"Novo Mercado", conforme "Regulamento de Listagem do Novo Mercado"; (b) a 

referida transferencia de controle societario enseje a configura9ao de urn 

controlador ou bloco de controle que nao cause redu9ao do risco de credito 

("rating") da Devedora e/ou da emissao imediatamente anterior a referida 

opera9ao; e (c) tal controlador ou integrantes do bloco de controle nao esteja(m) 

inadimplente(s) e nao tenha(m) hist6rico de inadimplencia quanta ao pagamento 

de valores acima de R$1 0.000.000,00 (dez milh5es de reais), sendo esse valor 

atualizado men sal mente, a partir da Data de Emissao das Debentures, pelo IPCA, 

ou equivalente em outras mciedas, devidos a qualquer institui9ao financeira; 

(xi) caso as Garantias Adicionais tornem-se insuficientes, inuteis, inadequadas ou 

impr6prias para garantir as respectivas Obriga96es Garantidas e o respectivo 

refor9o de garantia nao seja efetuado de acordo com seus termos e nos respectivos 

pnizos previstos nos Documentos da Opera9ao; 

(xii) se nao forem mantidos em dia os pagamentos de todos os tributos, impastos, taxas, 

contribui96es, contribui96es associativas e/ou foro lanQados ou incidentes sabre o 

Im6vel Garantia, exceto se (a) notificada a pagar referidos debitos, a Devedora, a 

Cedente ou qualquer uma das Garantidoras, pagar no prazo maximo de 30 (trinta) 

dias a contar do recebimento de notifica9ao, ou (b) a exigibilidade dos referidos 

creditos estiver ou for suspensa nos termos do artigo 151 do C6digo Tributario 

Nacional; 

(xiii) caso sejam, sem a autoriza9ao dos titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral 

de titulares de CRI, realizadas quaisquer altera96es nos Documentos da Opera9ao, 

que possam, ainda que potencialmente, vir a prejudicar de qualquer forma os 

titulares de CRI, conforme deliberado par estes em assembleia geral, exceto pelas 

altera96es permitidas nos tennos dos Documentos da Opera9ao; 

(xiv) onera9ao ou constitui9ao de gravame sabre os creditos decorrentes das Debentures 

que nao os expressamente previstos nos Documentos da Opera9ao; 

(xv) nao cumprimento de senten9a arbitral definitiva ou judicial transitada em julgado 

contra (a) a Cedente ou qualquer uma das Garantidoras, cujo valor, individual ou 
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agregado, seja _igual ou superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco J!lilhoes de 

reais), ou o equivalente em outras moedas, ou (ii) a Devedora, de qualquer sentens;a 

arbitral definitiva ou judicial transitada em julgado contra a Devedora cujo valor, 

individual ou agregado, seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta 

milhoes de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto nos casos em que, 

em se tratando de sentens;a arbitral, esta seja extinta ou tiver sua eficacia suspensa, 

no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados da data do respectivo 

descumprimento; 

(xvi) se nao ocorrer a manutens;ao, pela Devedora, (a) por mais de dois trimestres 

consecutivos ou (b) por mais de tres Periodos de Desenquadramento (conforme 

definido abaixo) ou, ainda, (c) no trimestre subsequente ao termino do Periodo de 

Desenquadramento, enquanto existir saldo devedor dos creditos imobiliarios de 

qualquer dos indices financeiros relacionados a seguir, a serem verificados 

trimestralmente, sendo a primeira verificas;ao com base nas informas;oes 

financeiras do trimestre subsequente a Data de Emissao das Debentures, inclusive, 

com base nas informas;oes trimestrais consolidadas divulgadas regularmente pela 

Devedora ("Indices Financeiros"): (c.l) Divida Liquida/EBITDA Ajustado 

Anualizado igual ou inferior a 3,80 (tres inteiros e oitenta centesimos); e (c.2) 

EBITDA Ajustado/Despesa Financeira Liquida, relativas aos 4 (quatro) trimestres 

imediatamente anteriores, acumulados, igual ou superior a 1,75 (urn inteiro e 

setenta e cinco centesimos), conforme calculado pela Devedora e posteriormente 

verificado pelo Agente Fiduciario nos termos da Clausula 6.5.1 abaixo. 

Para os fins deste Termo de Securitizas;ao, definem-se: (i) "Dfvida Liquida": o 

somat6rio das dividas onerosas da Devedora, em bases consolidadas, ressalvadas 

as dividas perpetuas da Devedora (sem prazo de vencimento definido) menos as 

disponibilidades (somat6rio do caixa mais aplicas;oes financeiras); (ii) "Despesa 

Financeira Liquida": a diferens;a entre despesas financeiras e receitas financeiras 

con forme demonstrativo consolidado de resultado da Devedora, excluidas: (ii.l) 

quaisquer varias;oes monetarias ou cambiais nao desembolsadas pela Devedora nos 

ultimos 12 (doze) meses, tais como, mas nao limitadas a, varias;ao cambial 

incidente sobre o montante principal de bonus perpetuos ja emitidos ou que 

venham a ser emitidos pela Devedora; e (ii.2) as despesas financeiras nao 

recorrentes relativas a emissoes de tftulos e valores mobiliarios no mercado de 

capitais, internacional ou nacional, incluindo, mas nao se limitando a, comissoes, 

taxas e emolumentos; (iii) "EBITDA Ajustado": o lucro (prejuizo) operacional, 

adicionado da deprecias;ao e amortizas;ao e do resultado financeiro e exclufdo o 

resultado Propriedade para Investimento da Devedora; (iv) "EBITDA Ajustado 

Anualizado": o EBITDA Ajustado relativo ao trimestre em questao multiplicado 

por 4 (quatro); (v) "Periodo de Desenquadramento": cada Periodo de 
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Desenquadramento iniciar-se-a no trimestre no qual nao foi observada a 

manuten9ao de qualquer dos indices Financeiros e se encerrara no trimestre em 

que se verificar o enquadramento dos indices Financeiros, o qual devera ocorrer, 

no maximo, ate o segundo trimestre subsequente; 

(xvii) caso nao ocorra o registro das Garantias Adicionais nos prazos previstos nos 

respectivos Documentos da Opera9ao, junto aos cartorios competentes; 

(xviii) descumprimento das obriga9oes previstas na Clausula 3.6.4 e seguintes dos 

Contratos de A1iena9ao Fiduciaria de Imovel da Primeira, da Segunda e da Terceira 

Series; 

(xix) descumprimento das obriga9oes previstas na Clausula 7.4 e subitens dos Contratos 

de Cessao Fiduciaria da Primeira, da Segunda e da Terceira Series; e 

(xx) rebaixamento da classifica9ao de risco (rating) atribuida a certificados de 

recebiveis imobiliarios 1astreados nos Creditos Imobiliarios, em escala nacional, 

em 2 (dois) niveis abaixo de "AA" pela Standard & Poor's ou nota equivalente pela 

Fitch Ratings ou Moody's America Latina.; e 

(xxi) em caso de rescisao ou termino por qualquer motivo dos Documentos da Opera9ao, 

desde que: (i) tais descumprimentos nao sejam sanados no prazo maximo de 10 

( dez) Dias Uteis contados de notifica9ao enviada a Companhia nesse senti do; e (ii) 

o fluxo de pagamento das Debentures seja afetado em tais hipoteses. 

6.5.3. Para fins do item (xvi) da Clausula 6.5.2 acima, a Devedora enviara ate os dias 30 

de mar9o, 15 de maio, 1 5 de agosto e 15 de novembro de cada ano as respectivas 

demonstra9oes financeiras ou informa9oes trimestrais, conforrne o caso, juntamente com o 

calculo dos indices previstos no referido item (xvi) da Clausula 6.5.2 acima. Tal verifica9ao 

sera realizada pelo Agente Fiduciario em ate 2 (dois) Dias Uteis contados do recebimento 

dos documentos e informa9oes previstos nesta Clausu1a 6.5.3. 

6.6. Caso seja verificada a ocorrencia de qua1quer Evento de Inadimplemento Nao Automatico, 

a Emissora devera convocar uma Assembleia Geral Serie 138, uma Assembleia Gera1 Serie 139 e 

uma Assembleia Geral Serie 140 em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados de sua ciencia sobre tal 

evento. Caso (i) a Assembleia Geral Serie 138, a Assembleia Geral Serie 139 ou a Assembleia 

Geral Serie 140 nao sejam insta1adas nem em primeira, nem em segunda convoca9ao, ou (ii) caso 

seja insta1ada mas nao haja quorum de, no minimo, 2/3 (dois ter9os) de titulares de CRI Serie 138 

em Circula9ao, de titu1ares de CRT Serie 139 em Circula9ao ou de titulares de CRI Serie 140 em 

Circula9ao para deliberar a respeito da materia, ou (iii) caso a Assembleia Geral Serie 13 8, a 

Assembleia Geral Serie 139 e/ou a Assembleia Geral Serie 140, conforme o caso, seja instalada, 

haja quorum para delibera9ao e os respectivos titulares de CRT Serie 138, titu1ares de CRT Serie 

i39 e/ou os titulares de CRT Serie 140, conforrne o caso, representando, no minimo, 2/3 (dois 
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terc;;os) dos CRI Serie 138 em Circulac;;ao, dos CRI Serie 139 em Circ~lac;;ao e/ou dos CRI Serie 140 

em Circulac;;ao, conforme o caso, decidam pela declarac;;ao de cumprimento antecipado de todas as 

obrigac;;oes da Devedora decorrentes das Debentures da Primeira Serie, das Debentures da Segunda 

Serie e/ou das Debentures da Terceira Serie, conforme o caso, a Emissora deveni formalizar uma 

ata de assembleia geral de debenturistas aprovando a declarac;;ao de cumprimento antecipado de 

todas as obrigac;;oes da Devedora constantes das Debentures da Primeira Serie, das Debentures da 

Segunda Serie e/ou das Debentures da Terceira Serie, conforme o caso, consequentemente dos CRI 

Serie 138, dos CRI Serie 139 e/ou dos CRI Serie 140, conforme o caso, sendo que a Devedora 

deveni pagar o montante devido antecipadamente imediatamente a partir do recebimento de 

comunicac;;ao enviada pela Emissora nesse sentido, que deveni ser enviada no prazo maximo de 5 

(cinco) Dias Uteis contados da data das referidas Assembleias Gerais ("Prazo para Pagamento 

Antecipado"). Todavia, caso as Assembleias Gerais acima mencionadas sejam instaladas e haja 

deliberac;;ao de titulares de CRI Serie 138, de titulares de CRI Serie 139 e/ou de titulares de CRI 

Serie 140, conforme o caso, representando, no minimo, 2/3 (dois terc;;os) dos CRI Serie 138 em 

Circulac;;ao, dos CRI Serie 139 em Circulac;;ao e/ou dos CRI Serie 140 em Circulac;;ao, conforme o 

caso, contrariamente a declarac;;ao da obrigac;;ao de pagamento antecipado das Debentures da 

Primeira Serie,.das Debentures da Segunda Serie e/ou das Debentures da Terceira Serie, conforme 

o caso, e consequentemente dos CRI Serie 138, dos CRI Serie 139 e/ou dos CRI Serie 140, 

conforme o caso, a Emissora deveni formalizar uma assembleia geral de debenturistas aprovando 

a nao declarac;;ao de cumprimento antecipado das obrigac;;oes da Devedora decorrentes das 

Debentures da Primeira Serie, das Debentures da Segunda Serie e/ou das Debentures da Terceira 

Serie, conforme o caso,=em questao. 

6.7. Na hip6tese da Clausula 6.6 acima, a Emissora declarant o resgate antecipado dos CRI 

Serie 138, dos CRI Serie 139 e/ou dos CRi Serie 140, conforme o caso, nos termos indicados neste 

Termo, devendo ser entregue notificac;;ao neste sentido pela Emissora a Devedora. 

6.8. Caso seja decretado, conforme o caso, o vencimento antecipado automatico ou declarada a 

obrigac;;ao de pagamento antecipado das Debentures da Primeira Serie, das Debentures da Segunda 

Serie e/ou das Debentures da Terceira Serie, e consequentemente, o resgate antecipado ou 

vencimento antecipado, conforme o caso, dos CRT Serie 138, dos CRI Serie 139 e/ou dos CRJ Serie 

140, conforme o caso, ap6s o recebimento do montante devido antecipadamente, a Emissora 

efetuara o pagamento integral do respectivo saldo do Valor Nominal Unitario nao amortizado, 

acrescido da respectiva Remunerac;;ao e dos respectivos en cargos morat6rios (se houver ), conforme 

o caso, bern como de quaisquer outros val ores eventualmente devidos, calculados pro rata temporis 

ate a data do pagamento dos respectivos CRI declarados vencidos antecipadamente. 0 pagamento 

acima referido sera realizado imediatamente, na forma e prazos previstos na Escritura de Emissao 

de Debentures e no prazo de 2 (dois) Dias Uteis contados do recebimento pela Emissora de tais 

recursos aos respetivos Titulares de CRI, conforme o caso. Caso a Emissora, tendo recebido os 

Creditos Imobiliarios, nao realize o referido pagamento no prazo acima estipulado, o Agente 

40 



Fi<;luciario devera promover a liquida<;ao do respectiv~ Patrimonio Separado nos termos da 

Clausula Nona deste Termo. 

6.9. A Emissora eo Agente Fiduciario obrigam-se a, tao logo tenham conhecimento de qualquer 

dos eventos acima, comunicar imediatamente a outra Parte. 

CLAUSULA SETIMA - OBRIGA(:OES DA EMISSORA 

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

todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora mediante publica<;ao no jomal 

de grande circula<;ao utilizado pela Emissora, ou em outro jomal que vier a substituf-lo, assim como 

informar em ate 2 (dois) Dias Uteis tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario por meio de 

comunica<;ao por escrito. 

7.2. Relat6rio Mensa!: A Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relat6rio mensa! e envia-lo ao 

Agente Fiduciario ate o 20° (vigesimo) dia de cada mes, ratificando a vincula<;ao das CCI aos 

respe.ctivos CRI. 

7 .2.1. 0 referido relat6rio mensa! devera ser elaborado para cad a Serie e incluir: 

a) data de Emissao dos CRI; 

b) sal do devedor dos CRI; 

c) valor pago aos titulares de CRI no ano; 

d) data de vencimento final dos CRI; 

e) valor recebido da Devedora; e 

f) saldo devedor das CCI. 

7.3. Responsavel pela Elaboracao dos Relat6rios Mensais: Tais relat6rios de gestao serao 

preparados e fomecidos ao Agente Fiduciario pela Emissora. 

7.4. Responsabilidade da Emissora pelas lnformac6es Prestadas: A Emissora se responsabiliza 

pela exatidao das informa<;oes e declara<;oes prestadas, a qua1quer tempo, ao Agente Fiduciario e 

aos titulares de CRI, ressaltando que ana1isou di1igentemente os documentos relacionados com os 

CRI, para verifica<;ao de sua legalidade, veracidade, ausencia de vicios, consistencia, corre<;ao e 

suficiencia das informa<;6es disponibilizadas aos titu1ares de CRI e ao Agente Fiduciario, 
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declarando que estes se encontram na estrita e fie) forma e substi'mcia descritas pela Emissora oeste 

Termo de Securitiza<;:ao. 

7.5. Fornecimento de lnformacoes Relativas as CCI: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente 

Fiduciario, no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis contados do recebimento da respectiva solicita<;:ao, 

todas as informa<;:6es relativas aos Creditos Imobiliarios representados pelas CCI. 

7.6. 

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

Fiduciario, em 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de solicita<;:ao deste, a todas as 

informa<;:6es e documentos necessarios ao desempenho de suas fun<;:6es relativas aos CRI; 

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

publica<;:6es, os atos e decis6es da Emissora destinados aos titulares de CRI que venham a 

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

que sejam de seu conhecimento, que permitam a declara<;:ao de vencimento antecipado dos 

Creditos Imobiliarios, previstos na Escritura de Emissao de Debentures e/ou nos demais 

documentos da Emissao, imediatamente ap6s sua ocorrencia, nao sendo considerados para 

esta finalidade os prazos e/ou periodos de cura estipulados, bern como as medidas 

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

7.5.2. A Emissora obriga-se a enviar ao Agente Fiduciario todos os dados financeiros e atos 

societarios necessarios, organograma do grupo societario da Emissora nos termos exigidos 

pelos normativos da CVM e declara<;:ao aiestando o cumprimento de todas as suas 

obriga96es decorrentes da Emissao, bern como a enviar todos os dados financeiros e atos 

societarios necessarios a realiza((ao do relat6rio anual previsto na Instru((ao CVM n.0 28, 

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

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

disponibiliza((ao na CVM. 

7.5.3. A Emissora obriga-se a fornecer, anualmente, a epoca do relat6rio anual, mediante 

solicita((ao do Agente Fiduciario com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedencia, 

declara((i'iO assinada pelo(s) representante(s) legal( is) da Emissora, na forma do seu estatuto 

social, atestando: (i) que permanecem validas as disposi96es contidas nesta Emissao; (ii) 

nao ocorrencia de qualquer das hip6teses de vencimento antecipado e inexistencia de 

descumprimento de obriga((6es da Emissora perante os titulares de CRI; (iii) cumprimento 

da obriga((ao de manuten((ao do registro de companhia aberta; (iv) cumprimento da 

obriga9ao de manuten((ao do departamento de titulares de CRI; e (v) que nao foram 

praticados atos em desacordo com o estatuto social. 

A Emissora oeste ato declara que: 
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(i) e uma sociedade deviqamente organizada, constituida e existente sob a forma de 

sociedade por a96es com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza96es necessarias a 
celebra(j:ao deste Termo, a emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obriga96es aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos l,egais e estatutarios necessarios para 

tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo tern poderes estatutarios e/ou 

delegados para assumir, em seu nome, as obriga96es ora estabelecidas e, sendo 

mandatarios, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos 

mandatos em pleno vigor; 

(iv) na data de liquida~j:ao dos CRI, sera a legitima e (mica titular dos Creditos 

Imobiliarios; 

(v) os Creditos Imobiliarios encontram-se livres e desembara9ados de quaisquer onus, 

gravames ou restri96es de natureza pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do conhecimento 

da Emissora a existencia de qualquer fato que impe~j:a ou restrinja o direito da Emissora de 

celebrar este Termo; 

(vi) nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou a~j:6es 
judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Devedora ou a 

Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Creditos Jmobiliarios 

ou, ainda que indiretamente, o presente Termo; 

(vii) nao ha qualquer liga(j:ao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que impe~j:a o 

Agente Fiduciario de exercer plenamente suas fun~j:6es; e 

(viii) este Termo constitui uma obriga(j:ao legal, valida e vinculativa da Emissora, 

exequivel de acordo com os seus termos e condi~j:oes. 

7.7. A Emissora compromete-se a notificar em ate 5 (cinco) Dias Uteis o Agente Fiduciario 

caso quaisquer das declara~j:6es prestadas no presente Termo tornem-se total ou parcialmente 

inveridicas, incompletas ou incorretas. 

7.8. Sem prejuizo das demais obriga96es previstas neste Termo, a Emissora obriga-se ainda a 

encaminhar para o Agente Fiduciario, os seguintes documentos, no prazo de 10 ( dez) dias contados 

de seu recebimento: 

(i) comprovantes encaminhados pela Devedora atestando o cumprimento da 
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Destinatyao dos Recu!sos, conforme aplicavel; 

(ii) comprovantes do atendimento das obrigaty6es dos Contratos de Cessao Fiduciaria 

de Direitos Credit6rios, notadamente os limites minimos e de circulatyao; 

(iii) analises de classificatyao de risco; e 

(iv) avaliaty6es dos im6veis alienados fiduciariamente, conforme periodicidade 

definida nos respectivos instrumentos. 

CLAUSULA OITAVA- GARANTIAS 

8.1. A presente emissao de CRI contara com a garantia de Regime Fiduciario e consequente 

constituityao do Patrimonio Separado. 

8.2. (i) 0 Credito Imobiliario Primeira Serie conta com as Garantias Primeira Serie; (ii) 0 

Credito Imobiliario Segunda Serie conta com as Garantias Segunda Serie; e (iii) 0 Credito 

lmobiliario Terceira Serie conta com as Garantias Terceira Serie. 

8.3. A Emissora podera eleger, a seu exclusivo criteria, qual(is) Garantia(s) constituida(s) 

excutira para realizar seu credito, bern como podera eleger, a seu exclusivo criteria, a ordem de tais 

excuss6es, sendo que a excussao de qualquer Garantia nao prejudicara, nem impedira, a excussao 

das demais Garantias. 

CLAUSULA NONA- REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRA(:AO DO PATRIMONIO 
SEPARADO 

9 .1. N a forma do artigo 9° da Lei 9.514/97 e nos termos deste Termo, a Emissora institui, em 

carater irrevogavel e irretratavel, Regime Fiduciario sobre o Credito Imobiliario Primeira Serie, o 

Credito Imobiliario Segunda Serie, o Credito Imobiliario Terceira Serie, a CCI Primeira Serie, a 

CCI Segunda Serie, a CCI Terceira Serie, as Garantias da Primeira Serie, as Garantias da Segunda 

Serie, as Garantias da Terceira Serie, a Conta Centralizadora Serie 138, a Conta Centralizadora 

Serie 139 e a Conta Centralizadora Serie 140. 

9.2. As CCI e as Garantias permanecerao separadas e segregadas do patrimonio comum da 

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

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei 9.514/97, o Credito Imobiliario Primeira Serie, o Credito 

Imobiliario Segunda Serie, o Credito Imobiliario Terceira Serie, a CCI Primeira Serie, a CCI 

Segunda Serie, a CCI Terceira Serie, as Garantias da Primeira Serie, as Garantias da Segunda Serie, 

as Garantias da Terceira Serie, a Conta Centralizadora Serie 138, a Conta Centralizadora Serie 139 
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e a Conta Centrali_zadora Serie 140 estao isentos de qualquer a<;ao ou execu<;ao pelos credores da 

Emissora, nao se prestando a constitui<;ao de garantias ou a execu<;ao par quaisquer dos credores 

da Emissora, par mais privilegiados que sejam, e s6 responderao, exclusivamente, pelas obriga<;6es 

inerentes aos CRI. 

9.4. A Emissora administrani ordinariamente o Patrimonio Separado Serie 138, o Patrimonio 

Separado Serie 139 e o Patrimonio Separado Serie 140 promovendo as dilig€mcias necessarias a 
manuten<;ao de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento do Credito Imobiliario 

Primeira Serie, do Credito Imobiliario Segunda Serie e do Credito Imobiliario Terceira Serie 

representados respectivamente pela CCI Primeira Serie, pela CCI Segunda Serie e pela CCI 

Terceira Serie e de pagamento da amortiza<;ao do principal, Juras e demais encargos acess6rios dos 

CRI. 

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instru<;ao CVM n.0 414, a 

Emissora declara que: 

a) a custodia da Escritura de Emissao de CCI, em via original, sera realizada pela 

Institui<;ao Custodiante; 

b) a guarda e conserva<;ao, em vias originais, dos documentos que dao origem ao 

Credito Imobiliario Primeira Serie, ao Credito Imobiliario Segunda Serie e ao Credito 

Imobiliario Terceira Serie serao de responsabilidade da Emissora; e 

c) a arrecada<;ao, o controle e a cobran<;a do Credito Imobiliario Prime ira Serie, do 

Credito Imobiliario Segunda S6rie e do Credito Imobiliario Terceira Serie representados 

respectivamente pela CCI Primeira Serie, pela CCI Segunda Serie e pela CCI Terceira Serie 

sao atividades que serao realizadas pela Emissora, ou par terceiros par ela contratados, 

cabendo-lhes: (i) o controle da evolu<;ao do saldo devedor do Credito Imobiliario Primeira 

Serie, do Credito Imobiliario Segunda Serie e do Credito Imobiliario Terceira Serie 

representados respectivamente pela CCI Primeira Serie, pela CCI Segunda Serie e pela CCI 

Terceira Serie; (ii) a apura<;ao e informa<;ao a Devedora e ao Agente Fiduciario dos valores 

devidos pela Devedora; (iii) o controle e a guarda dos recursos que transitarao pelo 

Patrimonio Separado Serie 138, pelo Patrimonio Separado Serie 139 e pelo Patrimonio 

Separado Serie 140; e (iv) a emissao, quando cumpridas as condi<;6es estabelecidas, 

mediante ciencia do Agente Fiduciario, dos respectivos termos de libera<;ao de Garantias. 

9.5. A Emissora somente respondera par prejuizos ou insuficiencia dos Patrimonios Separados 

em caso de descumprimento de disposi<;ao legal ou regulamentar, negligencia ou administra<;ao 

temeraria ou, ainda, desvio de finalidade dos Patrim6nios Separados. 
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CLAUSULA DECIMA- AGENTE FIDUCIARIO 

I 0.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, que formal mente ace ita a sua 

nomeayao, para desempenhar os deveres e atribuiy6es que lhe competem, sendo-lhe devida uma 

remunerayao nos termos da lei e deste Termo. 

1 0.2. Atuando como representante dos titulares de CRl, o Agente Fiduciario dec lara: 

a) aceitar integralmente o presente Termo, em todas as suas clausulas e condiy6es; 

b) aceitar a funyao que !he e conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuiy6es 

previstos na legislayao especifica e neste Termo; 

c) nao se encontrar em nenhuma das situay6es de conflito de interesse previstas nos artigos 

9°, inciso II, e 10 da lnstruyao CVM n.0 28; 

d) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimenta legal para o exercicio da funyao que 

lhe e atribuida, conforme o § 3° do artigo 66 da Lei das Sociedades por Ay6es e o artigo 10 

da Instruyao CVM n.0 28; 

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

f) ter analisado, diligentemente, OS documentos relacionados com a Emissao, para 

verificayao da veracidade das informay6es, prestadas pela Emissora, contidas no Termo; 

g) ter verificado a legalidade e a ausencia de vicios da operayao objeto do presente Termo; 

e 

h) nao ter qualquer ligayao com a Emissora que o impeya de exercer suas funy6es. 

10.3. Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

a) zelar pela proteyao dos direitos e interesses dos titulares de CRI, acompanhando a 

atuayao da Emissora na gestao do Patrimonio Separado; 

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

dos titulares de CRl, bern como a realizayao dos Creditos Imobiliarios vinculados aos 

Patrimonios Separados caso a Emissora nao o faya; 
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c) exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liq,uida<;ao dos Patrim6nios 

Separados, a administra<;ao transit6ria dos Patrim6nios Separados, ate a transferencia a nova 

securitizadora ou liquida<;ao dos Patrim6nios Separados; 

d) promover, na forma prevista neste Termo, a liquida<;ao dos Patrim6nios Separados; 

e) proteger os direitos e interesses dos titulares de CRI, empregando, no exercicio da 

fun<;ao, o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administra<;ao dos seus pr6prios bens; 

f) renunciar a fun<;ao na hip6tese de superveniencia de conflitos de interesse ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidao; 

g) conservar em boa guarda, toda a escritura<;ao, correspondencia e demais papeis 

relacionados como exercicio de suas fun<;6es; 

h) emitir parecer sobre a suficiencia das informa<;6es constantes das propostas de 

modifica<;6es nas condi<;6es dos CRI; 

i) verificar, no momento de aceitar a fun<;ao, a veracidade das informa<;6es contidas 

neste Termo, diligenci~ndo para que sejam sanadas as omiss6es,_ falhas ou defeitos de que 

tenha conhecimento; 

j) promover nos competentes 6rgaos e conforme aplicavel, caso a Emissora nao o 

fa<;a, o regi-stro dos documentos da Oferta e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e 

irregularidades porventura neles existentes; neste caso, o oficial do registro notificara a 

administra<;ao da Emissora para que esta I he fome<;a as indica<;6es e documentos necessarios; 

k) verificar a regularidade da constitui<;ao das garantias reais, observando a 

manuten<;ao de sua suficiencia e exequibilidade; 

I) examinar a proposta de substitui<;ao de bens dados em garantia, quando esta estiver 

autorizada pelos documentos da Oferta, manifestando a sua expressa e justificada 

concordancia; 

m) solicitar, quando julgar necessano para o fie! desempenho de suas fun<;6es, 

certidoes atualizadas dos distribuidores cfveis, das Varas de Fazenda Publica, cart6rios de 

protesto, Juntas de Concilia<;ao e Julgamento, Procuradoria da Fazenda Publica, onde se 

localiza a sede do estabelecimento principal da companhia emissora; 

47 



n) acompanhar a observancia da periodicida<,ie na presta9ao das inform~96es 

obrigat6rias, alertando os titulares de CRI acerca de eventuais omissoes ou inverdades 

constantes de tais informa96es; 

o) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria extraordinaria na Emissora; 

p) convocar a respectiva Assembleia Geral de titulares de CRI, quando aplicavel ao 

Agente Fiduciario, mediante anuncio publicado nos 6rgaos de imprensa nos quais costumam 

ser publicados os atos da Emissao; 

q) comparecer a Assembleia Geral de titulares de CRI a fim de prestar as informa96es 

que !he forem solicitadas; 

r) elaborar relat6rio destinado aos titulares de CRI, nos termos do artigo 68, § I 0 , 

alinea "b", da Lei das Sociedades por A96es, o qual deve center, ao menos, as informa96es 

listadas no incise XVII do artigo 12 da Instru9ao CVM n.0 28; 

s) colocar o relat6rio de que trata o incise anterior a disposi9ao dos titulares de CRI 

no prazo maximo de 4 ( quatro) meses a contar do encerramento do exercicio social da 

Emissora, ao menos nos seguintes locais: (a) na sede da Emissora; (b) no seu escrit6rio; (c) 

na CVM; (d) na CETIP; e (e) na sede do Coordenador Lider; 

t) publicar, no DCI ou outro jornal que vier a substituf-lo, conforme clausula I 0.1 ac1ma, 

an(mcio comunicando aos titulares de CRI que o relat6rio se encontra a sua disposi9ao nos 

locais indicados na alinea (r) acima; 

u) manter atualizados os contatos dos titulares de CRI, mediante, inclusive, gestOes 

junto a Emissora, ao Escriturador, ao Banco Mandatario e a CETIP, sendo que, para fins de 

atendimento ao disposto neste incise, a Emissora expressamente autoriza, desde ja, o Agente 

Fiduciario, o Banco Mandatario e a CETIP a atenderem quaisquer solicita96es feitas pelo 

Agente Fiduciario, inclusive referente a divulgayao, a qualquer memento, da posi9ao de 

Investidores; 

v) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo e todas aquelas 

impositivas de obriga96es de fazer e nao fazer; 

w) notificar os titulares de CRI, se possfvel individualmente, no prazo maximo de 90 

(noventa) dias, a contar da ciencia de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de suas 

obriga96es assumidas neste Termo, indicando o local em que fornecera aos interessados 

maiores esclarecimentos. Comunica9ao de igual teor deve ser enviada a CVM e a CETIP; 
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x) renunciar a fun<;ao, na hip6tese de superveniencia de conflito de ipteresses ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidao; 

y) fomecer a Emissora termo de quita<;ao, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s satisfeitos 

os Creditos Imobiliarios representados pelas CCI e extinto o Regime Fiduciario, que servira 

para baixa das garantias reais nos competentes cart6rios de registro de tftulos e documentos; 

e 

z) disponibilizar o valor nominal unitario, calculado em conjunto com a Emissora, 

aos titulares de CRI e aos participantes do mercado, atraves de sua central de atendimento 

e/ou em seu website. 

1 0.4. 0 Agente Fiduciario recebera da Devedora observada a Clausula Decima Primeira abaixo, 

como remunera<;ao pelo desempenho dos deveres e atribui<;6es que lhe competem, nos termos da 

lei e deste Termo, parcelas anuais no valor de R$1 0.000,00) sendo a primeira parcela devida no 5° 

(quinto) Dia Uti] a contar da data de liquida<;ao dos CRI, e as demais parcel as na mesma data dos 

anos subsequentes, ate o resgate total dos CRI. 

1 0.4.1. A remunera<;ao definida na Clausula 10.4 acima, continuara sendo devida mesmo 

ap6s o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja em atua<;ao, remunera<;ao 

esta que sera calculada e devida proporci?nalmente aos meses de atua<;ao do Agente 

Fiduciario. 

1 0.4.2. A remunera<;ao nao inclui as despesas incorridas e devidamente comprovadas que 

sejam necessarias para proteger os direitos e interesses dos titulares de CRI ou para 

realiza<;ao dos seus creditos, exemplificativamente: publica<;6es em geral ( exemplos: edital 

de convoca<;ao de Assembleia Geral dos titulares de CRI, ata da Assembleia Geral dos 

titulares de CRI, anuncio comunicando que o relat6rio anual do Agente Fiduciario encontra

se a disposi<;ao etc.), notifica<;6es, extra<;ao de certid6es, envio de documentos, despesas com 

viagens e estadias, transportes e alimenta<;ao de seus agentes, conference-call, bem como 

custas e despesas cartorarias relacionadas aos termos de quita<;ao, as quais serao pagas pela 

Devedora, nos termos do Contrato de Cessao ou, em caso de inadimplencia da Devedora, 

pelo Patrimonio Separado, ou na sua insuficiencia, pelos titulares de CRI. 

I 0.4.2.1. A remunera<;ao definida na Clausula I 0.4 acima, tambem nao 

inclui as despesas incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciario 

com a contrata<;ao de terceiros especialistas, tais como auditores, fiscais ou 

advogados, entre outros, nem as despesas com procedimentos legais, incluindo, 

mas sem limita<;ao, indeniza<;6es, deposito judicial, incorridas para resguardar os 

interesses dos titulares de CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciario e para realizar 

a cobran<;a dos Creditos Imobiliarios representados pelas CCI integrante do 
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Patrimonio Separado, ob~ervado que nao serao devic;las qua1squer despesas 

relacionadas a sucumbencia em a96es judiciais que tern a Devedora ou qualquer 

sociedade do seu grupo economico como contraparte, bern como a remunera9ao do 

Agente Fiduciario na hipotese de a Emissora permanecer em inadimplencia com 

rela9ao ao pagamento desta por urn periodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o 

Agente Fiduciario solicitar garantia dos titulares de CRI para cobertura do risco de 

sucumbencia. Tais despesas incluem tambem os gastos com honorarios 

advocaticios, depositos, custas e taxas j udiciarias nas a96es propostas pelo Agente 

Fiduciario ou contra o Agente Fiduciario intentadas, no exercicio de suas fun96es, 

ou ainda que lhe cause prejuizos ou riscos financeiros, enquanto representante da 

comunhao dos titulares de CRI, que serao suportadas pela Devedora, nos termos 

da Clausula 10.10 do Contrato de Cessao. 

10.4.2.2. 0 pagamento das despesas referidas nas Clausulas I 0.4.2 e 

1 0.4.2.1 acima sera realizado mediante pagamento das respectivas faturas 

apresentadas pelo Agente Fiduciario, acompanhadas de copia dos comprovantes 

pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo criteria· do Agente Fiduciario, 

apos previa aprova9ao, se assim possivel, da despesa por escrito pela Emissora, na 

qualidade de administradora do Patrim6nio Separado. 

I 0.4.2.3. 0 Agente Fiduciario, no entanto, fica desde ja ciente e concorda 

como risco de nao ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em 

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

rela96es comerciais do genero; ou (ii) a fun9ao fiduciaria que thee inerente. 

1 0.4.3. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunera9oes previstas na 

Clausula I 0.4, acima, o valor em atraso estara sujeito a multa moratoria de 2% (dois por 

cento) sobre o valor do debito, bern como ajuros morat6rios de 1% (urn por cento) ao mes, 

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

data de mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata temporis por Dias Uteis 

decorridos, se necessaria. 

I 0.4.4. A remunera9ao acima prevista sera reajustada anualmente pela varia9ao acumulada 

do IPCA. Caso o IPCA venha a ser substituido ou extinto, a remunera9ao passara a ser 

atualizadas de acordo com a varia9ao do indice que venha a ser fixado por lei ou disposi9ao 

regulamentar para substitui-lo. Na falta de determina9ao legal ou regulamentar para 

substitui9ao, utilizar-se-a o fndice Nacional de Pre9os ao Consumidor, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica ("INPC") ou aquele que vier a substitui-lo. 

l 0.4.4.1. Se na data de pagamento da remunera9ao acima prevista nao houver 

divulgayao do IPCA, do INPC, ou do indice que vier a substitui-los nos termos da 
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Clausula 1 0_.4.4 acima, sera aplicada a vari<wao do ultimo fndice IPCA divulgado, 

nao sendo devidas quaisquer compensa96es financeiras, multas ou penalidades 

quando da divulga9ao posterior do fndice que seria aplicavel. 

1 0.4.5. Os val ores referidos acima serao acrescidos dos impastos que inc idem sobre a 

presta9ao desses servi9os, tais como o Impasto sobre Servi9os de Qualquer Natureza- ISS, 

a constitui9ao ao Programa de Integra9ao Social - PIS e a Contribui9ao para Financiamento 

da Seguridade Social -CO FINS, excetuando-se o Impasto de Renda e a Contribui9ao Social 

sobre o Lucro Uquido - CSLL, nas alfquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 

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

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

deverao, sempre que possivel, ser previamente aprovadas e adiantadas pela Emissora e, 

posteriormente conforme previsto na legisla9ao aplicavel, ressarcidas pela Devedora. Tais 

despesas a serem adiantadas pelos titulares de CRI incluem tambem os gastos com 

honorarios advocaticios de terceiros, depositos, custas e taxasjudiciarias nas a96es propostas 

pelo Agente Fiduciario, na condi9ao de representante da comunhao dos titulares de CRI. As 

eventuais despesas, depositos e custas judiciais em a96es judiciais serao igualmente 

suportadas pelos titulares de CRI, observado que nao serao devidas quaisquer despesas 

relacionadas a sucumbencia em a96es judiciais que tern a Devedora ou qualquer sociedade 

do seu grupo econ6m!co como contraparte, bern como a remunera9ao do Agente Fiduciario 

na hipotese de a Emissora permanecer em inadimplencia com rela9ao ao pagamento desta 

por urn periodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia 

dos titulares de CRI para cobertura do risco de sucumbencia. 

1 0.5. 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas hip6teses de ausencia ou impedimenta 

temporario, renuncia, interven9ao, liquida9ao, falencia ou qualquer outro caso de vaciincia, 

devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrencia de qualquer desses 

eventos, Assembleia Geral dos titulares de CRI para que seja eleito o novo agente fiduciario. 

1 0.6. 0 Agente Fiduciario podera ser destituido: 

a) pela CVM, nos termos da legisla9ao em vigor; 

b) por delibera9ao em Assembleia Geral, independentemente da ocorrencia de qualquer fato 

que imponha ou justifique sua destitui9ao, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3 (dois 

ter9os) dos titulares de CRI; ou 

c) por delibera9ao em Assembleia Geral, observado o quorum previsto na Clausula 12.7 

a baixo, na hipotese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.514/97 

ou das incumbencias mencionadas na Clausula 10.3 acima. 

51 



1 0.7. 0 agente fiduciario eleito em substitui9ao ao Agente Fiduciario, nos termos da Clausula 

1 0.6, acima, assumira integralmente os deveres, atribui96es e responsabilidades constantes da 

legisla9ao aplicavel e deste Termo. 

1 0.8. A substitui9ao do Agente Fiduciario em carater permanente devera ser objeto de 

aditamento ao presente Termo. 

1 0.9. Por meio de voto da maioria absoluta dos titulares de CRI em Circula9ao, estes poderao 

nomear substituto provis6rio do Agente Fiduciario em caso de vacancia temporaria. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- LIQUIDA(:AO DOS PATRIMONIOS SEPARADOS 

11.1. Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo, o Agente Fiduciario, 

devera assumir imediata e transitoriamente a administra9ao do Patrimonio Separado Serie 138, do 

Patrimonio Separado Serie 139 e/ou do Patrimonio Separado Serie 140, conforme o caso, ou 

promover a liquida9ao do Patrimonio Separado Serie .138, do Patrimonio Separado Serie 139 e/ou 

do Patrimonio Separado Serie 140, conforme o caso, na hip6tese de a Assembleia Geral Serie 138, 

a Assembleia Geral Serie 139 e/ou a Assembleia Geral Serie 140, conforme o caso, deliberar sobre 

talliquida9ao: 

(a) insolvencia, peaido ou requerimento por parte da Emissora de qualquer plano de 

recupera9ao judicial ou extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, 

independentemente deter sido requerida ou obtida homologa9ao judicial do referido 

plano; ou requerimento, pela Emissora, de recupera9aojudicial, independentemente de 

deferimento do processamento da recupera9ao ou de sua concessao pelo juiz 

competente; 

(b) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente 

elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

(c) decreta9ao de falencia ou apresenta9ao de pedido de autofalencia pela Emissora; 

(d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obriga96es nao pecuniarias 

previstas neste Termo de Securitiza9ao ou nos Documentos da Opera9ao, sendo que, 

nesta hip6tese, a liquida9ao dos Patrimonios Separados poderao ocorrer desde que tal 

inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta) dias contados da notifica9ao formal e 

comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario; 

(e) inadimp1emento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obriga96es pecuniarias 

previstas neste Termo de Securitiza9ao ou nos Documentos da Opera9ao que dure por 
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rna is de 5 (cinco) Dias Uteis.contados do recebimento de notifica9iio encaminhada p~lo 
Agente Fiduciario, caso haja recursos suficientes em cada urn dos Patrimonios 

Separados e desde que exclusivamente a ela imputado. 0 prazo ora estipulado sera 

contado de notifica9ao formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario a 
Emissora; 

(f) nao observancia pel a Emissora dos deveres e das obriga96es previstos nos instrumentos 

celebrados com os prestadores de servi9o da Emissao, tais como Agente Fiduciario, 

Banco Liquidante, Custodiante, desde que, comunicada para sanar ou justificar o 

descumprimento, nao o fa9a nos prazos previstos no respectivo instrumento aplicavel; 

(g) desvio de finalidade dos Patrimonios Separados; e 

(h) nao substitui9ao do Agente Fiduciario nos prazos e eventos aqui previstos, sendo que, 

nessa hip6tese nao havera a assun9ao imediata e transit6ria da administra9ao dos 

Patrimonios Separados pelo Agente Fiduciario, e sima imediata obriga9ao da Emissora 

de convocar Assembleias Gerais para deliberar sobre a eventual liquida9ao dos 

Patrimonios Separados. 

11.2. Em ate 5 (cinco) dias a contar do infcio da administra9ao, pelo Agente Fiduciario, do 

respectivo Patrimonio Separado, devera ser convocada uma Assembleia Geral Serie 138, uma 

Assembleia Gera·l Serie 139 e/ou uma Assembleia Geral Serie 140 com antecedencia de 20 (vinte) 

dias da data de sua realiza9ao, na forma estabelecida na Clausula Decima Segunda abaixo e na Lei 

9.514/97, para deliberar sobre eventual liquida9ao do Patrimonio Separado Serie 138, do 

Patrimonio Separado Serie 139 e/ou do Patrimonio Separado Serie 140, conforme o caso. 

11.3. A Assembleia Geral Serie 138 devera deliberar pela liquida9ao do Patrimonio Separado 

Serie 138, a Assembleia Geral Serie 139 devera deliberar pela liquida9ao do Patrimonio Separado 

Serie 139 e Assembleia Geral Serie 140 devera deliberar pela liquida9ao do Patrimonio Separado 

Serie 140 ou pel a continuidade de sua administra9ao por nova securitizadora, fixando, neste caso, 

a remunera9iio desta ultima, bern como as condi9oes de sua viabilidade economico-financeira. 

11.4. A Emissora se compromete a praticar todos os atos, e assinar todos os documentos, 

incluindo a outorga de procura9oes, para que o Agente Fiduciario possa desempenhar a 

administra9iio dos Patrimonios Separados e realizar todas as demais fun96es a ele atribuidas neste 

Termo, em especial nesta Cltmsula Decima Primeira. 

11.5. A Emissora devera notificar o Agente Fiduciario em ate 5 (cinco) Dias Ute is a ocorrencia 

de qualquer dos eventos listados na Clausula 11.1 acima. 
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11.6. Independentemente <;le qualquer outra disposiyao deste Termo de Sec':Jritizayao, a 

insuficiencia dos bens dos respectivos Patrimonies Separados nao dara causa a declarayao de sua 

quebra, cabendo, nessa hip6tese, ao Agente Fiduciario ou a Emissora, convocar a respectiva 

Assembleia Geral para deliberar sobre as normas de administrayao ou liquidayao de cada urn dos 

Patrimonies Separados, conforme o caso, observando os procedimentos do artigo 14 da Lei 9.514. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- ASSEMBLEIA GERAIS DE TITULARES DE CRI 

12.1. Os titulares de CRI Serie 138, os titulares de CRI Serie 139 e os titulares de CRI Serie 140 

poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral Serie 138, em Assembleia Geral Serie 

139 e Assembleia Geral Serie 140, a fim de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao 

dos titulares de CRI Serie 138, dos titulares de CRI Serie 139 ou dos titu1ares de CRI Serie 140, 

conforme o caso. 

12.2. As Assembleias Gerais poderao ser convocadas (i) pelo Agente Fiduciario; (ii) pela 

Emissora; (iii) pela CVM ou: (i) no caso da Assembleia Geral Serie 138, por titulares de CRI Serie 

138 que representem, no mfnimo, 10% (dez por cento) dos CRI Serie 138 em Circu1ayao, (ii) no 

caso da Assembleia Geral Serie 139, por titulares de CRI Serie 139 que representem, no mfnimo, 

10% (dez por cento) dos CRI Serie 139 em Circulayao, e (iii) no caso da Assembleia Geral Serie 

140, por titulares de CRI Serie 140 que representem, no mfnimo, 10% (dez por cento) dos CRI 

Serie 140 em Circulayao. 

12.2.1. Sem prejuizo do acima disposto, deverao ser convocadas Assembleias Gerais pela 

Emissora sempre que a Devedora convocar uma assembleia geral no ambito da Escritura 

de Emissao de Debentures, sendo facultado a Devedora a participa9ao nas Assembleias 

Gerais referidas neste item. 

12.3. A convocayao da Assembleia Geral Serie 138, a convocayao da Assembleia Geral Serie 

139 e a convocayao da Assembleia Geral Serie 140 devera ser realizada mediante edital publicado 

por 3 (tres) vezes, com a antecedencia de 20 (vinte) dias para primeira convocayao e de 8 (oito) 

dias para segunda convocayao, exceto nas hip6teses previstas na Clausula 11.2 acima, no jomal de 

grande circula~j:ao utilizado pela Emissora para divulgalj:ao de suas informayoes societarias, sendo 

que instalar-se-a, em primeira convocayao, com a presen9a de titulares de CRI Serie 138, de 

titulares de CRI Serie 139 e/ou de titulares de CRI Serie 140, conforme o caso, que representem, 

pelo menos, 2/3 (dois ter9os) dos CRI Serie 138 em Circulayao, dos CRI Serie 139 em Circula~j:ao 

e/ou dos CRI Serie 140 em Circula~j:ao, conforme o caso, e, em segunda convocayao, com qualquer 

numero. Nao se admite que a segunda convocayao das Assemb1eias Gerais seja publicada 

conjuntamente com a primeira convocayao. 

12.3.1. Somente apos a orientayao de titulares de CRI Serie 138, de titu1ares de CRI Serie 

139 e/ou de titulares de CRI Serie 140, conforme o caso, a Emissora devera exercer seu 
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direito e cjeveni se manifestar conforrne lhe for orientado. Caso <?S titulares de CRI Serie 

138 nao compare9am a Assembleia Geral Serie 138,os titulares de CRI Serie 139 nao 

compare9am a Assembleia Geral Serie 139 e/ou os titulares de CRI Serie 140 ni'io 

compare9am a Assembleia Geral Serie 140, ou ni'io cheguem a uma defini9iio sabre a 

orienta9ao, a Emissora deveni perrnanecer silente quanta ao exercfcio do direito em 

questi'io, sendo certo que o seu silencio nao sera interpretado como negligencia em rela9iio 

aos direitos dos titulares de CRI, nao podendo ser imputada a Emissora qualquer 

responsabiliza9i'io decorrente de ausencia de manifesta9i'io. 

12.3.2. A Emissora ni'io prestara qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer jufzo sabre a 

orienta9iio definida pelos titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a manifestar-se 

conforrne assim instrufda. Neste sentido, a Emissora nao possui qualquer responsabilidade 

sabre o resultado e efeitos jurfdicos decorrentes da orienta9ao dos titulares de CRI por ela 

manifestado, independentemente dos eventuais prejufzos causados aos titulares de CRI ou 

a Emissora. 

12.4. A presidencia das Assembleias Gerais cabera, de acordo com quem a tenha convocado, 

respectivamente: 

a) ao representante da Emissora; 

b) ao titular<le CRI Serie 138 eleito pelos demais, no caso de Assembleia Geral Serie 138, 

ao titular de CRI Serie 139 eleito pelos demais, no caso de Assembleia Geral Serie 139 ou 

ao titular de CRI Serie 140 eleito pelos demais, no caso de Assembleia Geral Serie 140; ou 

c) a pessoa design ada pela CVM. 

12.5. Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.6 abaixo, a Emissora e/ou os titulares de CRI 

Serie 138, os titulares de CRI Serie 139 e/ou os titulares de CRI Serie I 40, con forme o caso, 

poderi'io convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das 

Assembleias Gerais, sempre que a presen9a de qualquer dessas pessoas for relevante para a 

delibera9i'io da ordem do dia. 

I2.6. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos 

titulares de CRI as informa96es que lhe forem solicitadas. 

12.7. Para os fins deste Termo, exceto se previsto de outra forma no presente instrumento, as 

delibera96es (i) em Assembleia Geral Serie 138 serao tomadas por titulares de CRI Serie I 38 

representando, pelo menos, 50% ( cinquenta por cento) mais urn dos CRI Serie 138 em Circula9i'io; 

(ii) em Assembleia Geral Serie 139 seri'io tomadas por titulares de CRI Serie 139 representando, 

pelo menos, 50% (cinquenta par cento) mais urn dos CRI Serie 139 em Circula9ao; e (iii) em 
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Assemb_leia Geral Serie 140 serao tomadas por titulares de ~RI Serie 140 representando, pelo 

menos, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI Serie 140 em Circula'(ao. 

12.7.1. A cada CRI Serie 138 em Circula'(ao correspondenl. urn voto na Assembleia Geral 

Serie 138, cada CRI Serie 139 em Circula9ao correspondeni urn voto na Assembleia Geral 

Serie 139 e cada CRI Serie 140 em Circula'(ao correspondeni urn voto na Assembleia Geral 

Serie 140, sen do admitida a constitui9ao de mandatarios, observadas as disposi96es dos § § 
I o e 2° do artigo 126 da Lei das Sociedades por A96es. 

12.8. Para efeitos de quorum de de1ibera'(aO nao serao computados, ainda, os votos em branco. 

12.9. As delibera'(5es tomadas pelos titulares de CRI Serie 138 em Assembleia Geral Serie 

138, pelos titulares de CRI Serie 139 em Assembleia Geral Serie 139 e/ou pelos titulares de CRI 

Serie 140 em Assembleia Geral Serie 140, conforme o caso, no ambito de sua competencia legal, 

observados os qu6runs estabelecidos neste Termo, vincularao a Emissora e obrigarao todos os 

titulares de CRI Serie 138 em Circula'(aO, de CRI Serie 139 em Circula'(aO e de CRI Serie 140 em 

Circula'(ao, conforme o caso, independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral Serie 

138, a Assembleia Geral Serie 139 e/ou a Assembleia Geral Serie 140, conforme o caso, ou do voto 

proferido nas respectivas Assembleias Gerais. 

12.1 0. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera considerada 

regularmente instalada a: (i) Assembleia Geral Serie 138 a que com.parecem todos os ti-tulares 'de 

CRI Serie 138, (ii) Assembleia Gera1 Serie 139 a que comparecem todos os titulares de CRI Serie 

139 e (iii) Assembleia Geral Sei-ie 140 a que comparecem todos os titulares de CRl Serie 140, sem 

prejuizo das disposi'(6es relacionadas com OS qu6runs de delibera'(aO estabelecidos neste Termo. 

12.11. Aplicar-se-a subsidiariamente a Assembleia Geral Serie 138, Assembleia Geral Serie 139 e 

a Assembleia Geral Serie 140, no que couber, o disposto na Lei 9.514/97, bern como o disposto na 

Lei das Sociedades por A9oes, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DESPESAS DA EMISSAO 

13 .1. As despesas a baixo listadas ("Despesas"), se incorridas, serao arcadas exclusivamente pel a 

Devedora: 

(i) as despesas com a gestao, realiza((aO e administra'(ao dos Patrimonios Separados e na 

hip6tese de liquida'(ao dos Patrimonios Separados, incluindo, sem limita'(ao, o 

pagamento da taxa mensa! de administra'(ao dos Patrimonios Separados, no valor de 

R$2.213,61 (dois mil, duzentos e treze reais e sessenta e urn centavos), ja incluido 

neste valor todo e qualquer tributo, a ser atualizada anualmente pelo IPCA desde a 
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Data de Emissao das Debentures, calcl;llada pro rata die se necessaria, a que a 

Emissora fazjus; 

(ii) taxa de administra9ao dos Creditos Imobiliarios, no valor de R$2.000,00 ( dois mil 

reais), devidos na data de pagamento do Valor da Cessao, liquida de todos e quaisquer 

tributos, devida a Cessiomiria; 

(iii) taxa de estrutura9ao e emissao dos Creditos Imobiliarios, no valor de R$200.000,00 

(duzentos mil reais), devidos na data de pagamento do Valor da Cessao, liquida de 

todos e quaisquer tributos, devida aRB Capital Servi9os de Creditos Ltda., CNPJ!MF 

n.0 09.120.795/0001-46, sociedade integrante do grupo economico da Cessionaria; 

(iv) os valores devidos a Institui9ao Custodiante da CCI nos termos das Climsulas 4.2 e 

seguintes da Escritura de Emissao de CCI; 

(v) despesas com o pagamento das comissoes e demais remunera96es devidas aos 

. Coordenadores nos termos previstos no Contrato de Distribui9ao; 

(vi) as despesas com prestadores de servi9os contratados para a Emissao, tais como 

institui9ao custodiante, escriturador, banco liquidante, agencias de avalia9ao, camaras 

de liquida9ao onde os CRI estejam registrados para negocia9ao; 

(vii) os hononirios, despesas e custos que sigam condi96es e praticas de mercado e que 

sejam razoavelmente incorridos na contrata9ao de terceiros especialistas, advogados, 

auditores ou fiscais com especialidade nos assuntos demandados relacionados com 

procedimentos legais que sejam comprovada e fundamentadamente necessarios para 

resguardar os interesses dos titulares de CRI e para a realiza9ao dos Patrimonios 

Separados; 

(viii) as eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em 

procedimentos judiciais que sejam razoavel e fundamentadamente ajuizados para 

resguardar os interesses dos titulares de CRI e a realiza9iio dos cn~ditos dos 

Patrimonios Separados, observado que nao serao devidas quaisquer despesas 

relacionadas a sucumbencia em a96es judiciais que tern a Devedora ou qualquer 

sociedade do seu grupo economico como contraparte; 

(ix) honorarios, remunera9iio, despesas incorridas, reembolsos e demais verbas devidas 

que sigam condi96es e praticas de mercado e que sejam razoavelmente incorridos pelo 

Agente Fiduciario, bern como demais prestadores de servi9os eventualmente 

contratados mediante aprova9ao previa em assembleia geral de titulares de CRI, e 

razao do exercfcio de suas fun96es conforme previsto neste Termo de Securitiza9ao; 
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(x) remunera<;ao e todas as verbas devidas as institui<;oes financeiras onde se encontrem 

abertas as Contas Centralizadoras e as contas correntes a serem utilizadas no ambito 

dos Contratos de Garantia; 

(xi) despesas incorridas e a incorrer com rela<;ao a despesas de locomo<;ao para obten<;ao 

das assinaturas dos representantes legais das Partes nos respectivos Documentos da 

Opera<;ao; 

(xii) despesas com registros e movimenta<;ao perante a CVM, a ANBIMA, CETIP, juntas 

comerciais e cart6rios de Registro de Titulos e Documentos e de Registro Geral de 

Im6veis, conforme o caso, da documenta<;ao societaria da Cessionaria relacionada aos 

CRI, a este Termo de Securitiza<;ao e aos demais Documentos da Opera<;ao, bern como 

de eventuais aditamentos aos mesmos; 

(xiii) despesas com a publica<;iio de atos societarios da Cessiom1ria e necessarias a 

realiza<;ao de assembleias gerais de titulares de CRI, na forma da regulamenta<;ao 

aplicavel, bern como despesas relativas ao envio de c6pias autenticadas dos 

Documentos da Opera<;ao ao Agente Fiduciario; 

(xiv) honorarios de advogados, custas e despesas correlatas comprovadamente incorridas 

pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario na defesa de eventuais processos 

administrativos, arbitrais e/ou judiciais propostos contra os Patrimonios Separados, 

observado que niio serao devidas quaisquer despesas relacionadas a sucumbencia em 

a<;oes judiciais que tern a Devedora ou qualquer sociedade do seu grupo economico 

como contraparte; 

(xv) honorarios e despesas incorridas na contrata<;ao de servi<;os para procedimentos 

extraordim1rios especificamente previstos nos Documentos da Opera<;ao e que sejam 

atribuidos a Devedora; 

(xvi) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei a 
Emissora e/ou aos Patrimonios Separados e que possam afetar adversamente o 

cumprimento, pela Emissora, de suas obriga<;oes assumidas neste Termo de 

Securitiza<;ao; 

(xvii) quaisquer outros honorarios, custos e despesas previstos neste Termo de Securitiza<;ao 

como de responsabilidade da Devedora; e 

(xviii)os honorarios, despesas e custos dos assessores legais contratados para 

implementa<;iio da Oferta Publica Restrita e da emissao dos CRI. 
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13.1.1. As Despesas com valor individual superior a R$1.000,00 (mil reais) deverao ser 

previamente aprovadas pela Devedora. 

13.2. No caso de destitui9ao da Emissora nos termos previstos neste Termo, os recursos 

necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a 
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares de CRl deverao ser, sempre que possivel, 

previamente aprovadas em Assembleia Geral Serie 138, em Assembleia Geral Serie 139 e/ou em 

Assembleia Geral Serie 140, conforme o caso, e adiantadas ao Agente Fiduciario, na propor9ao de 

CRI detidos por cada titular de CRJ, na data da respectiva aprova9ao. 

CLAUSULA DECIMA QUART A- TRA TAMENTO TRIBUT ARlO APLICA VEL AOS 

INVESTIDORES 

Os titulares de CRI niio devem considerar unicamente as informar;oes contidas abaixo para fins 

de avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar seus pr6prios 

assessores quanta a tributar;iio especifica a qual estariio sujeitos, especialmente quanta a outros 

tributos eventualmente aplicaveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em 

operar;oes com CRJ. 

Imposto de Renda 

Como regra geral, os rendimentos em CRJ auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras estao 

sujeitos a incidencia do Impasto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com base na 

aplica9ao de aliquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplica9ao geradora dos rendimentos 

tributaveis: (a) ate 180 dias: aliquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: aliquota de 20%; (c) de 361 

a 720 dias: aliquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: alfquota de 15%. Este prazo de aplica9ao e 

contado da data em que o respectivo titular de CRI efetuou o investimento, ate a data do resgate 

(artigo JO da Lei n. 0 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei n.0 8.981, de 20 de 

janeiro de 1995). 

Nao obstante, ha regras especificas ap1icaveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualifica9ao 

como pessoa fisica, pessoajuridica, inclusive isenta, fundo de investimento, institui9ao financeira, 

sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitaliza9ao, corretora de titulos, valores 

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

mercantil ou investidor estrangeiro. 

0 IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas com base 

no lucro real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipa9ao do impasto de renda devido, 

gerando o dire ito a ser deduzido do Impasto de Renda da Pessoa Juridica ("IRPJ") apurado em cada 

periodo de apura9ao (artigo 76, Ida Lei n.0 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 0 rendimento tambem 
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deveni ser computado na. base de calculo do IRPJ e da Contribui9ao Social sabre o Luera Lfquido 

("CSLL"). As ali quotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o adicional 

calculado sabre a parcela do Iuera real que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) por ano; a aliquota da CSLL, para pessoas juridicas nao-financeiras, 

corresponde a 9%. 

Desde 1 ode julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras 

tributadas sob a sistematica nao cumulativa, sujeitam-se a contribui9ao ao PIS e a COFINS as 
aliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente (Decreta n.0 8.426, de 1° de abril de 2015). 

Com rela9ao aos investimentos em CRI realizados por institui96es financeiras, fundos de 

investimento, seguradoras, entidades de previdencia privada fechadas, entidades de previdencia 

complementar abertas, sociedades de capitaliza9ao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores 

mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de reten9ao do IRRF de acordo 

com as leis e normativos aplicaveis em cada caso. 

Nao obstante a isen9ao de reten9ao na foote, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI 

por essas entidades, via de regra e a exce9ao dos fundos de investimento, serao tributados pelo 

IRPJ, a aliquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, a aliquota de 20% entre 1° de setembro 

de 2015 e 31 de dezembro de 201 8, e a aliquota de I 5% a partir de 1 o de janeiro de 20 I 9, com base 

na Lei n° 13.169, publicada em 7 de outubro de 20I5 (lei de conversao da Medida Provis6ria n° 

675, publicada em 22 de maio de 2015). As carteiras de'fundos de investimentos estao isentas de 

Impasto de Renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei n. 0 9.532/97). Ademais, no caso das institui96es 

financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos a 
· contribui9ao ao PIS e a CO FINS as ali quotas· de 0,65% e 4%, respectivamente. 

Para as pessoas fisicas, desde 1 ode janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplica9ao em CRI 

estiio isentos de impasto de renda (na foote e na declara9ao de ajuste anual), por for9a do artigo 3°, 

inciso II, da Lei n.0 11.033/04. 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na foote, ou 

seja, o impasto nao e compensavel (art. 76, 11, da Lei n.0 8.981, de 20 de janeiro de 1995). A 

reten9ao do impasto na foote sabre os rendimentos das entidades imunes esta dispensada desde que 

as entidades declarem sua condi9ao a foote pagadora (art. 71 da Lei n. 0 8.981, de 20 de janeiro de 

1995, com a reda9ao dada pela Lei n.0 9.065, de 20 de junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em rela9ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em 

CRI no pais de acordo com as normas previstas na Resolu9ao CMN n. 0 4.373, de 29 de setembro 

de 2014, os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do IRRF a al fquota de 15%. Exce9ao 
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e feita para o caso de investidor domiciliado em pais oujurisdi9ao considerados como de tributa9ao 

favorecida, assim entendidos aqueles que nao tributam a renda ou que a tributam a alfquota inferior 

a20%. 

Imposto sobre Operacoes Financeiras- IOF 

Impasto sabre Operar;oes de Cambia ("IOF/Ctimbio'') 

Regra geral, as opera96es de cambia relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos 

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condi96es do Conselho Monetario 

Nacional (Resoluyao CMN n.0 4.373), inclusive por meio de opera96es simultaneas, incluindo as 

opera96es de cambia relacionadas aos investimentos em CRI, estao sujeitas a incidencia do 

IOF/Cambio a alfquota zero no ingresso e a alfquota zero no retorno, conforme Decreta n.0 6.306, 

de 14 de dezembro de 2007, e altera96es posteriores. Em qualquer caso, a alfquota do IOF/Cambio 

pode ser majorada ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato do 

Poder Executivo, relativamente a opera96es de cambia ocorridas ap6s esta eventual alterayao. 

Impasto sabre Operar;oes com Titulos e Valores Mobiliarios ("IOF/Tftulos'') 

As opera96es com CRI estao sujeitas a aliquota zero do IOF/Tftulos, conforme Decreta n.0 6.306, 

de 14 de dezembro de 2007, e altera96es posteriores. Em qualquer caso, a alfquota do IOF/Tftulos 

pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 1,50% (urn 

inteiro e cinquenta centesimos por cento) ao dia, relativamente a opera96es ocorridas ap6s este 

eventual aumento. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- PUBLICIDADE 

15 .1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Investidores, bern como as convoca96es para as 

respectivas assembleias gerais, serao realizados mediante publicayao de edital no jornal "DCI"

ou outro que vier a substitui-lo. Caso a Emissora altere seu jornal de publicayao ap6s a Data de 

Emissao dos CRI, devera enviar notificayao ao Agente Fiduciario informando o novo veiculo. 

15.2. As demais informa96es peri6dicas da Emissao ou da Emissora serao disponibilizadas ao 

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

Peri6dicas e Eventuais- IPE da CVM. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- REGISTRO DO TERMO 

16.1. 0 presente Termo sera registrado na Instituiyao Custodiante, nos tern10s do pan'lgrafo (mico 

do artigo 23 da Lei I 0.931/04. 
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - RISCOS 

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

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

rentabilidade, regulamentm;ao especifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, 

quanta a Devedora, a Cedente, as Garantidoras e aos pr6prios CRI objeto desta Emissao. 0 

potencial investidor deve fer cuidadosamente todas as informat;oes que estao descritas neste 

Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar 

necessaria antes de to mar uma decisao de investimento. A baixo sao exemplificados, de forma nao 

exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na subscrir;ao e aquisir;ao dos CRI. Outros riscos e 

incertezas ainda nao conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais tambem poderao ter 

um efeito adverso sabre a Emissora, a Devedora e/ou as Garantidoras. Na ocorrencia de qualquer 

das hip6teses a baixo os CRI podem nao ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma 

perda para o Investidor. 

Para os efeitos deste anexo, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema podera 

produzir, poderia produzir ou produziria um "efeito adverso" sabre a Emissora, sabre a 

Devedora, sabre as Garantidoras e sabre a Cedente, quer se dizer que o risco, incerteza podera, 

poderia produzir ou produziria um efeito adverso sabre os neg6dos, a posir;ao financeira, a 

hquidez, os resultados das operar;oes ou as perspectivas da Emissora, da Devedora, das 

Garantidoras e da Cedente, conforme o caso, exceto quando houver ind~car;ilo em contrario ou 

conforme o contexto requeira o 'contrario. 

FA TO RES DE RISCO RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO 

0 Governo Federal exerceu e continua exercendo injluencia significativa sobre a economia 

brasileira. Essa injluencia, hem como as condir;oes politicas e economicas brasileiras, poderiam 

ou podem ajetar adversamente as atividades da Emissora, da Devedora da Cedente ou das 

Garantidoras, e, portanto, o desempenlw financeiro dos CRI. 

0 Governo Federal intervem com frequencia na economia brasileira e, ocasionalmente, faz 

mudan9as significativas nas politicas, normas monetarias, fiscais, crediticias e tarifarias e 

regulamentos. As medidas do Governo Federal para controlar a infla((ao e implementar outras 

politicas e regulamentos ja envolveram, entre outras medidas, controles de pre9o e de salario, 

aumentos ou diminui9i'io nas taxas de juros, mudan9as nas politicas fiscais, desvaloriza((oes de 

moeda, controles cambiais e restri96es a remessa para o exterior (como os que foram impostos em 

1989 e no infcio de 1990), limites sobre importa96es, racionamento de energia e aumento no pre((o 

de combustiveis, altera((6es de ali quotas e da legisla((ao tributaria, entre outras medidas. Nao temos 

controle sobre quais medidas ou politicas o Governo Federal podera adotar no futuro, e nao 

podemos preve-las. Os neg6cios, a situa9i'io financeira, os resultados eo fluxo de caixa da Emissora 
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e/ou da Devedora podem ser adversamente afetados por mudan<;a~ nas politicas ou regulamenta<;~o 

que envolvem ou afetam certos fatores, tais como: 

• instabilidade economica e social; 

• infla<;iio; 

• eventos diplomaticos adversos; 

• expansao ou contra<;iio da economia brasileira, de acordo com as taxas de crescimento do 

PIB;e 

• outros acontecimentos politicos, diplomaticos, sociais e economicos que venham a ocorrer 

no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto a implementa<;iio de mudan<;as por parte do Govemo Federal nas politicas ou 

normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro, pode contribuir para a incerteza 

economica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliarios e 

dos valores mobiliarios emitidos no exterior por companhias brasileiras. Sendo assim, tais 

incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderao prejudicar as atividades 

e os resultados da Emissora, da Devedora, da Cedente ou das Garantidoras, podendo inclusive . 

afetar adversamente o desempenho financeiro e/ou a negocia<;iio dos CRI. 

A inflariio e os esforros do Governo Federal de combate a inflariio podem contribuir 

significativamente para a incerteza economica no Brasil, podendo prejudicar as atividades da_ 

. Emissora, da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras, e, portanto, o desempenlw financeiro 

e!ou a negociariio dos CRI. 

No passado, o Brasil registrou indices de infla<;iio extremamente altos. A infla<;iio e algumas 

medidas tomadas pelo Govemo Federal no intuito de controla-la, combinada com a especula<;iio 

sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo 

sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econ6mica existente no Brasil e para o 

aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliarios brasileiro. A taxa anual de infla<;iio 

medida pelo IGP-M caiu de 20,10% em 1999 para 7,81% em 2012. Nos 12 meses encerrados em 

setembro de 2013, o IGP-M apresentou varia<;iio de 4,40%. As taxas de juros tern flutuado de 

maneira significativa. Por exemplo, as taxas de juros oficiais no Brasil no final de 20 II, 2012 2013 

e 2014 foram de 10,75%, 11,00%, 10,00% e 11,65%, respectivamente, conforme estabelecido pelo 

COPOM e, em setembro de 2015 atingiu a taxa de 14,25%. 

De modo a controlar a infla<;iio e exercer influencia sobre outros aspectos da economia, o Govemo 

Federal vern aumentando as taxas de juros e intervindo no mercado de cambio e agindo para ajustar 

ou fixar o valor do Real, sendo que essas medidas poderao desencadear urn efeito material 

desfavoravel sobre a economia brasileira, a Emissora, a Devedora, a Cedente ou as Garantidoras, 

podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRT. Press6es inflacionarias podem 
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levar a medidas de intervenyao do Governo Federal sobre a economia, incluindo a impJementayao 

de politicas governamentais, que podem ter urn efeito adverso nos neg6cios, condi9ao financeira e 

resultados da Emissora, da Devedora, da Cedente ou das Garantidoras. 

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, hem como os negocios da 

Emissora, da Devedora, da Cedente e das Garantidoras, resultando em impacto negativo no 

desempenho financeiro e no prer;o de mercado dos CRI 

Em decorrencia de diversas pressoes, a moeda brasileira tern sofrido desvaloriza96es recorrentes 

com rela((ao ao D61ar e outras moedas fortes ao Iongo das ultimas quatro decadas. Durante todo 

esse periodo, o Governo Federal implementou diversos pianos economicos e utilizou diversas 

politicas cambiais, incluindo desvaloriza96es repentinas, minidesvaloriza96es peri6dicas (durante 

as quais a frequencia dos ajustes variou de diaria a mensal), sistemas de mercado de cambio 

flutuante, controles cambiais e mercado de cambio duplo. De tempos em tempos, houve flutua96es 

significativas da taxa de cambio entre o Real e o D61ar e outras moedas. Por exemplo, o Real 

desvalorizou 52,3% em 2002 frente ao D6lar e embora oReal tenha se valorizado 11,8~, 8,7% e 

17,2% com rela((ao ao D61ar em 2005, 2006 e 2007, respectivamente, em 2008, em decorrencia do 

agravamento da crise economica mundial, o Real se desvalorizou 32% frente ao D61ar. Nos anos 

de 2009 e 2010, o Real havia novamente se valorizado (25,49%, em 2009 e 4,31% em 20 I 0), e 

novamente se desvalorizou em 2011 (12,58%) e 2012 (8,94%). Ate 30 de setembro de 2013, moeda 

brasileira ap'reseritava desvaloriza((ao de 9,13% frente ao D6lar, sendo cotado a R$2;2300 por 

US$1 ,00 em 30 de setembro de 2013. Desde entao, oReal desvalorizou-se ainda mais em relayao 

ao D61ar, sen do cotado a R$4,0620 em 29 de setembro de 2015. Nao se pode garantir que o Real 

riao sofrera deprecia9iio ou nao sera desvalorizado em relayao ao D61ar novamente e frente a outras 

moedas. Nao se pode assegurar que a desvalorizayao ou a valorizayao do Real frente ao D61ar e 

outras moedas nao tera urn efeito adverso nas atividades da Emissora, da Devedora, da Cedente 

e/ou das Garantidoras. As deprecia96es do Real frente ao d61ar tambem podem criar pressoes 

inflacionarias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora, da 

Cedente e/ou das Garantidoras. 

Acontecimentos e a percepr;iio de riscos em outros paises, sobretudo em paises de economia 
emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o prer;o de mercado dos valores mobiliarios 
brasileiros, inclusive da negociar;iio dos CRI, e causar um impacto negativo nos resultados e 
condir;oes financeira da Emissora, da Devedora, da Cedente e das Garantidoras 

0 valor de mercado de valores mobiliarios de emissao de companhias brasileiras e influenciado, 

em diferentes graus, pelas condi96es economicas e de mercado de outros paises, inclusive paises 

da America Latina e paises de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. A reayao dos 

investidores aos acontecimentos nesses outros paises pode causar urn efeito adverso sobre o valor 
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de mercado dos valores mobiliarios de companhias brasileiras, inclusive dos (:Rl. Crises em outros 

pafses de economia emergente, incluindo os da America Latina, tern afetado adversamente a 

disponibilidade e os outros custos de credito para empresas brasileiras no mercado externo, a saida 

significativa de recursos do pais e a diminui9ao na quantidade de moeda estrangeira investida no 

pais, podendo, ainda, reduzir a qualidade de credito dos potenciais tomadoras de recursos atraves 

da emissao de CRI e ainda reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliarios das 

companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o pre9o de mercado dos CRI. 

Efeitos da retrar;ao no nivel da atividade economica podem afetar adversamente a capacidade 

da Cedente, da Devedora e das Garantidoras de realizar o pagamento dos Creditos Jmobiliarios, 

afetando, por consequencia, a capacidade da Emissora de realizar os pagamentos dos CRI 

As opera96es de financiamento imobiliario apresentam historicamente uma correla9ao direta com 

o desempenho da economia nacional. Eventual retra9ao no nivel de atividade da economia 

brasileira, ocasionada seja por crises internas ou crises externas, pode acarretar eleva9ao no patamar 

de inadimplemento de pessoas fisicas e juridicas, incluindo a Cedente, a Devedora e as 

Garantidoras e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento dos Cr6ditos Imobiliarios e 

demais valores devidos, conforme previsto no Termo de Securitiza9ao. 

Uma eventual redu9ao do volume de investimentos estrangeiros no Pais podera ter impacto no 

ba!an9o de pagamentos, o que podera for9<1r o GQverno Federal a ter major necessidade de 

capta96es de recursos, tanto no mercado domestico quanto no mercado internacional, a taxas de 

juros mais elevadas. Igualmente, eventual eleva9iio significativa nos indices de infla9ao brasileiros 

e eventual desacelera9ao da economia americana podem trazer impacto negativo para a economia 

brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com emprestimos ja 

obtidos e custos de novas capta96es de recursos por empresas brasileiras. 

Alterar;oes na politica monetaria e nas taxas de juros podem prejudicar os negocios da Cedente, 

das Garantidoras e da Devedora e sua capacidade de pagamento dos Creditos Imobililirios, 

afetando, por consequencia, a capacidade da Emissora de realizar os pagamentos dos CR/ 

0 Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da politica monetaria e define a 

taxa de juros brasileira. A polftica monetaria brasileira possui como fun9ao controlar a oferta de 

moeda no pais e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas vezes, influenciada por fatores 

externos ao controle do Governo Federal, tais como os movimentos dos mercados de capitais 

internacionais e as politicas monetarias dos paises desenvolvidos, principalmente dos Estados 

Unidos. Historicamente, a politica monetaria brasileira tern sido instavel, havendo grande varia9ao 

nas taxas definidas. 
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Em caso de elevayao acentuada das taxas de juros, a econ01:nia podeni entrar em recessao, ja que, 

com a alta das taxas de juros basicas, o custo do capital se eleva e os investimentos se retraem, o 

que pode causar a redu9ao da taxa de crescimento da economia, afetando adversamente a produ9ao 

de hens no Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a renda dos trabalhadores e, 

consequentemente, os neg6cios da Cedente, das Garantidoras e da Devedora e sua capacidade de 

pagamento dos Creditos Imobiliarios. 

Em contrapartida, em caso de redu9ao acentuada das taxas de juros, podera ocorrer elevayao da 

inflayao, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, 

bern como trazendo efeitos adversos ao pais, podendo, inclusive, afetar as atividades da Cedente, 

das Garantidoras e da Devedora e sua capacidade de pagamento dos Creditos Imobiliarios. 

Redur;iio de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactor negativamente a Emissora, a 

Cedente, as Garantidoras e/ou a Devedora 

Uma eventual redu9ao do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no 

balan9o de pagamentos, o que pode for9ar o Governo Federal a ter maior necessidade de capta96es 

de recursos, tanto no mercado domestico quanta no mercado internacional, a taxas de juros mais 

elevadas. Igualmente, eventual elevayao significativa nos indices de infla9iio brasileiros e as atuais 

desaceleray5es das economias europeias e americana podem trazer impacto negativo para a 

economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com 

emprestimos ja obtidos e custos de novas capta96es de recurscis por empresas brasileiras, incluindo 

a Emissora, a Cedente, as Garantidoras e/ou a Devedora. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZA<;AO 
IMOBILIARIA 

Recente desenvolvimento da securitizar;iio imobiliaria pode gerar riscos judiciais aos 

Investidores dos CRI 

A securitiza9ao de creditos imobiWirios e uma opera9ao recente no mercado de capitais brasileiro. 

A Lei n. 0 9.514/97, que criou os certificados de recebfveis imobiliarios, foi editada em 1997. 

Entretanto, so houve urn volume maior de emissoes de certificados de recebiveis imobiliarios nos 

ultimos 10 anos. AI em disso, a securitiza9ao e uma opera9ao mais complexa que outras emissoes 

de val ores mobiliarios, ja que envolve estruturas juridicas de segrega9ao dos riscos da Emissora e 

da Devedora. 

Dessa forma, por se tratar de urn mercado recente no Brasil, com aproximadamente 15 anos de 

existencia no Pais, o mesmo ainda nao se encontra totalmente regulamentado, podendo ocorrer 

situa96es em que ainda nao existam regras que o direcione, gerando assim urn risco aos 
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investidores, urn a vez que o Poder Judiciario e os 6rgaos reguladores poderao, ao analisar a Emissao 

e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisoes desfavoraveis aos interesses dos 

investidores, inclusive em relas:ao a destinas:ao dos recursos oriundos das Debentures, bern como a 

caracterizas:ao dos creditos decorrentes das Debentures como creditos imobiliarios para fins da 

emissao dos CRI. Nesses casos, os titulares do CRJ poderao sofrer prejufzos, inclusive, no caso das 

pessoas ffsicas, perder o beneffcio fiscal referente a isens:ao de imposto de renda na foote e na 

declaras:ao de ajuste anual das pessoas fisicas, por fors:a do artigo 3°, inciso II, da Lei n. 0 11.033. 

Ademais, em situas:oes adversas envolvendo os CRI, podera haver perdas por parte dos titulares de 

CRJ em razao do dispendio de tempo e recursos para execus:ao judicial desses direitos. 

Niio existejurisprudenciafirmada acerca da securitizar;iio, o que pode acarretar perdas por parte 
dos Investidores dos CRL 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, economico e jurfdico acerca da securitizas:ao considera 

urn conjunto de direitos e obrigas:oes de parte a parte estipuladas atraves de contratos publicos ou 

privados tendo por diretrizes a legislas:ao em vigor. Entretanto, em razao da pouca maturidade e da 

falta de tradis:ao e jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro em relas:ao a estruturas de 

securitizas:ao, em situas:oes adversas podera haver perdas por parte dos titulares de CRJ em razao 

do dispendio de tempo e recursos para execus:ao judicial desses direitos. 

A interpretar;iio da Medida Provisoria no 2.158-35 

A Medida Provis6ria 0° 2.158-35, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que 

estabeles:am a afetas:ao ou a separas:ao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou juridica 

nao produzem efeitos com relas:ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em 

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

unico, ela preve que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a totalidade 

dos hens e das rendas do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa falida, inclusive os que tenham 

sido objeto de separas:ao ou afetas:ao". 

Por fors:a da norma acima citada, os Creditos lmobiliarios e os recursos dele decorrentes, inclusive 

as Garantias, nao obstante serem objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcans:ados por 

credores fiscais, trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casos, por credores 

trabalhistas e previdenciarios de pessoas ffsicas e jurfdicas pertencentes ao mesmo grupo 

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

empresas pertencentes ao mesmo grupo economico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, 

concorrerao os detentores destes creditos com os titulares de CRI, de forma privilegiada, sobre o 

produto de realizas:ao dos Creditos Imobiliarios, em caso de falencia. Nesta hip6tese, e possivel 

que Creditos Imobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRJ ap6s o 

pagamento daqueles credores. 
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FATORES DE RISCO RELACIONAI)OS A EMISSORA 

A Emissora e dependente de registro de companhia aberta 

A Emissora tern por objeto atuar como securitizadora de creditos imobiliarios por meio da emissao 

de certificados de recebfveis imobiliarios. Para tanto, depende da manutenc;:ao de seu registro de 

companhia aberta junto a CVM e das respectivas autorizac;:oes societarias. Caso a Emissora nao 

atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relac;:ao as companhias abertas, sua autorizac;:ao podera 

ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissoes de certificados de recebiveis 

imobiliarios. 

Os Creditos Imobiliarios constituiriio Patrimfmio Separado, de modo que o atraso ou a fait a do 

recebimento destes pela Emissora, assim como a insolvencia da Emissora, podera afetar 

negativamente a capacidade de pagamento das obrigaroes decorrentes dos CRI 

A Emissora e uma companhia securitizadora de creditos imobiliarios, tendo como objeto social a 

aquisic;:ao e securitizac;:ao de creditos imobiliarios por meio da emissao de certificados de recebiveis 

imobiliarios, cujos patrimonios sao administrados separadamente. 0 patrimonio separado tern 

como (mica fonte de recursos os Creditos Imobiliarios. Desta forma, qualquer atraso ou falta de 

recebimento destes pel a Emissora podera afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar 

as obrigac;:oes decorrentes dos CRI. 

Na hip6tese da Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera assum1r 

temporariamente a administrac;:ao do Patrimonio Separado, inclusive a propriedade fiduciaria do 

Im6vel Garantia. Em assembleia, os titulares de CRJ poderao deliberar sabre as novas normas de 

administrac;:ao do Patrimonio Separado ou optar pela liquidac;:ao deste, que podera ser insuficiente 

para guitar as obrigac;:oes da Emissora perante os titulares de CRI. 

Os eventos de falencia, recuperariio judicial ou extrajudicial da Emissora, podem afetar a 

capacidade da Emissora de pagamento das obrigaroes decorrentes dos CRI 

Ao Iongo do prazo de durac;:ao dos CRI, a Emissora podera estar sujeita a eventos de falencia, 

recuperac;:ao judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constitufdos o Regime 

Fiduciario e o Patrimonio Separado sabre os Creditos Imobiliarios, a Conta Centralizadora e as 

Garantias, eventuais contingencias da Emissora, em especial as fiscais, previdenciarias e 

trabalhistas, poderao afetar tais Creditos Imobiliarios, principalmente em razao da falta de 

jurisprudencia em nosso pais sabre a plena eficacia da afetac;:ao de patrimonio. 
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Crescimento da Emissora e se_u capital 

0 capital atual da Emissora poden't nao ser suficiente para suas futuras exigencias operacionais e 

manuten9ao do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes de 

financiamento externas. Nao se pode assegurar que haven't disponibilidade de capital no momenta 

em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condi96es desta capta9ao poderiam afetar o 

desempenho da Emissora. 

Os incentivos fiscais para aquisir;iio de CRI 

Mais recentemente, especificamente a partir de 2009, parcela relevante da nossa receita advem da 

venda de Certificados de Recebfveis Imobiliarios a pessoas fisicas, que sao atraidos, em grande 

parte, pela isen9ao de Impasto de Renda concedida pela Lei 12.024/2009, que pode sofrer 

altera96es. Caso tal incentivo viesse a deixar de existir, a demanda de pessoas fisicas por CRis 

provavelmente diminuiria, ou estas passariam a exigir uma remunera9ao superior, de forma que o 

ganho advindo da receita de intermedia9ao nas opera96es com tal publico de investidores poderia 

ser reduzido. 

A importiincia de uma equipe qualificada 

A perda de membros da nossa equipe operacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal 

qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre as nossas atividades, situa9ao financeira e 

resultados operacionais. 0 ganho da Emissora provem basicamente da securitiza9ao de recebiveis, 

que necessita de uma equipe especializada, para origina9ao, estrutura9ao, distribui9ao e gestao, 

com vasto conhecimento tecnico, operacional e mercadoi6gico de nossos produtos. Assim, a 

eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos 

poderia afetar a nossa capacidade de gera9ao de resultado. 

Distrihuir;iio de Dividendos 

De acordo com o estatuto social da Emissora, 25% do lucro lfquido anual, liquido das dedu96es 

legais e estatutarias, deve ser distribufdo aos acionistas sob a forma de dividendos. 0 lucro lfquido 

pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejufzo ou retido nos termos previstos na Lei das 

Sociedades por A96es e pode nao ser disponibilizado para o pagamento de dividendos. Alem disso, 

a Lei das Sociedades por A96es permite que a Emissora, na qualidade de empresa de capital aberto, 

suspenda a distribui9ao obrigat6ria de dividendos em determinado exercicio social, caso o 

Conselho de Administra9ao informe a Assembleia Geral Ordinaria que a distribui9ao seria 

incompativel com a situa9ao financeira da Emissora. Caso qualquer destes eventos ocorra, os 

acionistas podem nao receber dividendos. 

Registro da CVM 
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A Emissora atua no mercado como Companhia Securitizadora de Creditos Imobiliarios, nos termos 

da Lei 9.514/97, e sua atua<;ao depende do registro de companhia abertajunto a CVM. Caso a 

Emissora venha a nao atender os requisitos exigidos pelo orgao, em rela<;ao a companhia aberta, 

sua autoriza<;ao poderia ser suspensa ou ate mesmo cancelada, o que comprometeria sua atua<;ao 

no mercado de securitiza<;ao imobiliaria. 

Regulamenta{:iio do mercado de CRI 

A atividade que desenvolvemos esta sujeita a regulamenta<;ao da CVM no que tange a ofertas 

publicas de Certificados de Recebfveis Imobiliarios. Eventuais altera<;oes na regulamenta<;ao em 

vigor poderiam acarretar urn aumento de custo em nossas opera<;oes de securitiza<;ao e 

consequentemente limitar o nosso crescimento e/ou reduzir a competitividade de nossos produtos. 

Regulamentariio dos setores de construriio civile incorporariio imobilitiria 

Parte da receita da Emissora provem da securitiza<;ao de recebiveis imobiliarios residenciais 

adquiridos diretamente de companhias incorporadoras imobiliarias. Altera<;oes regulamentares no 

setor da constru<;ao civil e de incorpora<;ao imobiliaria afetam diretamente a oferta de recebfveis 

por parte dessas empresas, e estas poderiam reduzir nosso escopo de atua<;ao, principalmente no 

que tange a compra de carteiras de recebiveis residenciais para a emissao de CRI. 

Decisoes judiciais sobre a Medida Provisoria n° 2.158-35 podem comprometer o regime 

fiducitirio sobre as series de CRI emitidas. · 

A Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece que "as 

normas que estabele<;am a afeta<;ao ou a separa<;ao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa ffsica 

ou jurfdica nao produzem efeitos em rela<;ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou 

trabalhista, em especial quanto as garantias e aos privilegios que lhes sao atribufdos." Em seu 

paragrafo unico, preve que "desta forma pennanecem respondendo pelos debitos ali referidos a 

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

que tenham sido objeto de separa<;ao ou afeta<;ao". 

Apesar deter sido institufdo regime fiduciario sobre os creditos imobiliarios lastro das emissoes de 

CRI da Emissora, por meio do termo de securitiza<;ao, a Emissora ter por prop6sito especifico a 

emissao de certificados de recebiveis imobiliarios e nao possuir funcionarios diretos, caso prevale<;a 

o entendimento previsto no dispositivo supra, os credores de debitos de natureza fiscal, 

previdenciaria ou trabalhista que a Emissora poderia vir a ter no caso de falencia, estes poderiam 

concorrer com os titulares dos CRI, sobre o produto de realiza<;ao dos creditos imobiliarios. Nesta 

hip6tese, ha a possibilidade de que os creditos imobiliarios nao venham a ser suficientes para o 

pagamento integral dos CRI, ap6s o pagamento das obriga<;oes da Emissora. 
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FAT ORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

A inadimptencia dos Creditos Imobilitirios poderti afetar de forma adversa a capacidade da 

Emissora de suportar as obriga~oes decorrentes dos CRI 

A capacidade do Patrimonio Separado de suportar as obriga96es decorrentes da emissao de CRl 

depende do pagamento, pela Devedora, dos Creditos Imobiliarios e do cumprimento pel a Devedora 

e pela Cedente das suas respectivas obriga96es previstas na Escritura de Emissao de Debentures e 

no Contrato de Cessao. A eventual inadimplencia da Devedora e da Cedente das obriga96es 

representadas pelos Creditos Imobiliarios, bern como das demais obriga96es previstas na Escritura 

de Emissao de Debentures e no Contrato de Cessao afetara materialmente a capacidade de 

pagamento dos CRl. 

0 Patrimonio Separado, constituido em favor dos titulares de CRI, nao conta com qualquer garantia 

ou coobriga9ao da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares de CRl dos 

montantes devidos dependera do adimplemento dos Creditos Imobiliarios e das demais obriga96es 

da Devedora e da Cedente previstas na Escritura de Emissao de Debentures e no Contrato de Cessao 

em tempo habil para o pagamento dos valores devidos aos titulares de CRI. 

Neste sentido, a ocorrencia de eventos que afetem a situa9ao economico-financeira da Devedora, 

da Cedente . e/ou das Garantidoras poden1 afetar negativamente a capacidade do Patrimonio' 

Separado de suportar as suas obriga96es estabelecidas no Termo de Securitizayao. 

Riscos Relacionados as Garantias dos Creditos Imobilitirios 

Os Creditos lmobiliarios sao garantidos pelas Garantias. 

Caso ocorra o inadimplemento de qualquer Obriga9ao Garantida, a Emissora podera executar as 

Garantias para o pagamento dos val ores devidos aos titulares de CRl. Nessa hip6tese, o valor obtido 

com a execu9ao for9ada das Garantias podera nao ser suficiente para o pagamento integral dos CRI, 

o que afetaria negativamente a capacidade do Patrimonio Separado de suportar as suas obriga96es 

estabelecidas no Termo de Securitizayao, e, consequentemente poderia afetar de forma adversa e 

negativa os titulares de CRl. 

a Aliena9ao Fiduciaria de Im6vel Primeira Serie, a Alienayao Fiduciaria de Im6vel Segunda Serie, 

Alienayao Terceira Serie (em conjunto, as "Aiiena<;5es Fiduciarias de Im6vel") serao constituidas 

sobre fra9ao ideal do Im6vel Garantia. Sendo assim, a excussao das Aliena96es Fiduciarias de 

1m6vel poderao ser prejudicadas pela dificuldade de se delimitar a exata area objeto da fra9ao ideal 

do Im6vel Garantia para fins de excussao. 
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Alem disso, (i) conforme previsto na Clausula 3.4.1 dos Contratos de Aliena<;:ao Fiduciaria, as 

Garantidoras poderao realizar futuras expansoes e/ou altera<;:6es e/ou incorpora<;:ao de torres 

comerciais ou residenciais no lmovel Garantia por si ou atraves de terceiros e/ou aliena<;:ao de 

fra<;:ao ideal do Imovel Garantia nao alienada fiduciariamente em favor da Securitizadora, de forma 

que, as Garantidoras poderao, a qualquer momenta, registrar ou averbar, conforme o caso e 

independentemente da anuencia da Fiduciaria ou dos titulares de CRI, quaisquer constru<;:oes, 

benfeitorias e/ou simi lares nas matriculas do Imovel Garantia, as quais nao integrarao as Aliena<;:6es 

Fiduciarias de Imovel, (ii) nos termos da Clausula 3.4.2 e seguintes dos Contratos de Aliena<;:ao 

Fiduciaria de Imoveis, as Garantidoras poderao realizar o desmembramento e/ou remembramento 

e/ou a cria<;:ao de novas unidades autonomas e/ou a unifica<;:ao das matriculas do Imovel e/ou a 

retifica<;:ao das matriculas atuais e futuras, independente de aprova<;:ao da Securitizadora ou dos 

titulares de CRI, desde que tal desmembramento, remembramento ou unifica<;:ao nao prejudique, 

de qualquer forma, as Aliena<;:6es Fiduciarias de Imoveis, e (iii) conforme previsto na Clausula 5.6 

dos Contratos de Aliena<;:ao Fiduciaria de Imoveis, em caso de excussao das Aliena<;:oes Fiduciarias 

de Imoveis as loca<;:6es existentes no Imovel Garantia deverao ser mantidas em pena vigencia, nao 

podendo ser denunciadas pela Securitizadora ou por eventual adquirente das fra<;:oes ideais do 

Imovel Garantia objeto dos Contratos de Aliena<;:ao Fiduciaria de lmoveis. Tais disposi<;:oes do 

Contrato de Aliena<;:ao Fiduciaria de Imoveis podem prejudicar e dificultar a execu<;:ao da garantia 

pelos titulares do CRI, bern como diminuir o valor dos Imoveis, o que impactara diretamente no 

valor a ser recebido pelos titulares do CRI. Adicionalmente, a existencia de loca<;:oes no Imovel 

Garantia podera impactar o interesse de terceitos em arrematar o imovel caso seja levado a leilao 

erri. virtude da excussao das Aliena<;:oes Fiduciarias de Imovef. 

Ainda sabre as Aliena<;:oes Fiduciarias de Imovel, nao e passive! assegurar que a totalidade das 

constru<;:oes existentes no Im6vel Garantia encontra-se devidamente averbada/registrada em sua 

matricula imobiliaria, o que pode, eventualmente, significar a existencia de pendencias fiscais e 

previdenciarias relacionadas a tais contru<;:oes. A ausencia de regulariza<;:ao das constru<;:oes 

existentes sabre o Im6vel Garantia podera impactar de forma negativa o valor da respectiva fra<;:ao 

ideal do Jmovel Garantia em caso de excussao das Aliena<;:oes Fiduciarias de Imoveis. 

Ademais, o procedimento de excussao das Garantias pode durar muito tempo e nao se concretizar 

no prazo desejado pelos titulares de CRI. 

Adicionalmente, a Christaltur nao e parte dos Contratos de Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios de Acionista, tendo tornado ciencia obrigatoriedade de cessao dos recursos de 

titularidade da Ecisa Engenharia advindos de sua condi<;:ao de acionista da Christaltur atraves de 

notifica<;:ao especifica nesse sentido. Tal fato podera eventualmente dificultar a imposi<;:ao para a 

Christaltur do cumprimento de suas obriga<;:oes previstas nos Contratos de Cessao Fiduciaria de 

Direitos Creditorios de Acionista, o que impactara negativamente os valores relativos a tais 

garantias, trazendo prejuizos aos investidores do CRI em caso de execu<;:ao da garantia. 
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Risco relativo a Guarda dos Documentos Co'!'probatorios das Garantias pelas Garantidoras 

Conforme previsto nas Garantias, os documentos comprobat6rios das Garantias ficarao sob a 

guarda das Garantidoras, con forme o caso, de forma que uma vez iniciada a excussao das Garantias, 

a Emissora podeni encontrar dificuldades em obter os referidos documentos que estarao em poder 

das Garantidoras, o que podeni acarretar em atraso na excussao das Garantias, o que afetani 

negativamente os interesses dos titulares de CRI. 

Risco de Niio Constituiriio das Garantias 

A constitui<;:ao Aliena<;:6es Fiduciarias de Im6vel, mediante registro no competente Registro de 

Jm6veis, nao e condi<;:ao para a liquida<;:ao financeira dos CRT. Sendo assim, como a subscri<;:ao e 

integraliza<;:ao dos CRI ocorrera sem que tenha ocorrido o registro da referida Garantia de acordo 

com o previsto na legisla<;:ao aplicavel para sua constitui<;:ao, existe o risco de impossibilidade da 

completa constitui<;:ao das Garantias acima mencionadas, especialmente, mas sem se limitar, atrasos 

nos registros dado a burocracia e exigencias cartorarias. Nao ha como assegurar que, na 

eventualidade de (i) ocorrer o vencimento ou resgate antecipado dos CRI, as Aliena<;:6es Fiduciarias 

de lm6vel ja tenham sido devidamente constituidas; e (ii) execu<;:ao das Garantias, o produto 

decorrente de tal execu<;:ao sera suficiente para o pagamento integral dos valores devidos aos 

titulares de CRI, sendo que, nessas hip6teses, os titulares de CRI poderao ser prejudicados. 

Risco Relativo a Gestiio e Controle dos Direitos Creditorios Cedidos pelas Garantidoras 

Nos termos do Contrato de Cessao Fiduciaria, a gestao e controle dos direitos credit6rios cedidos 

fiduciariamente nos termos Ia previstos continuara sendo efetuada pelo Condominia VillaLobos 

ou por terceiros por ele indicados. A gestao e controle de tais direitos pelo Condominia VillaLobos 

podera se dar de forma divergente aos interesses dos titulares de CRI, o que podera impactar 

negativamente os seus interesses. 

Risco Relativo a Aspectos Ambientais 

As atividades da Devedora, da Cedente ou das Garantidoras relacionadas a aquisi<;:ao de terrenos, 

ao desenvolvimento e a opera<;:ao de empreendimentos imobiliarios, bern como atividades 

especificas de lojistas dos empreendimentos da Devedora, da Cedente ou das Garantidoras, podem 

ser consideradas potencialmente poluidoras e/ou danosas ao meio ambiente, estando sujeitas a 
regula<;:ao ambiental. 

Nesse sentido, devem ser realizados os devidos processos para obten<;:ao das autoriza<;:6es e 

licenciamento perante os 6rgaos competentes, sendo certo que, no que se refere ao licenciamento 
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das atividades dos lojistas que ocupa~ os empreendimentos, estes sao os responsaveis pela condu9ao 

dos processos e obten9ao das respectivas licen9as e/ou autoriza96es. 

Outrossim, ao Iongo dos referidos processos de licenciamento podem surgir entraves, tais como a 

exigencia da ado9ao de medidas compensat6rias e/ou mitigadoras, bern como pode haver 

questionamento em rela9ao as licen9as obtidas, por via administrativa e/ou judicial, por parte das 

autoridades e 6rgaos competentes- nessas hip6teses, a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras 

atuam de forma diligente para cumprimento das eventuais exigencias e/ou medidas, bern como 

para defender-se de forma adequada, buscando assim, mitigar impactos na opera9ao e 

desenvolvimento dos empreendimentos imobiliarios. 

Ainda, existe a possibilidade de que os empreendimentos da Devedora, da Cedente e/ou das 

Garantidoras estejam localizados em areas contaminadas ou pr6ximas de areas onde exista 

contamina9ao, o que pode nos sujeitar a despesas e custos para a ado9ao das medidas necessarias 

para descontamina9ao e remedia9ao das referidas areas. 

Nao e possivel assegurar que os empreendimentos da Devedora, incluindo o Im6vel Garantia, 

tenham todas as licen9as ambientais necessarias, quando aplicavel, ao seu funcionamento ou que 

nao estejam em area de preserva9ao permanente, o que poderia acarretar prejuizos para a Devedora 

e/ou para as Garantidoras, bern como prejuizos ou dificuldades na excussao das Garantias .. 

Risco re/acionado ao Escopo Limitado tfa Auditoria Juridica 

A auditoria realizada no ambito da presente Emissao teve escopo limitado a certos aspectos legais, 

nao abrangendo todos OS aspectos relacionados a Devedora, a Cedente, as Garantidoras, a 

Administradora, ao Condominia e a Pargim Empreendimentos e Participa96es S.A. ("Pargim"), na 

qualidade de antecessora do Im6vel Garantia. A nao realiza9ao de urn procedimento completo de 

auditoria pode gerar impactos adversos para o investidor e comprometer a eventual excussao das 

Garantias. 

Processos e contingencias envolvendo a Devedora, a Cedente, Garantidoras, Administradora, o 

Condominio e a Pargim 

Na data de celebra9ao deste Termo de Securitiza9ao, a Devedora, a Cedente, as Garantidoras, a 

Administradora, o Condominia e a Pargim estao envolvidos em processos judiciais ou 

administrativos. Caso a Devedora, a Cedente, as Garantidoras, a Administradora, o Condominia e 

a Pargim sejam autuadas, processadas, ou sejam alvo de procedimento judicial ou administrativo 

similar por parte das autoridades competentes, ou, ainda, caso as atuais autua96es ou processos, 

judiciais ou administrativos relacionados a Pargim (na qualidade de antecessora do Im6vel 

Garantia), a Devedora, a Cedente, as Garantidoras, a Administradora ou o Condominia sejam 

julgados de forma desfavoravel aos seus respectivos interesses, a Emissao, o pagamento dos 
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Creditos Imobiliarios e, co~sequentemente, o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI, 

bern como ao valor e liquidez da garantia poderao ser negativamente afetados. Alem disso, podem 

haver outros passivos ou debitos com potencial risco de impactar negativamente a Emissao, o 

Im6vel Garantia, o valor e liquidez da garantia, o pagamento dos Creditos lmobiliarios 

representados integralmente pela CCI e, consequentemente, o pagamento dos valores devidos aos 

Titulares de CRI. 

Adicionalmente, nao e possivel assegurar que a outorga das Garantias no ambito da Emissao e a 

aquisiyao do lm6vel Garantia pela Pargim ou pelas Garantidoras nao tenham ocorrido durante 

execuy6es fiscais ou execuy6es por credores em geral envolvendo a Devedora, a Cedente, as 

Garantidoras, a Administradora, o Condominia e a Pargim. Dessa forma, caso se verifique tal 

hip6tese, os Titulares dos CRI podem ter dificuldades em executar tais Garantias e ainda sofrer 

prejuizos caso sejam verificadas fraude a execuyao e/ou fraude contra credores. 

Risco de Alienar;iio Fiduciaria de Frar;iio Ideal de !move/ 

As Alienay6es Fiduciarias de Im6vel serao constituidas sobre fray6es ideais do lm6vel Garantia. 

Considerando que a Ecisa e a VLIOO alienaram fiduciariamente para a Securitizadora apenas a 

frayao ideal de (i) 16,06% ( dezesseis inteiros e seis centesimos por cento) do lm6vel Garantia no 

ambito da Alienayao Fiduciaria de Im6vel Primeira Serie, (ii) 12,05% (doze inteiros e cinco 

centesimos por cento) do lm6vel Garantia no ambito da Alienayao Fiduciaria de lm6vel Segunda 

Serie, e (iii) 8,03% (oito inteiros e tres centesimos por cento) do Im6vel Garantia no ambito da 

Alienayao Fiduciaria de lm6vel Terceira Serie. A excussao da garantia representada pel a Alienayao 

Fiduciaria de Im6vel podera ser prejudicada pela dificuldade de se delimitar a exata area objeto da 

Alienayao Fiduciaria de lmovel para fins de excussao. Alem disso, eventuais onus existentes ou 

que venham a ser constituidos pel as Garantidoras ou pelos demais proprietarios do Im6vel Garantia 

nas frayoes ideais remanescentes do Im6vel Garantia, poderao dificultar a eventual excussao das 

Alienay6es Fiduciarias de lm6vel. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E A OFERTA PUBLICA RESTRITA 

Risco em Funr;iio da Dispensa de Registro 

A Emissao, distribuida nos termos da lnstruyao CVM n.0 4 76, esta automaticamente dispensada de 

registro perante a CVM, de forma que as informay6es prestadas no ambito dos Documentos da 

Operayao nao foram objeto de analise pela referida autarquia federal. 

Baixa liquidez dos CRI no mercado secundtirio 

Atualmente, o mercado secundario para a negociayao de certificados de recebiveis imobiliarios no 

Brasil apresenta baixa liquidez e nao hit nenhuma garantia de que existira, no futuro, urn mercado 
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para negocia91i9 dos CRI que permita sua aliena9iio pelos subscritores desses valores mobiliarios 

caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir os CRI podera 

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

manter o investimento nos CRI por todo o prazo da emissiio. 

Liquida~iio do Patrimonio Separado 

Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer dos eventos de liquida9iio do Patrim6nio Separado 

previstos no Termo de Securitiza9iio, o Agente Fiduciario devera assumir imediata e 

temporariamente a administra9iio do Patrim6nio Separado e os titulares de CRI deverao decidir, 

em Assembleia de titulares de CRI convocada especificamente para este fim, sobre a liquida9iio do 

Patrim6nio Separado ou sobre a nova administra91io do Patrim6nio Separado, nos termos do Termo 

de Securitiza91io. 

Na hip6tese dos titulares de CRI optarem pela liquida91io do Patrim6nio Separado, os recursos 

existentes poderao ser insuficientes para quitar as obriga96es da Emissora perante os titulares de 

CRI. 

Quorum de delibera~iio nas Assembleias de titulares de CRI 

As delibera96es a serem tomadas em Assembleias de titulares de CRI, salvo se previsto de forma 

adversa no presente Termo, seriio aprovadas por 50% (cinquenta) dos CRI em Circula9iio presentes 

na respectiva Assem.bleia Geral. 

0 Termo de Securitiza91io nao preve mecanismos de venda compuls6ria ou outros direitos relativos 

ao titular de CRI dissidente que nao concorde com as delibera96es aprovadas segundo os qu6runs 

previstos no Termo de Securitiza9ii6. Diante desse cenario, o titular de pequena quantidade de CRI 

pode ser obrigado a acatar decisoes da maioria, ainda que tenha votado em sentido contrario. 

Os CRI niio asseguram a seus titulares quaisquer direitos sobre os Empreendimentos 

Os CRI nao asseguram a seus titulares qualquer direito sobre os empreendimentos, nem mesmo o 

direito de rete-los, em caso de qualquer inadimplemento das obriga96es decorrentes dos CRI por 

parte da Emissora ou dos Creditos Imobiliarios por parte da Devedora. 

Legisla~iio Tributaria Aplicavel aos certificados de recebiveis imobiliarios 

A cria91io ou majora91io de tributos, nova interpreta9ao ou, ainda, altera91io de interpreta91io hoje 

preponderante no mercado, que venha a causar a necessidade de recolhimento de val ores adicionais 

de tributos pela Emissora ou pelos Investidores, inclusive relacionados a fatos passados, podem 

impactar adversamente a rentabilidade final dos lnvestidores nos CRI. Neste sentido, sem prejufzo 

da generalidade do risco ora apontado, eventual retorno da Contribui91io Provis6ria sobre 

Movimenta9iio Financeira- CPMF (que vigorou ate JO de janeiro de 2008 a aliquota de 0,38%) ou 

a cria9ao de qualquer outro tributo incidente sobre movimenta91io ou transmissao de valores e de 
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credit~s e direitos de natureza financeira podeni impactar negativament~ cada uma das 

movimenta9oes financeiras abrangidas pelo fluxo da estrutura de securitiza9ao e impactar 

negativamente os valores de amortiza9ao, remunera9ao ou resgate dos CRI. 

As remunera96es produzidas por CRI, quando auferidas por pessoas fisicas, estao atualmente 

isentas de imposto de renda na fonte e na declara9ao de ajuste anual das pessoas fisicas, por for9a 

do artigo 3°, inciso II, da Lei n.0 11.033. Podeni vir a existir legisla9ao revogando a referida isen9ao 

fiscal, estabelecendo a tributa9ao dos rendimentos auferidos pelas pessoas fisicas em decorrencia 

dos CRI pelo imposto sobre a renda na fonte. 

Risco de Resgate I Amortizariio Extraordimiria I Vencimento Antecipado dos CRI ou Liquidariio 

do Patrimonio Separado 

Na ocorrencia de qualquer evento que acarrete o resgate antecipado total, a amortiza9ao 

extraordimhia parcial, o vencimento antecipado dos CRI ou a liquida9ao do Patrimonio Separado, 

con forme previsto no Termo de Securitiza9ao, a Emissora podeni nao ter recursos suficientes para 

proceder a liquida9ao antecipada dos CRI, inclusive, mesmo havendo recursos (i) nao ha qualquer 

garantia de que existirao, no momento do resgate antecipado total, da amortiza9ao extraordimiria 

parcial, do vencimento antecipado dos CRI ou da liquida9ao do Patrimonio Separado, conforme o 

caso, outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; e (ii) nos casos aplicaveis, 

a atual legisla9ao tributaria referente. ao imposto de renda determina ali quotas. diferen~iadas em 

decorrencia do prazo de aplica9ao, o que podera resultar na aplica9ao efetiva de uma aliquota 

superior a que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados apenas quando de seu vencimento 

programado. 

Adicionalmente, a ocorrencia de qualquer evento que acarrete o resgate antecipado, a amortiza9ao 

extraordinaria parcial poden1 ter impacto adverso na liquidez dos CRI no mercado secundario, uma 

vez que, conforme o caso, parte consideravel dos CRT podera ser retirada de negocia9ao. 

Riscos associados aos prestadores de serviros 

A Emissora contrata prestadores de servi9os terceirizados para a realiza9ao de atividades como 

agente fiduciario, banco mandatario/liquidante, escriturador, dentre outros, que prestam servi9os 

diversos. Caso algum destes prestadores de servi9os sofra processo de falencia, aumente 

significativamente seus pre9os ou nao preste servi9os com a qualidade e agilidade esperada pela 

Emissora, podera ser necessaria a substitui9ao do prestador de servi9o e se nao houver empresa 

disponivel no mercado para que possa ser feita uma substitui9ao satisfat6ria, a Emissora devera 

atuar diretamente no sentido de montar uma estrutura intema, o que demandara tempo e recursos e 

podera afetar adversamente o relacionamento entre a Emissora e os titulares de CRI. 

Riscos Relacionados a Remunerariio dos Creditos Imobilidrios 
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A Sumula n° 176, editada pelo Superior Tribunal de Justicya, enuncia que e nula a chiusula contratual 

que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela Anbid/CETIP, tal como o e a Taxa DI divulgada 

pela CETIP. A referida sumula decorreu do julgamento de acy6es judiciais em que se discutia a 

validade da aplicacyao da Taxa DI divulgada pela CETIP em contratos utilizados em operacy6es 

bancarias ativas. Ha a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Sumula n° 176 vir a ser 

aplicada pelo Poder Judiciario para considerar que a Taxa DI nao e valida como fator de 

remuneracyao dos CRl DI ou de seu Iastro, ou ainda, que a remuneracyao dos Creditos Imobiliarios 

deve ser Iimitada pela Lei de Usura (Decreto-lei n.0 22.626, de 7 de abril de 1933). 

Sendo assim, nao e possivel prever se eventual decisao judicial determinara limitacyoes ao exercfcio, 

pela Emissora, de prerrogativas e direitos estabelecidos na Escritura de Emissao de Debentures 

referentes a cobrancya de en cargos e/ou juros remunerat6rios dos Creditos lmobiliarios e, assim, nao 

e possivel prever se, em tais cenarios, a remuneracyao dos CRl que venha a ser determinada pelo 

Poder Judiciario sera ou nao inferior a atual Remuneracyao dos CRl. 

Limita~iio de Ativos da Emissora 

A Emissora e uma companhia securitizadora cujo objetivo e exclusivamente a emissao de CRI e de 

outros titulos lastreados em recebiveis imobiliarios, tendo como unica fonte de recursos os 

recebiveis imobiliarios decorrentes de contratos que Iastreiem suas respectivas emiss6es e 

comiss6es pelos servicyos prestados com relacyao a estruturacyao de suas emiss6es. Uma vez que para 

cada serie ou conjunto de' series e instituido patrim6nio separado, .qualquer atraso ou falta de 

recebimento dos Creditos lmobiliarios e dos demais valores previstos no Contrato de Cessao pela 

Emissora afetara negativamente a capacidade desta de honrar suas obrigacy6es sob os CRI da 

presente Emissilo. 

Na hip6tese de a Emissora falir ou ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera assumir a 

custodiae administracyao dos Creditos Imobiliarios e dos demais bens e direitos a estes vinculados, 

inclusive o Patrim6nio Separado. Em Assembleia Geral, os titulares de CRl poderao deliberar sobre 

novas normas de administracyao do Patrim6nio Separado ou optar pela liquidacyao deste, que podera 

ser insuficiente para quitar as obrigacy6es da Emissora perante os titulares de CRI. 

Eventual Rebaixamento na Classifica~iio de Risco atribuida aos CRI poderti acarretar a redu~iio 

de liquidez dos CRI no Mercado Secundario 

Eventual rebaixamento na classificacyao de risco dos CRI durante a sua vigencia podera afetar 

negativamente o precyo dos CRl e sua negociacyao no mercado secundario. Adicionalmente, alguns 

dos principais investidores que adquirem valors mobiliarios por meio de ofertas publivas no Brasil 

estao sujeitos a regulamentacy6es especificas que condicionam seus investimentos em valores 

mobiliarios a determinadas classificacy6es de risco. Assim, o rebaixamento de classificacyao de risco 
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dos CRI pode obrigar esses investidores a alienar seus CRI .no mercado secundario, o que P.ode vir 

a afetar negativamente o preyo desses CRI e sua negociayao no mercado secundario. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A DEVEDORA, A CEDENTE E As 
GARANTIDORAS 

0 crescimento futuro da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras poderti exigir capital 

adicional, que poderti niio estar disponivel ou, caso disponivel, poderti niio ter condiroes 

satisfatorias 

As operay6es da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras exigem volumes significativos de 

capital de giro. A Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras poderao ser obrigadas a levantar capital 

adicional, proveniente da venda de ay6es ou, em menor extensao, da venda de titulos de divida ou 

de emprestimos bancarios, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento futuros de suas 

atividades. Nao se pode assegurar a disponibilidade de capital adicional ou, se disponivel, que tera 

condiy6es satisfatorias. A falta de acesso a capital adicional em condiy6es satisfatorias pode 

restringir o crescimento e desenvolvimento futuros das atividades da Devedora, da Cedent.e e/ou 

das Garantidoras, o que poderia prejudicar de maneira relevante a sua situayao financeira e 

resultados operacionais e, portanto, capacidade da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras de 

adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obrigay6es assumidas nos termos da Escritura de 

Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral e pontual 

pagamento dos GRI. 

A utilizariio de miio de obra terceirizada pode implicar na assunriio de obrigaroes de natureza 
traba}ltista e previdencitiria 

A Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras possuem urn numero reduzido de empregados 

proprios, em razao da natureza da operayao de shopping centers, sendo que a utilizayao de mao de 

obra terceirizada pode implicar na assunyao de contingencias de natureza trabalhista e 

previdenciaria. A Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras, portanto, podem vir a responder pelas 

eventuais contingencias trabalhistas e previdenciarias relativas aos terceiros contratados, 

independentemente de ser assegurado a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras o direito de ayao 

de regresso contra as empresas prestadoras de serviyos. A ocorrencia de eventuais contingencias e 
de dificil previsao e quantificayao, e se vierem a se consumar poderao afetar adversamente a 

situayao financeira e os resultados da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras e, portanto, sua 

capacidade de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obrigay6es assumidas nos termos da 

Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao e, consequentemente afetar o integral 

e pontual pagamento dos CRI. 

Condiroes economicas adversas nos locais onde estiio loca/izados os shopping centers da 

Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras podem afetar adversamente os niveis de ocupariio e 

79 



/oca~iio dos espa~os e, consequentemente, cau~ar um efeito adverso para a C:edente e para a 
Devedora 

Os resultados operacionais da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras dependem 

substancialmente da capacidade em locar os espa<;os disponiveis nos shopping centers nos quais a 

Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras tern participa<;ao e/ou administram. Condi<;oes 

economicas adversas nas regioes nas quais a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras operam 

podem reduzir os niveis de loca<;ao, restringir a possibilidade de aumento do pre9o das loca<;oes, 

bern como diminuir as receitas de loca<;ao que estao atreladas as receitas dos lojistas. Caso os 

shopping centers nao gerem receita suficiente, inclusive para que a Devedora, a Cedente e/ou as 

Garantidoras possam cumprir com suas obriga<;oes, suas condi<;oes financeiras e seus resultados 

operacionais podem ser afetados. Os fatores a seguir, entre outros, podem causar urn efeito adverso 

para a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras e, portanto, a capacidade da Devedora, da Cedente 

e/ou das Garantidoras de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obriga<;oes assumidas nos 

termos das Escritura de Emissao e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral e 

pontual pagamento dos CRI: 

• periodos de recessao e aumento dos niveis de vacancia nos shopping centers nos quais a 

Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras tern participa<;ao e/ou administram, ou aumento 

das taxas de juros podem resultar na queda dos pre9os das loca<;oes ou no aumento da 

inadimplencia pelos locatarios, bern como diminuir as receitas de loca<;ao e/ou 

administra<;ao que estao atreladas as receitas dos !ojistas; 

• percep<;oes negativas dos locatarios acerca da seguran<;a, conveniencia e atratividade das 

areas nas quais os shopping centers que a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras 

administram estao instalados; 

• incapacidade da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras em atrair e manter Iocatarios 

de primeira linha, tais como as lojas Ancoras e megalojas; 

• inadimplencia e/ou nao cumprimento das obriga<;oes contratuais pelos locatarios; 

• aumento dos custos operacionais, incluindo a necessidade de capital adicional; 

• aumento de tributos incidentes sobre as atividades da Devedora, da Cedente e/ou das 

Garantidoras; e 

• mudan<;as regulat6rias no setor de shopping centers, inclusive nas leis de zoneamento. 

Os resultados operacionais dos shopping centers nos quais a Devedora, a Cedente e/ou as 
Garantidoras tem participa~iio elou administram dependem do movimento de consumidores e 
das vendas geradas pelas lojas neles instaladas 
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Historicamente, o mercado de v~rejo tern sido suscetivel a perioqos de desaquecimento economico 

geral, que tern levado a queda nos gastos do consumidor. 0 sucesso das opera<;oes da Devedora, da 

Cedente e/ou das Garantidoras depende, entre outros, de varios fatores relacionados ao poder de 

compra dos consumidores e/ou que afetam a sua renda, inclusive a condi<;ao economica brasileira 

e, em menor escala, mundial, a situa<;ao geral dos neg6cios, taxa de juros, infla<;ao, disponibilidade 

de cn!dito ao consumidor, tributa<;ao, confian<;a do consumidor nas condi<;oes economicas futuras, 

niveis de emprego e salarios. 

0 desempenho da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras depende do volume de vendas das 

lojas, assim como da capacidade dos lojistas em gerar movimento de consumidores nos shopping 

centers nos quais a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras tern participa<;ao e/ou administram. 

Os resultados operacionais eo volume de vendas nos shopping centers da Devedora, da Cedente 

e/ou das Garantidoras podem ser negativamente afetados por fatores extemos, tais como, entre 

outros, abertura de novos shopping centers competitivos em rela<;ao aos da Devedora, da Cedente 

e/ou das Garantidoras e o fechamento ou perda de atratividade de lojas nos shopping centers da 

Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras. 

Quaisquer desses fatores podem resultar em uma diminui<;ao no numero de clientes que visitam as 

lojas desses empreendimentos e, consequentemente, no volume de suas vendas, o que pode causar 

urn efeito adverso para a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras, tendo em vista que a maior parte 

das receitas da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras provem do pagamento de aluguel pelos 

lojistas, e, em men or grau, Merchandising !lOS espa<;os de circula<;aodo publico nos shopping centers. 

A queda no numero de clientes pode gerar perda de rentabilidade dos lojistas e aumento dos niveis 

de inadimplencia, alem de redu<;ao no pre<;o e volume de Merchandising nos shopping centers. 

Parcela do aumento das receitas e lucros operacionais depende do constante crescimento da demanda 

e diversifica<;ao da oferta de produtos oferecidos pelas lojas dos shopping centers nos quais a 

Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras tern participa<;ao e/ou administram, em especial aqueles 

produtos de alto valor agregado. Uma queda na demanda, seja em fun<;ao de mudan<;as nas 

preferencias do consumidor, redu<;ao do poder aquisitivo ou enfraquecimento das economias 

brasileira e global, pode resultar em uma redu<;ao das receitas dos lojistas e, portanto, a capacidade 

da Devedora e/ou da Cedente de adimplir os Creditos Jmobiliarios e demais obriga<;oes assumidas 

nos termos da Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, 

afetar o integral e pontual pagamento dos CRI. 

A Devedora, a Cedente e as Garantidoras prestam servir;os de administrar;iio de shopping centers 

sob contratos sujeitos a rescisiio ou niio renovar;iio. Caso alguma dessas hipoteses ocorra, a 

Devedora, a Cedente e!ou as Garantidoras podem ser afetadas de forma adversa 

Dentre as atividades realizadas pela Devedora, pela Cedente e pelas Garantidoras encontra-se a 

administra<;ao de shopping centers, a qual e regulada por contratos sujeitos a rescisao ou nao 

renova<;ao. Caso referidos contratos sejam rescindidos ou nao sejam renovados, a capacidade da 

Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais 
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obriga96es assumidas nos termos da Escritura de Emi~sao de Debentures e do Contrato de Cessao 

podera ser prejudicada, o que, consequentemente, poderia afetar o integral e pontual pagamento 

dos CRI. 

A construriio de novos shopping centers proximos aos da Devedora, da Cedente e/ou das 

Garantidoras poderd requerer investimentos niio programados e!ou dijicultar a capacidade da 

Devedora, da Cedente e!ou das Garantidoras em renovar locaroes ou locar esparos para novos 

lojistas 

A construyao de shopping centers em areas prox1mas aquelas em que se situam os 

empreendimentos da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras podera impactar a capacidade da 

Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras de locar espa9os em condi96es favoraveis ou ao menos 

similares as atuais. 0 ingresso de novos concorrentes nas regioes em que a Devedora, a Cedente 

e/ou as Garantidoras operam podera demandar urn aumento nao planejado nos investimentos nos 

shopping centers da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras, o que podera causar urn efeito 

adverso para a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras. 

Adicionalmente, a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras poderao enfrentar dificuldades para 

renovar a locayao de suas lojas ou loca-las para novos lojistas, o que podera gerar uma redu9ao no 

fluxo de caixa e no lucro operacional da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras. Alem disso, 

a proximidade de concorrentes podeni resultar na mudan9a dos atuais ou futuros lojistas dos 

shopping centers da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras para os shopping centers 

concorrentes, resultando em -uma maior possibil idade de haver vacfmcia de espa9os nos 

empreendimentos da Devedora e/ou da Cedente e, portanto, afetar a capacidade da Devedora e/ou 

da Cedente de adimplir os Creditos lmobiliarios e demais obriga96es assumidas nos termos da 

Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, a:fetar o integral 

e pontual pagamento dos CRI. 

A Devedora e a Cedente podem ser adversamente afetadas em decorrencia do niio pagamento de 

alugueis pelos inquilinos, da revisiio dos valores dos alugueis pelos inquilinos ou do aumento de 

vadincia nas lojas dos seus shopping centers 

Os alugueis sao a principal fonte de receitas da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras. 0 nao 

pagamento de alugueis pelos inquilinos, a revisao, implicando em redu9ao, dos val ores dos alugueis 

pelos inquilinos ou o aumento de vacancia nos shopping centers, inclusive no caso de decisao 

unilateral do locatario de deixar o im6vel antes do vencimento do prazo estabelecido no seu 

respectivo contrato de locayao, podem implicar no nao recebimento ou redu9ao da receita da 

Devedora e/ou da Cedente. A ocorrencia de qualquer desses eventos pode causar urn efeito adverso 

para a Devedora e/ou para a Cedente e, portanto, afetar negativamente a capacidade da Devedora 

e/ou da Cedente de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obriga96es assumidas nos termos 

da Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o ~ 
integral e pontual pagamento dos CRI. 
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0 Jato dos ~hopping centers da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras serem espa~os 

pitblicos pode gerar consequencias que fogem do controle de sua administra~iio, o que podera 

acarretar danos materiais a imagem dos shopping centers, a/em de poder gerar eventual 

responsabilidade civil para a Devedora, para a Cedente elou para as Garantidoras 

Os shopping centers sao espa9os de uso publico e estao sujeitos a uma serie de acidentes em suas 

dependencias, os quais podem fugir ao controle de sua administra9ao e de suas politicas de 

preven9ao, e que, consequentemente, podem vir a causar danos aos seus consumidores e 

frequentadores. No caso da ocorrencia de tais acidentes, o shopping center envolvido pode 

enfrentar serios danos de imagem e materiais, tendo em vista que o movimento dos consumidores 

pode cair em decorrencia da desconfian9a e inseguran9a gerada. Alem disso, a ocorrencia de 

acidentes nos shopping centers que a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras tern participa9ao 

e/ou que administram pode sujeitar a Devedora e/ou a Cedente a imposi9ao de responsabilidade 

civil e/ou a obriga9ao do ressarcimento as vitimas, inclusive por meio do pagamento de 

indeniza96es. Qualquer desses fatores pode ter urn efeito adverso para a Devedora e/ou para a 

Cedente e, portanto, afetar negativamente a capacidade da Devedora e/ou da Cedente de adimplir 

os Creditos Imobiliarios e demais obriga96~s assumidas nos termos da Escritura de Emissao de 

Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento 

dos CRI. 

Perdas niio cobertas pelos seguros contratados pela Devedora, pela Cedente elou pelas 

Garantidoras pode11J resultar em prejuizos, o que podera causar efeitos adversos para a 
Devedora, a Cedente elou as Garantidoras 

A Devedora e a Cedente mantem contratados seguros, dentro das praticas usuais de mercado, que 

protegem seus shopping centers e empreendimentos. No entanto, a Devedora, a Cedente e/ou as 

Garantidoras nao podem garantir que o valor de seguro que mantem sera suficiente para protege

las de perdas relevantes. Ha, inclusive, determinados tipos de perdas que nao estao cobertas por 

suas ap61ices, tais como atos de terrorismo, guerras, calamidade publica, desastres ambientais e 

revolu96es civis. Se qualquer dos eventos nao cobertos nos termos dos contratos de seguro dos 

quais a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras sao parte vier a ocorrer, os investimentos podem 

ser adversamente afetados, obrigando a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras a incorrer em 

custos adicionais e resultando em prejuizos em seu desempenho operacional. Por fim, a Devedora, 

a Cedente e/ou as Garantidoras podem nao ser capazes de renovar suas ap6lices de seguro nas 

mesmas condi96es atualmente contratadas. Qualquer desses fatores pode ter urn efeito adverso para 

a Devedora e/ou para a Cedente e, portanto, afetar negativamente a capacidade da Devedora e/ou 

da Cedente de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obriga96es assumidas nos termos da 

Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral 

e pontual pagamento dos CRI. 

A opera~iio regular dos shopping centers da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras 
depende fundamentalmente de servi~os pitblicos, em especial os de agua e energia eletrica. 

83 



Q~alquer diminui~iio ou interrup~iio desses servi~os poderti causar dificuldades na opera~iio 

dos shopping centers e, consequentemente, afetar adversamente a Devedora, a Cedente e/ou as 

Garantidoras 

Os servic;os publicos, em especial os de agua e energia eletrica, sao fundamentais para a boa 

conduc;ao da operac;ao dos shopping centers da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras. A 

diminuic;ao ou interrupc;ao desses servic;os pode gerar como consequencia natural o aumento dos 

custos e/ou determinadas falhas na prestac;ao de servic;os. Para que a Devedora e/ou a Cedente 

consigam manter tais servic;os em funcionamento, como, por exemplo, energia eletrica, a Devedora 

e/ou a Cedente podem ser forc;adas a contratar empresas terceirizadas e especializadas, o que podera 

representar urn gasto excessivo para a Devedora e/ou para a Cedente e urn aumento significativo 

em suas despesas operacionais. Desse modo, qualquer diminuic;ao ou interrupc;ao na prestac;ao dos 

servic;os publicos essenciais a conduc;ao dos neg6cios da Devedora e/ou da Cedente podera gerar 

efeitos adversos para a Devedora e/ou para a Cedente e, portanto, afetar negativamente a capacidade 

da Devedora e/ou da Cedente de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obrigac;oes assumidas 

nos termos da Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, 

afetar o integral e pontual pagamen_t~ dos CRI. . 

Em alguns dos shopping centers da Devedora ha sistema de gerac;ao de energia propria ou co

gerac;ao de energia. A variac;ao no prec;o dos insumos ou a dificuldade em obter manutenc;ao dos 

equipamentos podera prejudicar a capacidade de gerac;ao de energia nos shopping centers. 

Nao ha gerencia ds Devedora sobre o prec;o dos insumos utilizados na gerac;ao de energia. Uma 

variac;ao na oferta desses insumos e na oferta de mao de obra especializada para manutenc;ao dos 

equipamentos podera afetar sua capacidade de gerac;ao de energia nos Shopping centers. 

Consequentemente, passarfa a Devedora a ter uma maior dependencia dos prestadores de servic;os 

publico de energia eletrica. 

Alguns dos shoppings centers possuem poc;os artesanais, assim, sao integralmente ou em parte 

dependentes dos mesmos. A dificuldade em obter manutenc;ao da instalac;ao do poc;o ou uma 

diminuic;ao na capacidade de extrac;ao de agua do mesmo, podem comprometer temporariamente o 

abastecimento do shopping. 

0 setor de shopping centers no Brasil e altamente competitivo, o que poderti ocasionar uma 

redu~iio do volume das opera~oes da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras 

0 setor de shopping centers no Brasil e altamente competitivo e fragmentado. 0 produto shopping 

center requer constantes pesquisas para definir novos formatos e estrategias de atuac;ao. As 

mudanc;as na preferencia do consumidor, o aparecimento de sistemas altemativos de varejo e a 

construc;ao de urn numero crescente de shopping centers tern levado a modificac;oes nos shopping 

centers existentes para enfrentar a concorrencia. A disputa pelo consumidor e a busca de 
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diferencia9ao estao estr~itamente ligadas as medidas tomadas para revitaliza96es e redefini9ao do 

perfil dos shopping centers. Esses projetos abrangem gastos crescentes de marketing, sele9ao e/ou 

modifica9ao da rede de lojistas (mix de lojas), Ancoras, promo9ao de eventos, vagas de 

estacionamento, projeto arquitet6nico, amplia9ao do numero de centros de lazer e servi9os, 

treinamento e modemiza9ao e informatiza9ao de opera96es. Outras companhias, inclusive 

estrangeiras, em alian9as com parceiros locais, ou companhias tao ou mais capitalizadas que a 

Devedora e/ou a Cedente, inclusive em decorrencia de ofertas publicas de a96es podem passar a 

atuar ainda mais ativamente no segmento de shopping centers no Brasil, aumentando a 

concorrencia no setor. Na medida em que urn ou mais dos concorrentes da Devedora, da Cedente 

e/ou das Garantidoras iniciem uma campanha de marketing ou venda bern sucedida e, em 

decorrencia disso, suas vendas aumentem de maneira significativa, as atividades da Devedora e/ou 

da Cedente podem vir a ser afetadas adversamente de maneira relevante. Se a Devedora e/ou a 

Cedente nao forem capazes de responder a tais pressoes de modo tao imediato e adequado quanto 

os seus concorrentes, sua situa9ao financeira e seus resultados operacionais podem vir a ser 

prejudicados de maneira relevante. Assim, na hip6tese de agravamento desses fatores, uma 

diminui9ao do volume de suas opera96es podera vir a ocorrer, influenciando negativamente seus 

resultados, o que pode afetar adversamente a Devedora e/ou a Cedente e, portanto, a capacidade da 

Devedora e/ou da Cedente de adimplir os Creditos lmobiliarios e demais obriga96es assumidas nos 

termos da Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, 

afetar o integral e pontual pagamento dos CRI. 

Os contratos de loca~iio no segmento de shopping centerspossuem caracteristicas peculiares e 

podem gerar riscos a condu~iio dos negocios da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras 

Os contratos de loca9ao celebrados com os lojistas dos shopping centers sao regidos pela Lei de 

Loca9ao, que preve determinados direitos aos locatarios que podem afetar os neg6cios da 

Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras, tais como o direito do locatario a renova9ao 

compuls6ria do contrato de loca9ao e a revisao do aluguel. No caso de serem preenchidos 

determinados requisitos previstos na Lei de Loca9ao, o locatario podera ter direito a renova9ao 

compuls6ria do contrato de loca9ao, o que podera impedir ou prejudicar os pianos da Devedora, da 

Cedente e/ou das Garantidoras de substituir esse contrato e/ou adaptar o mix de lojas de seus 

shopping centers. Adicionalmente, ap6s tres anos de vigencia do contrato de loca9ao ou de evento 

previsto para defini9ao do novo aluguel, as bases dos contratos podem ser renegociadas 

anualmente, provocando altera96es nos valores originalmente acordados. Nao havendo acordo 

sobre o valor da loca9ao, podera ser pedida a revisao judicial do aluguel a fim de ajusta-lo ao pre9o 

de mercado. Com isso, os valores de loca9ao poderao variar conforme as condi96es de mercado 

vigentes a epoca da a9ao revisional. Nesse sentido, uma decisao judicial pode impedir o pedido de 

revisao do aluguel para valor maior, bern como pode acatar pedido do inquilino para reduzir o valor 

do aluguel. Dessa forma, a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras ficam sujeitas a interpreta9ao 

a ser adotada e a decisao a ser proferida pelo Poder Judiciario, podendo ocorrer, inclusive, a 

defini9ao de urn aluguel inferior ao pago anteriormente pelo lojista. 

85 



A renova<;iio _ compuls6ria de contratos de loca<;iio e/ou a revisao j!Jdicial do aluguel pago por 

lojistas, se decididos contrariamente aos interesses da Devedora e/ou da Cedente, podem afetar 

negativamente a condu<;iio dos neg6cios e causar efeito adverso para a Devedora e/ou para a 

Cedente e, portanto, para a capacidade da Devedora e/ou da Cedente de adimplir os Creditos 

Imobiliarios e demais obriga<;oes assumidas nos termos da Escritura de Emissiio de Debentures e 

do Contrato de Cessiio, e, consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento dos CRI. 

0 setor de shopping centers estti sujeito a uma extensa regulamenta<;iio que poderti implicar 

maiores despesas ou obstru<;iio ao desenvolvimento de determinados empreendimentos e 

negocios da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras 

As atividades da Devedora, da Cedente e/ou das Garantidoras estiio sujeitas a leis federais, 

estaduais e municipais, assim como a regulamentos, autoriza<;oes e licen<;as aplicaveis, dentre 

outros, a constru<;iio, ao zoneamento, ao uso do solo, a prote<;iio do meio-ambiente e do patrimonio 

hist6rico e a loca<;iio e condominia, que afetam suas atividades. A Devedora e a Cedente sao 

obrigadas a obter e renovar periodicamente licen<;as e autoriza<;6es de diversas autoridades 

governamentais para desenvolver seus empreendimentos. Na hip6tese de viola<;iio ou 

descumprimerito de tais leis, regulamentos, licen<;as e autoriza<;oes, ou falha na sua obten<;iio ou 

renova<;iio, a Devedora e/ou a Cedente poderiio vir a sofrer san<;6es administrativas, tais como 

imposi<;iio de multas, embargo de obras, cancelamento de licen<;as e revoga<;iio de autoriza<;oes, 

a! em de outras penalidades civis e criminais. AJem disso, o poder publico pode editar novas normas 

mais rigorosas ou buscar interpreta<;oes mais restritivas das leis e r~gulamentos existentes, 

incluindo as de natureza tributaria, ou relacionadas as clausulas contratuais acordadas com lojistas 

locatarios ou a cobran<;a de estacionamento, o que pode implicar em gastos adicionais para a 

Devedora e/ou para a Cedente, de modo a adequar suas atividades a estas regras. Qualquer a<;iio 

nesse sentido por parte do Poder Publico podera ter urn efeito adverso para a Devedora ou para a 

Cedente e, portanto, afetar negativamente a capacidade da Devedora e/ou da Cedente de adimplir 

os Creditos Imobiliarios e demais obriga<;oes assumidas nos termos da Escritura de Emissiio de 

Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento 

dos CRl. 

A Devedora pode niio ser hem sucedida em suas aquisi<;oes 

Como parte de sua estrategia de neg6cios, a Devedora tern crescido por meio de aquisi<;5es 

estrategicas e pretende continuar a implementar tal estrategia. A integra<;ao com sucesso de novos 

neg6cios dependera da capacidade de gerir tais neg6cios satisfatoriamente e eliminar custos 

redundantes e/ou excessivos. A Devedora pode nao ser capaz de reduzir custos ou de se beneficiar 

de outros ganhos esperados com essas aquisi<;oes, o que pode afetar adversamente a Devedora. 

A capacidade de continuar a ampliar seus neg6cios com exito por meio de aquisi<;5es depende de 

diversos fatores, inclusive da capacidade de identificar shopping centers e/ou empresas alvo para 

aquisi<;5es ou de financiar tais aquisi<;5es nos mercados financeiro e/ou de capitais a urn custo 
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ace_itavel e de negociar condi96es favoraveis em tais oper1;196es. Aquisi96es futuras podem ainda 

requerer urn maior endividamento, o qual podera afetar adversamente a Devedora. 

Aquisi96es tambem representam risco de exposi9ao a responsabilidades relativas a contingencias 

envolvendo shopping centers ou a sociedade adquirida, sua administra9ao ou passivos incorridos 

anteriormente a sua aquisi9ao. 0 processo de auditoria (due diligence) conduzido pela Devedora 

com rela9ao a uma aquisi9ao e quaisquer garantias contratuais ou indeniza96es que a Devedora 

possa receber dos vendedores de tais shopping centers podem nao ser suficiente para proteger ou 

compensar a Devedora por eventuais contingencias e/ou desvirtuar a aten9ao de sua administra9ao 

dos neg6cios. Uma contingencia significativa associada a uma aquisi9ao pode afetar negativamente 

a Devedora e, portanto, sua capacidade de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obriga96es 

assumidas nos termos da Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, 

consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento dos CRI. 

A Devedora deu inicio no ano de 2013 a implantayao da estrategia de reciclagem de portfolio. 

Essa estrategia tern como principal objetivo maximizar retorno aos seus acionistas. Ha dois 

principais motivadores para a venda de parte da participa9ao ou da totalidade dos seus shoppings: 

(i) shopping centers nos quais tern uma participa9ao minoritaria e nao consegue aumentar a 

mesma; (ii) shopping centers nos quais se acredita que a Devedora nao podera adicionar mais 

valor do que ja foi feito. 

A Devedora compartilha o controle de seus shopping centers com outros investidores que•podem 

ter interesses divergentes e competitivos em relariio aos interesses da Devedora 

A Devedora divide o controle de seus shopping centers com investidores instit_ucionais, tais como 

fundos de pensao, fundos de investimento e outros investidores que podem ter interesses divergentes 

dos interesses da Devedora. Dessa forma, a Devedora depende da anuencia desses investidores para a 

tomada de decisoes significativas que afetem tais empreendimentos. Mencionados investidores, 

coproprietarios nos shopping centers da Devedora, podem ter interesses econ6micos diversos dos 

interesses da Devedora, podendo agir de forma contraria a politica, estrategia e objetivos da Devedora. 

Adicionalmente, caso a Devedora nao seja capaz de atingir o quorum necessaria para a aprova9ao destas 

deliberayoes, a Devedora pode nao conseguir implementar adequadamente suas estrategias de neg6cio, 

o que pode causar um efeito adverso para a Devedora. Disputas com s6cios podem ocasionar litigios 

judiciais ou arbitrais, o que pode aumentar as despesas e/ou impedir que os administradores mantenham 

o foco inteiramente direcionado aos neg6cios, podendo causar efeito adverso para a Devedora e, 

consequentemente, afetar o pagamento dos CRI. 

Eventuais dificuldades financeiras de determinadas lojas Ancoras poderiio causar um efeito 

adverso para a Devedora 

Eventuais dificuldades financeiras por parte dos locatarios de lojas Ancoras nos shoppings da 

Devedora podem causar a rescisao das atuais loca96es ou a expira9ao do prazo das loca96es dessas 
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lojas sem que haja renova9ao do contrato de lo~?a9ao. A Devedora pode nao ser capaz de ocupar 

novamente esse espa9o com facilidade, com a mesma categoria de loja e/ou nas mesmas condi96es 

do contrato de loca9ao rescindido ou expirado. Isto podeni afetar adversamente o mix de Iojas dos 

shopping centers da Devedora, diminuindo a capacidade de atrair consumidores para os lojistas, o 

que pode causar efeito adverso para a Devedora e, portanto, afetar sua capacidade de adimplir os 

Creditos Imobiliarios e demais obriga96es assumidas nos termos da Escritura de Emissao de 

Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento 

dos CRI. 

Na qualidade de proprietdrias dos imoveis em se encontram os shopping centers nos quais 

possuem participa~iio, a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras estariio eventualmente 

sujeitas ao pagamento de despesas extraordinftrias, as quais podem causar um efeito adverso 

para a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras 

Na qualidade de proprietarias dos im6veis em que se encontram os shopping centers nos quais 

possuem participa9ao, a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras estao eventualmente sujeitas ao 

pagamento de despesas extraordinarias, tais como rateios de obras e reformas, pintura, decora9ao, 

conserva9ao, instala9ao de equipamentos de seguran9a, bern como quaisquer outras despesas que 

nao sejam rotineiras na manuten9ao dos im6veis e dos condomfnios em que se situam. A Devedora 

e a Cedente estao sujeitas a despesas e custos decorrentes de a96es judiciais necessarias para a 

cobran9a de alugueis inadimplidos, a96esjudiciais em geral (despejo, renovat6ria, revisional, entre 

outras), bern como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatarios dos ip16veis, tais como 

tributos, despesas condominiais, e ainda custos para reforma ou recupera9ao de im6veis inaptos 

para loca9ao ap6s despejo ou safda amigavel do inquilino. 0 pagamento de tais despesas pode 

causar urn impacto ~conomico negativo para a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras, e 

portanto, afetar sua capacidade de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obriga96es assumidas 

nos termos do da Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, 

consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento dos CRI. 

Participa~iio em SPEs poderft resultar em riscos adicionais 

Os investimentos em SPEs com outros incorporadores imobiliarios e construtoras incluem, dentre 

outros, o risco dos s6cios das SPEs enfrentarem dificuldades financeiras, inclusive falencia. De 

acordo com a legisla9ao brasileira, a Devedora, na qualidade de s6cia das SPEs, pode se tornar 

responsavel pelas obriga96es das mesmas, especialmente com rela9ao as obriga96es de natureza 

tributaria, trabalhista, ambiental e de defesa do consumidor, o que pode afeta-la diretamente. Alem 

disso, seus interesses economicos e comerciais podem ser divergentes daqueles dos s6cios, o que 

podera demandar investimentos e servi9os adicionais para a Devedora, afetando adversamente seus 

resultados e, portanto, o pagamento dos CRI. 

Modifica~oes nas prftticas contftbeis adotadas no Brasil emfun~iio de sua convergencia as prftticas 

contabeis internacionais (/FRS) podem afetar adversamente os resultados da Devedora 
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A legislayao contabil brasileira foi atu.alizada pela lei 11.638/07 de modo a facilitar a convergencia 

com as normas de IFRS, alem disso, o CPC emitiu novas normas contabeis que progressivamente 

foram adotadas as praticas contabeis brasileiras, e continuara a emitir novos pronunciamentos de 

formar a garantir a conversao das norm as emitidas pelos IASB (como por exemplo, IFRS 9 

"Financial Instruments: Classification and Measurement", IFRS I 0 "Consolidated Financial 

Statements", IFRS 11 "Joint Arrangements", IFRS 12 "Disclosure of Involvement with Other 

Entities"). 

0 IFRS II come9ou a ser efetivo para o periodo anual iniciado a partir de 1 de janeiro de 2013, o 

qual elimina a opyao de consolidar proporcionalmente as empresas classificadas como controladas 

em conjunto. Ao inves disso, as empresas que atendem a definiyao de controladas em conjunto 

devem ser contabilizadas usando o metoda da equivalencia patrimonial. A aplicayao desta nova 

norma pode impactar as demonstra96es financeiras consolidadas da Devedora, devido a mudanya 

no metodo no qual contabiliza o resultado de certas empresas controladas em conjunto. 

Nao ha garantias que essas modificayoes nao irao impactar negativamente as demonstrayoes 

contabeis consolidadas, a posiyao financeira e a comparabilidade das demonstray5es financeiras 

consolidadas da Devedora em periodos futuros com as aqui apresentadas e afetar a capacidade da 

Devedora de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obrigay5es assumidas nos termos do da 

Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral 

e pontual pagamento dos CRI. 

Decisoes desfavortiveis em processos judiciais ou administrativos pod em causar efeitos adversos 

para a Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras. 

A Devedora, a Cedente e/ou as Garantidoras sao res em processos judiciais e administrativos, nas 

esferas cfvel, tributaria e trabalhista, cujos resultados poderao ser desfavoraveis a elas ou ser 

julgados improcedentes, ou, ainda, nao estarem plenamente provisionadas. 

Decisoes contrarias aos interesses da Devedora, da Cedente e/ou das Devedoras que 

eventualmente alcancem valores substanciais, que impeyam a condu9ao de seus neg6cios 

conforme inicialmente planejados ou afetem a sua imagem e/ou dos Shopping centers que tern 

participa<;ao e/ou administra<;ao poderao causar urn efeito adverso para a Devedora, a Cedente 

e/ou as Garantidoras e afetar a capacidade de adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obrigay5es 

assumidas nos termos do da Escritura de Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, 

consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento dos CRI. 

A Devedora pode niio conseguir implementor integra/mente sua estrategia de negocios. 

Nao ha como a Devedora garantir que quaisquer de suas metas e estrategias para o futuro serao 

integralmente implementadas. Em consequencia, a Devedora pode nao ser capaz de expandir suas 
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atividades e ao mesmo tempo replicar sua estrutura de neg6cios, desenvolvendo sua estrategia de 

crescimento de forma a atender as demandas dos diferentes mercados. Adicionalmente, a 

Devedora pode nao ser capaz de implementar padroes de excelencia na sua gestao operacional, 

financeira e de pessoas. Caso nao seja bern sucedida no desenvolvimento de seus projetos e 

empreendimentos e em sua gestao, o direcionamento da sua politica de neg6cios sera impactado, 

o que pode causar urn efeito adverso para a Devedora e afetar a capacidade da Devedora de 

adimplir os Creditos Imobiliarios e demais obriga9oes assumidas nos termos do da Escritura de 

Emissao de Debentures e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral e pontual 

pagamento dos CRI. 

Alguns dos Shopping centers da Devedora siio partes em contratos administrativos com o 
objetivo de expandir suas instala9oes a partir da utiliza9iio de areas pithlicas e, assim, estao 

sujeitos aos principios do direito publico. 

Alguns dos Shopping centers da Devedora sao partes em contratos administrativos para adquirir o 

direito de uso sobre areas publicas de modo a expandir suas areas ou construir areas de 

estacionamento e, assim, sao estao sujeitos as disposi9oes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 

(Lei de Licita9oes) e, em alguns casos ao Decreto-Lei n° 271, de 28 de Fevereiro, 1967 e a outras 

leis estaduais e municipais. 

Contratos administrativos no Brasil sao regulamentados pela Lei de Licita9oes Federal, principios 

do direito publico e leis estaduais e municipais. De acordo como artigo 58 da Lei de Licita9oes, as 

autoridades govemamentais podem (i) alterar unilateralmente os contratos de acordo com o 

interesse publico sem violar os interesses da outra parte, (ii) rescindir o contrato unilateralmente 

antes do termino contratual, (iii) impor penalidades pela total ou parcial inexecu9ao do contrato, e 

(iv) no caso de servi9os indispensaveis, ocupar temporariamente as instala9oes e propriedade 

referente ao objeto do contrato de modo a sanar o inadimplemento contratual pela parte privada ou 

no caso de rescisao do contrato administrativo. 

As aquisi9oes futuras da Devedora podem ser contestadas pelas autoridades concorrenciais 
hrasileiras. 

De acordo com a Lei n° 12.529, de 30 de novembro de 2011, alterada pela Portaria Interministerial 

n° 994, de 30 de maio de 2012, que trata sobre a ordem econ6mica, quaisquer opera9oes que visem 

a qualquer forma de concentra9ao econ6mica, seja atraves de fusao ou incorpora9ao de empresas, 

constitui9ao de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento 

societario, em que haja posi9ao dominante presumindo sua existencia sempre que uma empresa ou 
grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condi9oes de mercado ou 

quando controlar 20% ou mais do mercado relevante. Nesse contexto, deverao ser submetidas ao 

SBDC as opera9oes de concentra9ao econ6mica em que qualquer urn dos grupos econ6micos 
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participantes (cqmprador ou vendedor) tenha registrado, no Brasil, faturamento bruto a~mal no 

ultimo exercicio social ou volume de neg6cios total no pais, no ano anterior a opera9ao equivalente 

ou superior a R$ 750 milhoes e, qualquer outro tenha registrado, no Brasil, faturamento bruto anual 

no ultimo exercfcio social ou volume de neg6cios total no pais, no ano anterior a operayao 

equivalente ou superior a R$ 75 milhOes. 0 SBDC determina se uma determinada operayao teria 

urn efeito negativo nas condi96es competitivas do mercado no qual opera, ou mesmo nos 

consumidores de tal mercado. Nesse sentido, futuras aquisi96es da Devedora podem nao ser 

aprovadas ou podem ser sujeitas a condi96es com custos elevados, tais como restri96es na forma 

que opera, o que poderia afetar adversamente a capacidade da Devedora de adimplir os Creditos 

lmobiliarios e demais obriga96es assumidas nos termos do da Escritura de Emissao de Debentures 

e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afetar o integral e pontual pagamento dos CRI. 

Riscos relacionados a terceirizariio de parte substancial das atividades da Devedora podem ser 

afetadas adversamente. 

A Devedora e suas controladas celebraram contratos com empresas terceirizadas, que ass provem 

com uma quantidade significativa de mao-de-obra. Na hip6tese de uma ou mais empresas 

terceirizadas nao cumprirem suas obrigayoes trabalhistas, previdenciarias ou fiscais, a Devedora 

e/ou suas controladas podem vir a ser considerados subsidiariamente responsaveis e ser obrigados 

a pagar tais valores aos empregados das empresas terceirizadas. Adicionalmente, nao se pode 

garantir que empregados de empresas terceirizadas nao tentarao reconhecer vinculo empr~gaticio 

com a Devedora, o· que poderia afetar a capacidade da Devedora de adimplir os Creditos 

Imobiliarios e demais obrigayoes assumidas nos termos do da Escritura de Emissao de Debentures 

e do Contrato de Cessao, e, consequentemente, afeta:r o integral e pontual pagamento dos CRI. 

A politica de remunerariio dos executivos da Devedora estti intimamente ligada a performance 

e a gerariio de resultados da Devedora, o que pode levar a sua a dirigir os nossos negocios e 

atividades com maior foco na gerariio de resultados no curto prazo. 

A politica de remunerayao da Devedora conta com urn programa de remunerayao variavel e urn 

programa de opyao de ayoes. 0 fato de uma parcela relevante da remunerayao de seus executivos 

estar intimamente ligada a performance e a gerayao de resultados da Devedora pode levar a sua 

administrayao a dirigir os neg6cios e atividades com maior foco na gerayao de resultados no curto 

prazo, o que podera nao coincidir com os interesses dos nossos demais acionistas que tenham 

uma visao de investimento de Iongo prazo em rela9ao as ayoes ordinarias de emissao da Devedora. 

A Devedora porderti vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissiio de aroes 

ou de valores mobilitirios conversiveis em aroes, ou adquirir outras sociedades mediante fusiio 

ou incorporariio, o que poderti resultar em uma diluiriio da participariio do investidor no seu 
capital social. 
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A De':edora podeni vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por mei~ de opera96es de 

emissao publica ou privada de a96es ou valores mobiliarios conversfveis em a96es de sua emissao. 

A capta9ao de recursos por meio da distribui9ao publica de a96es ou valores mobiliarios 

conversiveis em a96es de emissao da Devedora pode ser realizada com a exclusao do direito de 

preferencia dos seus acionistas antigos, o que podera resultar na dilui9ao da participa9ao do 

referido investidor nas a96es de emissao da Devedora. Os acionistas da Devedora poderao nao 

receber dividendos ou juros sobre o capital proprio. De acordo com o Estatuto Social da 

Devedora,deve-se pagar aos seus acionistas, no minimo, 25% do nosso lucro lfquido anual, 

calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por A96es, sob a forma de dividendos ou 

juros sobre o capital proprio. 0 lucro lfquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar 

prejufzo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por A96es e podera nao ser 

disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital proprio. Alem disso, a 

Lei das Sociedades por A96es permite que uma companhia aberta, como a Devedora, suspenda a 

distribui9ao obrigatoria de dividendos em determinado exercicio social, caso o Conselho de 

Administra9ao informe a assembleia geral ordinaria que a distribui9ao seria incompativel com a 

sua situa9ao financeira. Caso esses eventos ocorram, os titulares de a96es da Devedora talvez nao 

recebam dividendos ou juros sobre o capital proprio. 

A volati/idade e a i/iquidez inerentes ao mercado de valores mobiliarios brasi/eiro poderiio 

limitar substancialmente a capacidade de os investidores venderem af6es ordinarias de emissiio 

da Devedora ao prefo e no momento desejados. 

0 investimento em valores mobiliarios brasileiros, como nossas a96es ordinarias, com frequencia 

envolve urn risco maior que o investimento em valores mobiliarios de emissoras em outros pafses 

e geralmente sao considenidos mais especulativos por natureza. 0 mercado de valores mobiliarios 

do Brasil e substancialmente menor, menos liquido, mais concentrado e pode ser mais volatil que 

os grandes mercados de valores mobiliarios intemacionais, como o dos Estados Unidos da 

America. Tais caracterfsticas de mercado podem limitar de forma significativa a capacidade dos 

acionistas da Devedora de vender ayoes ordinarias de sua emissao de que sejam titulares pelo 

preyo e no momento em que desejarem, o que pode afetar de forma significativa o pre90 de 

mercado das a<;oes ordim'trias de sua emissao. Se urn mercado ativo e lfquido de negocia9ao nao 

for desenvolvido ou mantido, o preyo de negocia'(ao das a96es ordimirias de emissao da Devedora 

pode ser negativamente impactado. Alem disso, o pre90 das a96es vendidas em uma oferta publica 

esta, frequentemente, sujeito a volatilidade imediatamente apos sua realiza9ao. 0 pre9o de 

mercado de ayoes da Devedora pode variar significativamente como resultado de varios fatores, 

alguns dos quais estao fora do controle da Devedora. 

Aumentos no prefo de materias-primas poderiio e/evar os custos e reduzir os retornos e os 
lucros da Devedora. 
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As materias-primas basi cas utilizadas na constru((iio de shoppin~ . centers, empreendimentos 

residenciais e comerciais incluem concreto, blocos de concreto, ayo, tijolos, vidros, madeiras, 

equipamentos, jane las, portas, tel has e tubulayoes. Aumentos no preyo dessas e de outras materias

primas, inclusive aumentos que possam ocorrer em consequencia de escassez, impastos, restriyoes 

ou flutuayoes das taxas de ciimbio, poderiio aumentar o custo da Devedora para construyiio e 

vendas, afetando adversamente os seus neg6cios e o valor dos valores mobiliarios de emissiio da 

Devedora. 

As questoes socioambientais 

As atividades da Devedora relacionadas a aquisi((iio de terrenos, ao desenvolvimento e a operayao 

de empreendimentos imobiliarios, bern como atividades especfficas de lojistas dos 

empreendimentos da Devedora, podem ser consideradas potencialmente poluidoras e/ou danosas 

ao meio ambiente, estando sujeitas a regulayiio ambiental. 

Nesse sentido, devem ser realizados os devidos processos para obten((ao das autorizayoes e 

licenciamento perante os 6rgiios competentes, sendo certo que, no que se refere ao licenciamento 

das atividades dos lojistas que ocupam os empreendimentos, estes sao os responsaveis pela 

condu((ao dos processos e obtenyiio das respectivas licenyas e/ou autorizayoes. 

Outrossim, ao Iongo dos referidos processos de licenciamento podem surgir entraves, tais como a 

exigencia da adoyiio de inedidas compensat6rias e/ou mitigador~s, bern ·como pode haver 

questionamento em relayiio as I icenyas obtidas, por via administrativa e/ou judicial, por parte das 

autoridades e 6rgiios competentes - nessas hip6teses, a Devedora atua de forma diligente para 

cumprimento das eventuais exigencias e/ou medidas, bern como para defender-se de forma 

adequada, buscando assim, mitigar impactos na operayiio e desenvolvimento dos empreendimentos 

imobiliarios. 

Ainda, existe a possibilidade de que os empreendimentos da Devedora estejam localizados em areas 

contaminadas ou pr6ximas de areas onde exista contaminayiio, o que pode nos sujeitar a despesas 

e custos para a ado((iio das medidas necessarias para descontaminayao e remediayiio das referidas 

areas. 

FATORES DE RISCOS RELATIVOS AO BRASIL 

Situaroes de instabilidade politica, economica e de outra natureza no Brasil, bem como as 
politicos ou medidas do Governo Federal em resposta a tais situaroes poderiio prejudicar os 
resultados operacionais da Devedora 

Situayoes de instabilidade polftica e/ou econ6mica podem afetar adversamente os resultados 

operacionais da Devedora. Tais situayoes incluem, sem limita((iio, (i) mudanyas significativas no 
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ambiente legal e/ou regulat6rio que disciplimi emissoes n~ mercado de capitais; (ii) turbu)encias 

politicas e/ou sociais e/ou economicas que afetem o retorno esperado pelos potenciais Investidores 

Profissionais (incluindo, mas nao se limitando a renuncia ou impeachment do presidente da 

Republica, cassac;ao de membros do Poder Legislativo, atos de terrorismo, entre outros); (iii) 

mudanc;as nas condic;oes do mercado financeiro ou de capitais, que afetem a colocac;ao dos CRI no 

mercado; (iv) quaisquer eventos de mercado (incluindo alterac;oes nas taxas de juros basicas) que 

resultem no aumento substancial dos custos, na adequac;ao da colocac;ao dos CRI no mercado ou 

na razoabilidade economica da emissao. As Partes e a Devedora nao tern nenhum controle sobre, 

nem pode prever quais situac;oes poderao ocorrer no futuro ou quais politicas e medidas o Governo 

Federal podeni adotar em resposta a tais situac;oes. 

Eventual rebaixamento na c/assificar;iio de risco (rating) do Brasil poderft acarretar na redur;iio 

de /iquidez dos CRI para negociar;iio no mercado secundftrio 

Para se realizar uma classificac;ao de risco (rating), sao analisadas as condic;oes politicas, 

financeiras e economicas do pais. Fatores politico-economicos, os quais estao fora do controle das 

Partes, poderao levar ao rebaixamento da classificac;ao de risco do Brasil. Eventual rebaixamento 

de classificac;ao, obtido durante a vigencia dos CRI, podeni obrigar determinados investidores (tais 

como entidades de previdencia complementar) a aliena-las, de forma a afetar negativamente seu 

prec;o e sua negociac;ao no mercado secundario. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DISPOSI(:OES GERAIS 

18.1. Sempre que solicitado pelos titulares de CRI, a Emissora lhes dani acesso aos relat6rios de 

gestao das CCI vinculados pelo presente Termo, preparado nos termos da Clausula 7.3 acima, no 

prazo maximo de 5 (cinco) Dias Ute is da solicitac;ao. 

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

invalida, prevalecerao as demais disposic;oes nao afetadas portal julgamento, comprometendo-se 

as Partes a substituir a disposic;ao afetada por outra que, na medida do possivel, produza efeitos 

semelhantes. 

18.3. As Partes declaram e reconhecem que o presente Contrato integra urn conjunto de 

negociac;oes de interesses recfprocos e complexos, envolvendo a celebrac;ao, alem deste Termo, dos 

demais documentos da operac;ao, razao por que nenhum dos documentos da operac;ao podera ser 

interpretado e/ou analisado isoladamente. 

18.4. Nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercicio de qualquer direito, faculdade ou 

remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos titulares de CRI em razao de qualquer 

inadimplemento das obrigac;oes da Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades ou remedios, ou 

sera interpretado como uma renuncia aos mesmos ou concordancia com tal inadimplemento, nem 
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constituira nova9ao ou modifica9ao de quaisquer outras obriga96es assumidas p_ela Emissora ou 

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

18.5. 0 presente Termo e firmado em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando as partes por 

s1 e seus sucessores. 

18.6. Todas as altera96es do presente Termo, somente serao validas se realizadas por escrito e 

aprovadas cumulativamente pelos titulares de CRI, observados os qu6runs previstos neste Termo. 

18.7. Caso qualquer das disposi96es deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida ou ineficaz, 

prevalecerao todas as demais disposi96es nao afetadas portal julgamento, comprometendo-se as 

partes, em boa-fe, a substituir a disposi9ao afetada por outra que, na medida do possivel, produza 

o mesmo efeito. 

18.8. As Partes concordam que o presente Termo, ass1m como os demais documentos da 

Opera9ao poderao ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprova9ao dos titulares de CRI, 

sempre que e somente (i) quando tal altera9ao decorrer exclusivamente da -necessidade de 

atendimento a exigencias de adequa9ao a normas legais, regulamentares ou exigencias da CVM, 

ANBIMA e da CETIP ou dos cart6rios onde o presente Termo ou a Escritura de Emissao de CCI 

for levado a registro; (ii) quando verificado erro material, seja ele urn erro grosseiro, de digita9ao 

ou aritmetico; ou ainda (iii) em virtude da atualiza9ao dos dados cadastrais das Partes, tais como 

altera9~0 narazao social, endere9o e telefone, entre outros, desde que nao haja qualquer custo ou 

despesa adicional para os titulares de CRI. 

18.8.1. Sem prejuizo do disposto na Clausula 18.8 acima, este Termo de Secui-itiza9ao sera 

objeto de aditamento, sem necessidade de qualquer aprova9ao dos titulares dos CRJ, para 

refletir a remunera9ao aplicavel aos CRI Serie 140, conforme resultado do procedimento 

de bookbuilding a ser conduzido junto aos potenciais investidores dos CRI Serie 140 que 

serao emitidos com lastro nas Debentures da Terceira Serie. 

18.9. 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 adultera9ao. Nao sera ainda, sob 

qualquer hip6tese, responsavel pela elaborayao de documentos societarios da Emissora, que 

permanecerao sob obriga9ao legale regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legisla9ao 

aplicavel. 

18.10 Os atos ou manifesta96es por parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade 

para os titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obriga96es para com eles, bern como aqueles 

relacionados ao devido cumprimento das obriga96es assumidas neste instrumento, somente serao 
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validos quando previamente assim deli~erado pelos titulares de CRI rel}nidos em assembleia geral, 

exceto se de outra forma expressamente previsto nos Documentos da Operac;ao. 

18.1 0.1. Observado o disposto no item 18.10 acima, o Agente Fiduciario desde ja se 

responsabiliza por qualquer ato ou manifestac;ao de sua titularidade que tenha sido realizada 

sem previa deliberac;ao em Assembleia de titulares de CRI, exceto se tal ato e/ou 

manifestac;ao estiver previamente autorizado nos Documentos da Operac;ao, decorrer de 

exigencia legal ou de qualquer 6rgao regulador. 

18.11 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a 

orientac;ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de definic;ao pelos titulares 

de CRI, comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade com as instruc;oes que lhe forem 

transmitidas pelos titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui qualquer 

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitosjuridicos decorrentes do estrito cumprimento 

das orientac;oes dos titulares de CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos titulares de CRI e 

reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser 

causados em decorrencia disto aos titulares de CRI ou a Emissora. A atuac;ao do Agente Fiduciario 

limita-se ao escopo da Instruc;ao CVM n° 28 e dos artigos aplicaveis da Lei das Sociedades por 

Ac;oes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional 

que nao tenha decorrido da legislac;ao aplicavel. 

CLAUSULA DECIMA NONA- NOTIFICA(:OES 

19 .I. As comunicac;oes a serem enviadas por qualquer das Partes nos tennos deste Teimo 

deverao ser encaminhadas para os seguintes enderec;os, ou para outros que as Partes venham a 

indicar, por escrito, durante a vigencia deste Tenno: 

Se para a Emissora: 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA(:AO 

Rua Amauri, n. 0 255, 5° andar (parte), Jardim Europa 

Sao Paulo- SP, CEP 01448-000 

At.: Servicing 

Fax: (11) 3127-2700 

Tel.: (II) 3127-2708 

E-mail: servicing@rbcapital.com 

Se para o Agente Fiduciario: 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 
LTDA. 
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Rua Sete de Setembro 99, 24° andar 

CEP: 20.050-005- Rio de Janeiro, RJ 

At.: Sr. Carlos Alberto Bacha I Sr. Rinaldo Rabello Ferreira 

Fax: (21) 2507-1949 

Tel.: (21) 2507-1949 

E-mail: bacha@pavarini.com.br/rinaldo@pavarini.com.br 

19.2. As comunica9oes serao consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com 

"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- ECT, por fax, 

por telegram a ou por correio eletronico, nos endere9os mencionados neste Termo. Os originais dos 

documentos enviados por fax ou por correio eletronico deverao ser encaminhados para esses 

endere9os em ate 5 (cinco) Dias Uteis ap6s o envio da mensagem. Cada Parte devera comunicar as 

outras a mudan9a de seu endere9o. 

CLAUSULA VIGESIMA: FORO E JURISDI<;AO 

20.1. Lei Aplicavel e Jurisdicao: Este Termo de Securitiza9ao sera regido e interpretado de 

acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil. 

20.1.1. As Partes elegem o foro de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para dirimir as disputas 

decorrentes ou relacionadas com este Termo de Securitiza9ao, renunciando expressamente 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 presen9a de 2 (duas) 

testemunhas. 

Sao Paulo, 9 de junho de 2016. 

* * * * * 
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[Pagina de assina_turas do Termo de Securitizar;iiQ dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios das 

138~ 139° e 140° Series da r Emissiio daRB Capital Companhia de Securitizar;iio, firmado, em 9 

de junho de 2016, entre a RB Capital Companhia de Securitizar;iio e a Simplific Pavarini 

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.] 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SEC 

Nome: 

Cargo: Felipe Brito da Silva 
RG 32928883 (SSP'ISP) 

CPF· 344.909.858-60 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 

LTDA. 

v 
Nome: 

Cargo: 

/(. 
Rinaldo Rabello F · 

·CPF: 509.941.827~ 

Testemunhas: 

~So~' ~deA.f?/J((AC6__ 
Nome: 

RG n.0
: 

CPF/MF n.0
: 

Ana Sofia Almeida 
RG: 13.237.858-9 
CPF: 060.948.957·70 

Nome: 

Cargo: 

Nome: 

RG n.0
: 

CPF/MF n.0
: 
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ANEXOI 

Declaracao de Custodia 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 

LTDA., institui9ao financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Rua Sete de Setembro 99, 24° andar, inscrita no CNPJ sob o n.0 15.227.994/0001-50, neste ato 

representada na forma de seu Contrato Social, na qualidade de lnstitui9ao Custodiante ("Instituicao 

Custodiante"), nomeada nos termos do "lnstrumento Particular de Emissiio de Cedula de Creditos 

lmobiliarios, sem Garantia Reallmobiliaria, sob a Forma Escritural e Outras Avem;as" por meio 

do qual as CCI foram emitidas para representar a totalidade dos Creditos Imobiliirrios, em tres 

series "BRMALLS", Numeros 001, 002 e 003 (as "CCI"), firmado em 9 dejunho de 2016 entre a 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade anonima com sede na Cidade 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n. 0 255 -5° andar, parte, CEP 01448-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 02.773._542/0001-22 ("Securitizadora") e a Institui9ao Custodiante 

("Escritura de Emissao de CCI"), DECLARA, para fins do panigrafo unico do artigo 23 da Lei 

10.931, que lhe foi entregue para custodia uma via da Escritura de Emissao de CCI e que, conforme 

disposto no Termo de Securitiza9ao (abaixo definido), as CCI se encontram devidamente 

vinculadas aos Certificados de Recebfveis Imobiliarios das 1383
, 1393 e 1403 Series da J3 Emissao 

("CRIH e "Emissao", respectivamente) da Securitizadora, sendo que os CRI foram lastreados pelas· 

CCI por meio do Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios da Emissao, firmado entre a 

Securitizadora e o Agente Fiduciario em 9 de junho de 2016 ("Termo de Securitizacao"), tendo 

sido instituido, conforme disposto no Termo de Securitiza9ao, os regimes fiduciarios pela 

Emissora, no Termo de Securitiza9ao, sobre as CCI e os Creditos Imobiliarios que elas representam, 

nos termos da Lei n. 0 9.514/97, regimes fiduciarios estes ora registrados nesta Institui9ao 

Custodiante, que declara, ainda, que a Escritura de Emissao de CCI, por meio da qual as CCI foram 

emitidas, encontram-se custodiadas nesta Institui9ao Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4°, da 

Lei n. 0 10.931/04, eo Termo de Securitiza9ao registrado, na forma do paragrafo unico do artigo 23 

da Lei n. 0 10.931/04. 

Sao Paulo, 9 dejunho de 2016. 

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 

LTDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 

99 



100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.<---· 1 

1 

~ I 
1 

1 

1 



ANEXOII 

Tabela de Amortizacao e Datas de Pagamento da Remuneracao dos CRI Serie 138 

# Data de Pagamento Data de Pagamento · Pagamento da Tai 

Debenture Pagamento. da Amortiza.;ao (%Amort.) 

dos CRI Remunera.;ao do Prindpal 

1 23/6/2016 27/6/2016 Sim Sim 0,0500% 

2 25/7/2016 27/7/2016 Sim Sim 0,0500% 

3 23/8/2016 25/8/2016 Sim Sim 0,0501% 

4 23/9/2016 27/9/2016 Sim Sim 0,0501% 

5 24/10/2016 26/10/2016 Sim Sim 0,0501% 

6 23/11/2016 25111/2016 Sim Sim 0,0501% 

7 23/12/2016 27/12/2016 Sim Sim 0,0502% 

8 23/1/2017 2511/2017 Sim Sim 0,0502% 

9 23/2/2017 1/3/2017 Sim Sim 0,0502% 

10 23/3/2017 27/3/2017 Sim Sim 0,0502% 

11 24/4/2017 26/4/2017 Sim Sim 0,0503% 

12 23/5/2017 25/5/2017 Sim Sim 0,0503% 

13 23/6/2017 27/6/2017 Sim Sim · 0,0503% ' 

14 24/7/2017 26/7/2017 Sim Sim 0,0503% 

15 23/8/2017 25/8/2017 Sim Sim 0,0504% 

16 25/9/2017 27/9/2017 Sim Sim 0;0504% 

17 23/10/2017 25/10/2017 Sim Sim 0,0504% 

18 23/11/2017 27/11/2017 Sim Sim 0,0504% 

19 26/12/2017 28112/2017 Sim Sim 0,0505% 

20 23/1/2018 25/112018 Sim Sim 0,0505% 

21 23/2/2018 27/2/2018 Sim Sim 0,0505% 

22 23/3/2018 27/3/2018 Sim Sim 0,0505% 

23 23/4/2018 25/4/2018 Sim Sim 0,0506% 

24 23/5/2018 25/5/2018 Sim Sim 0,0506% 

25 25/6/2018 27/6/2018 Sim Sim 0,0506% 

26 23/7/2018 25/7/2018 Sim Sim 0,0506% 

27 23/8/2018 27/8/2018 Sim Sim 0,0507% 

28 24/9/2018 26/9/2018 Sim Sim 0,0507% 

29 23110/2018 25110/2018 Sim Sim 0,0507% 

30 23111/2018 27111/2018 Sim Sim 0,0507% 

31 24112/2018 27112/2018 Sim Sim 0,0508~ 
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~2 23/1/2019 25/1/2019 Sim Sim 0,0508% 

33 25/2/2019 27/2/2019 Sim Sim 0,0508% 

34 25/3/2019 27/3/2019 Sim Sim 0,0508% 

35 23/4/2019 25/4/2019 Sim Sim 0,0509% 

36 23/5/2019 27/5/2019 Sim Sim 0,0509% 

37 24/6/2019 26/6/2019 Sim Sim 0,0509% 

38 2317/2019 2517/2019 Sim Sim 0,0509% 

39 23/8/2019 27/8/2019 Sim Sim 0,0510% 

40 23/9/2019 25/9/2019 Sim Sim 0,0510% 

41 23/10/2019 25/10/2019 Sim Sim 0,0510% 

42 25/1112019 27/11/2019 Sim Sim 0,0510% 

43 23/12/2019 26/12/2019 Sim Sim 0,0511% 

44 23/1/2020 27/1/2020 Sim Sim 0,0511% 

45 26/2/2020 28/2/2020 Sim Sim 0,0511% 

46 23/3/2020 25/3/2020 Sim Sim 0,0512% 

47 23/4/2020 27/4/2020 Sim Sim 0,0512% 

48 25/5/2020 27/5/2020 Sim Sim 0,0512% 

49 23/6/2020 25/6/2020 Sim Sim 0,0512% 

50 23/7/2020 2717/2020 Sim Sim 0,0513% 

51 24/8/2020 26/8/2020 Sim Sim 0,0513% 

52 23/9/2020 25/9/2020 Sim Sim 0,0513% 

53 23/10/2020 27/10/2020 Sim Sim 0,0513% 

54 23/11/2020 25/11/2020 Sim Sim 0,0514% 

55 23/12/2020 28/12/2020 Sim Sim 0,0514% 

56 25/1/2021 27/1/2021 Sim Sim 0,0514% 

57 23/2/2021 25/2/2021 Sim Sim 0,0514% 

58 23/3/2021 25/3/2021 Sim Sim 0,0515% 

59 23/4/2021 27/4/2021 Sim Sim 0,0515% 

60 24/5/2021 26/5/2021 Sim Sim 0,0515% 

61 23/6/2021 25/6/2021 Sim Sim 0,8333% 

62 23/7/2021 2717/2021 Sim Sim 0,8403% 

63 23/8/2021 25/8/2021 Sim Sim 0,8475% 

64 23/9/2021 27/9/2021 Sim Sim 0,8547% 

65 25/10/2021 27/10/2021 Sim Sim 0,8621% 

66 23/11/2021 25/11/2021 Sim Sim 0,8696% 

67 23/12/2021 27/12/2021 Sim Sim 0,8772% 

68 24/1/2022 26/1/2022 Sim Sim 0,8850% 

69 23/2/2022 25/2/2022 Sim Sim 0,8929% 

70 23/3/2022 25/3/2022 Sim Sim 0,9~09% 
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71 25/4/2022 27/4/2022 Sim Sim 0,9091% 

72 23/5/2022 25/5/2022 Sim Sim 0,9174% 

73 23/6/2022 27/6/2022 Sim Sim 0,9259% 

74 25/7/2022 27/7/2022 Sim Sim 0,9346% 

75 23/8/2022 25/8/2022 Sim Sim 0,9434% 

76 23/9/2022 27/9/2022 Sim Sim 0,9524% 

77 24/10/2022 26/10/2022 Sim Sim 0,9615% 

78 23/11/2022 25/11/2022 Sim Sim 0,9709% 

79 23/12/2022 27/12/2022 Sim Sim 0,9804% 

80 23/1/2023 25/1/2023 Sim Sim 0,9901% 

81 23/2/2023 27/2/2023 Sim Sim 1,0000% 

82 23/3/2023 27/3/2023 Sim Sim 1,0101% 

83 24/4/2023 26/4/2023 Sim Sim 1,0204% 

84 23/5/2023 25/5/2023 Sim Sim 1,0309% 

85 23/6/2023 27/6/2023 Sim Sim I ,0417% 

86 24/7/2023 26/7/2023 Sim Sim 1,0526% 

87 23/8/2023 25/8/2023 Sim Sim 1,0638% 

88 25/9/2023 27/9/2023 Sim Sim 1,0753% 

89 23/10/2023 25/10/2023 Sim Sim 1,0870% 

90 23111/2023 27/11/2023 Sim Sim 1,0989% 

91 26/12/2023 28/12/2023 Sim Sim 1,1111% 

92 23/112024 25/1/2024 Sim Sim 1,1236% 

93 23/2/2024 27/2/2024 Sim Sim 1,1364% 

94 25/3/2024. 27/3/2024 Sim Sim 1,1494% 

95 23/4/2024 25/4/2024 Sim Sim 1,1628% 

96 23/5/2024 27/5/2024 Sim Sim 1,1765% 

97 24/6/2024 26/6/2024 Sim Sim 1,1905% 

98 23/7/2024 25/7/2024 Sim Sim 1,2048% 

99 23/8/2024 27/8/2024 Sim Sim 1,2195% 

100 23/9/2024 25/9/2024 Sim Sim 1,2346% 

101 23/10/2024 25/10/2024 Sim Sim 1,2500% 

102 25/11/2024 27/11/2024 Sim Sim 1,2658% 

103 23/12/2024 26/12/2024 Sim Sim 1,2821% 

104 23/1/2025 27/1/2025 Sim Sim 1,2987% 

105 24/2/2025 26/2/2025 Sim Sim 1,3158% 

106 24/3/2025 26/3/2025 Sim Sim 1,3333% 

107 23/4/2025 25/4/2025 Sim Sim 1,3514% 

108 23/5/2025 27/5/2025 Sim Sim 1,3699% 

109 23/6/2025 25/6/2025 Sim Sim 1,3889%\ 
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110 23/7/2025 25/7/2025 Sim Sim 1,4085% 

111 25/8/2025 27/8/2025 Sim Sim 1,4286% 

112 23/9/2025 25/9/2025 Sim Sim 1,4493% 

113 23/10/2025 27110/2025 Sim Sim 1,4706% 

114 24/11/2025 26/11/2025 Sim Sim 1,4925% 

115 23112/2025 26112/2025 Sim Sim 1,5152% 

116 2311/2026 27/1/2026 Sim Sim 1,5385% 

117 23/2/2026 25/2/2026 Sim Sim 1,5625% 

118 23/3/2026 25/3/2026 Sim Sim 1,5873% 

119 23/4/2026 27/4/2026 Sim Sim 1,6129% 

120 25/5/2026 27/5/2026 Sim Sim 1,6393% 

121 23/6/2026 25/6/2026 Sim Sim 1,6667% 

122 23/7/2026 27/7/2026 Sim Sim 1,6949% 

123 24/8/2026 26/8/2026 Sim Sim 1,7241% 

124 23/9/2026 25/9/2026 Sim Sim 1,7544% 

125 23/10/2026 27/10/2026 Sim Sim 1,7857% 

126 23111/2026 25!11/2026 Sim Sim 1,8182% 

127 23112/2026 28/12/2026 Sim Sim 1,8519% 

128 2511/2027 27/1/2027 Sim Sim 1,8868% 

129 23/2/2027 25/2/2027 Sim Sim 1,9231% 

130 23/3/2027 25/3/202=7 Sim Sim 1,9608% 

131 23/4/2027 27/4/2027 Sim Sim 2,0000% 

132 24/5/2027 26/5/2027 Sim Sim 2,0408% 

133 23/6/2027 25/6/2027 Sim Sim 2,0833% 

134 23/7/2027 27/7/2027 Sim Sim 2,1277% 

135 23/8/2027 25/8/2027 Sim Sim 2,1739% 

136 23/9/2027 27/9/2027 Sim Sim 2,2222% 

137 25/10/2027 27110/2027 Sim Sim 2,2727% 

138 23/11/2027 25/11/2027 Sim Sim 2,3256% 

139 23/12/2027 27/12/2027 Sim Sim 2,3810% 

140 24/1/2028 26/1/2028 Sim Sim 2,4390% 

141 23/2/2028 25/2/2028 Sim Sim 2,5000% 

142 23/3/2028 27/3/2028 Sim Sim 2,5641% 

143 24/4/2028 26/4/2028 Sim Sim 2,6316% 

144 23/5/2028 25/5/2028 Sim Sim 2,7027% 

145 23/6/2028 27/6/2028 Sim Sim 2,7778% 

146 24/7/2028 26/7/2028 Sim Sim 2,8571% 

147 23/8/2028 25/8/2028 Sim Sim 2,9412% 

148 25/9/2028 27/9/2028 Sim Sim 3,0303, 
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149 23/10/2028 25/10/2028 Sim Sim 3,1250% 

150 23/11/2028 27/11/2028 Sim Sim 3,2258% 

151 26/12/2028 28/12/2028 Sim Sim 3,3333% 

152 23/1/2029 25/1/2029 Sim Sim 3,4483% 

153 23/2/2029 27/2/2029 Sim Sim 3,5714% 

154 23/3/2029 27/3/2029 Sim Sim 3,7037% 

155 23/4/2029 25/4/2029 Sim Sim 3,8462% 

156 23/5/2029 25/5/2029 Sim Sim 4,0000% 

157 25/6/2029 27/6/2029 Sim Sim 4,1667% 

158 23/7/2029 25/7/2029 Sim Sim 4,3478% 

159 23/8/2029 27/8/2029 Sim Sim 4,5455% 

160 24/9/2029 26/9/2029 Sim Sim 4,7619% 

161 23/10/2029 25/10/2029 Sim Sim 5,0000% 

162 23/11/2029 27/11/2029 Sim Sim 5,2632% 

163 24/12/2029 27/12/2029 Sim Sim 5,5556% 

164 23/1/2030 25/1/2030 Sim Sim 5,8824% 

165 25/2/2030 27/2/2030 Sim Sim 6,2500% 

166 25/3/2030 27/3/2030 Sim Sim 6,6667% 

167 23/4/2030 25/4/2030 Sim Sim 7,1429% 

168 23/5/2030 27/5/2030 Sim Sim 7,6923% 

169 24/6/2030 26/6/2030 Sim Sim 8,3333% 

170 23/7/2030 25/7/2030 Sim Sim 9,0909% 

171 23/8/2030 27/8/2030 Sim Sim 10,0000% 

172 23/9/2030 25/9/2030 ·sim Sim 11,1111% 

173 23110/2030 25/10/2030 Sim Sim 12,5000% 

174 25111/2030 27/11/2030 Sim Sim 14,2857% 

175 23/12/2030 26/12/2030 Sim Sim 16,6667% 

176 23/1/2031 27/1/2031 Sim Sim 20,0000% 

177 26/2/2031 28/2/2031 Sim Sim 25,0000% 

178 24/3/2031 26/3/2031 Sim Sim 33,3333% 

179 23/4/2031 25/4/2031 Sim Sim 50,0000% 

180 23/5/2031 27/5/2031 Sim Sim 100,0000% 
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Tabel~ de Amortiza9ao e Datas de Pagamento da Remunera9ao dos CRI Serie I ~9 

# Data dePagamento Data de Pagamento da Pagariiento da Tai 
I 

Debenture Pagamento dos Remunera~ao Amortiza~ao do (%Amort.) 

CRI Principal 

1 23/06/2016 27/6/2016 Sim Nao -
2 25/07/2016 27/7/2016 Sim Nao -
3 23/08/2016 25/8/2016 Sim Nao -
4 23/09/2016 27/9/2016 Sim Niio -
5 24/10/2016 26/10/2016 Sim Nao -
6 23/11/2016 25/11/2016 Sim Nao -
7 23112/2016 27/12/2016 Sim Nao -
8 23/01/2017 25/1/2017 Sim Niio -
9 23/02/2017 1/3/2017 Sim Nao -
10 23/03/2017 27/3/2017 Sim Niio -
11 24/04/2017 26/4/2017 Sim Nao -
12 23/05/2017 25/5/2017 Sim Niio -
13 23/06/2017 27/6/2017 Sim Sim 0,2994% 

14 24/07/2017 26/7/2017 Sim Sim 0,3041% 

15 23/08/2017 25/8/2017 Sim Sim 0,3089% 

25/09/2017 
. 

16 27/9/2017 Sim Sim 0,3137% 

17 23/10/2017 25/10/2017 Sim Sim 0,3187% 

18 23/11/2017 27/11/2017 Sim Sim 0,3237% 

19 26/12/2017 28/12/2017 Sim Sim 0,3288% 

20 23/01/2018 25/1/2018 Sim Sim 0,3341% 

21 23/02/2018 27/2/2018 Sim Sim 0,3394% 

22 23/03/2018 27/3/2018 Sim Sim 0,3448% 

23 23/04/2018 25/4/2018 Sim Sim 0,3504% 

24 23/05/2018 25/5/2018 Sim Sim 0,3560% 

25 25/06/2018 27/6/2018 Sim Sim 0,3618% 

26 23/07/2018 25/7/2018 Sim Sim 0,3676% 

27 23/08/2018 27/8/2018 Sim Sim 0,3736% 

28 24/09/2018 26/9/2018 Sim Sim 0,3797% 

29 23110/2018 25/10/2018 Sim Sim 0,3860% 

30 23/11/2018 27111/2018 Sim Sim 0,3923% 

31 24/12/2018 27/12/2018 Sim Sim 0,3988% 

32 23/01/2019 2511/2019 Sim Sim 0,4055% 

33 25/02/2019 27/2/2019 Sim Sim \ 0,4122% 

34 25/03/2019 27/3/2019 Sim Sim \Q,j.1.9.1% 
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35 23/04/2019 25/4/2019 Sim Sim 0,4262% . 

36 23/05/2019 27/5/2019 Sim Sim 0,4334% 

37 24/06/2019 26/6/2019 Sim Sim 0,4407% 

38 23/07/2019 25/7/2019 Sim Sim 0,4482% 

39 23/08/2019 27/8/2019 Sim Sim 0,4559% 

40 23/09/2019 25/9/2019 Sim Sim 0,4638% 

41 23/10/2019 25/10/2019 Sim Sim 0,4718% 

42 25/11/2019 27/11/2019 Sim Sim 0,4800% 

43 23/12/2019 26/12/2019 Sim Sim 0,4883% 

44 23/01/2020 27/1/2020 Sim Sim 0,4969% 

45 26/02/2020 28/2/2020 Sim Sim 0,5056% 

46 23/03/2020 25/3/2020 Sim Sim 0,5146% 

47 23/04/2020 27/4/2020 Sim Sim 0,5238% 

48 25/05/2020 27/5/2020 Sim Sim 0,5331% 

49 23/06/2020 25/6/2020 Sim Sim 0,5427% 

50 23/07/2020 27/7/2020 Sim Sim 0,5525% 

51 24/08/2020 26/8/2020 Sim Sim 0,5626% 

52 23/09/2020 25/9/2020 Sim Sim 0,5729% 

53 23/10/2020 27/10/2020 Sim Sim 0,5834% 

54 23/11/2020 25/11/2020 Sim Sim 0,5942% 

55 . 23112/2020 ' 28/12/2020 Sim Sim- 0,6053% 

56 25/01/2021 27/1/2021 Sim Sim 0,6166% 

57 23/02/2021 25/2/2021 Sim Sim 0,6282% 

58 23/03/2021 25/3/2021 Sim Sim 0,6401% 

59 23/04/2021 27/4/2021 Sim Sim 0,6523% 

60 24/05/2021 26/5/2021 Sim Sim 0,6649% 

61 23/06/2021 25/6/2021 Sim Sim 0,6777% 

62 23/07/2021 27/7/2021 Sim Sim 0,6909% 

63 23/08/2021 25/8/2021 Sim Sim 0,7045% 

64 23/09/2021 27/9/2021 Sim Sim 0,7184% 

65 25110/2021 27/10/2021 Sim Sim 0,7327% 

66 23/11/2021 25111/2021 Sim Sim 0,7473% 

67 23/12/2021 27/12/2021 Sim Sim 0,7624% 

68 24/01/2022 26/1/2022 Sim Sim 0,7779% 

69 23/02/2022 25/2/2022 Sim Sim 0,7939% 

70 23/03/2022 25/3/2022 Sim Sim 0,8103% 

71 25/04/2022 27/4/2022 Sim Sim \ 0,8271% 

72 23/05/2022 25/5/2022 Sim Sim \. 0,8445% 

73 23/06/2022 27/6/2022 Sim Sim '\{>,8624% 
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74 25/07/2022 27/7/2022 Sim Sim _0,8808% 

75 23/08/2022 25/8/2022 Sim Sim 0,8998% 

76 23/09/2022 27/9/2022 Sim Sim 0,9194% 

77 24/10/2022 26110/2022 Sim Sim 0,9396% 

78 23/11/2022 25/11/2022 Sim Sim 0,9604% 

79 2311212022 27/12/2022 Sim Sim 0,9819% 

80 23/01/2023 25/1/2023 Sim Sim 1,0041% 

81 23/02/2023 27/2/2023 Sim Sim 1,0270% 

82 23/03/2023 27/3/2023 Sim Sim 1,0507% 

83 24/04/2023 2614!2023 Sim Sim 1,0752% 

84 23/05/2023 25/5/2023 Sim Sim 1,1006% 

85 23/06/2023 27/6/2023 Sim Sim 1,1268% 

86 24/07/2023 261712023 Sim Sim 1,1539% 

87 23/08/2023 25/8/2023 Sim Sim 1,1821% 

88 25/09/2023 27/9/2023 Sim Sim 1,2112% 

89 23/10/2023 25/10/2023 Sim Sim I ,2415% 

90 23/11/2023 27/11/2023 Sim Sim 1,2729% 

91 26112/2023 28/12/2023 Sim Sim 1,3055% 

92 23/01/2024 25/1/2024 Sim Sim 1,3394% 

93 2310212024 27/2/2024 Sim Sim 1,3746% 

94 25/03/2024 27/3/2024 Sim Sim 1,4113% 

95 23/04/2024 25/4/2024 Sim Sim 1,4494% 

96 23/05/2024 27/5/2024 Sim Sim 1,4892% 

97 24/06/2024 261612024 Sim Sim 1,5307% 

98 23/07/2024 25/7/2024 Sim Sim 1,5740% 

99 23/08/2024 27/8/2024 Sim Sim I ,6193% 

100 23/09/2024 25/9/2024 Sim Sim 1,6666% 

101 23110/2024 25/10/2024 Sim Sim 1,7162% 

102 25/1112024 27/11/2024 Sim Sim 1,7681% 

103 23/12/2024 26112/2024 Sim Sim 1,8225% 

104 23/01/2025 27/1/2025 Sim Sim 1,8796% 

105 24/02/2025 261212025 Sim Sim 1,9397% 

106 24/03/2025 261312025 Sim Sim 2,0029% 

107 23/04/2025 25/4/2025 Sim Sim 2,0695% 

108 23/05/2025 27/5/2025 Sim Sim 2,1398% 

109 23/06/2025 251612025 Sim Sim 2,2141% 

110 23/07/2025 251712025 Sim Sim (\ 2,2926% 

111 25/08/2025 27/8/2025 Sim Sim \ 2,3759% 

112 23/09/2025 251912025 Sim Sim '\),4643% 
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113 23/10/2025 27/10/2025 Sim Sim 2,5583% 

114 24/1112025 26/11/2025 Sim Sim 2,6584% 

115 23/12/2025 26/12/2025 Sim Sim 2,7653% 

116 23/01/2026 27/1/2026 Sim Sim 2,8797% 

117 23/02/2026 25/2/2026 Sim Sim 3,0023% 

118 23/03/2026 25/3/2026 Sim Sim 3,1341% 

119 23/04/2026 27/4/2026 Sim Sim 3,2762% 

120 25/05/2026 27/5/2026 Sim Sim 3,4297% 

121 23/06/2026 25/6/2026 Sim Sim 3,5961% 

122 23/07/2026 27/7/2026 Sim Sim 3,7771% 

123 24/08/2026 26/8/2026 Sim Sim 3,9746% 

124 23/09/2026 25/9/2026 Sim Sim 4,1912% 

125 23/10/2026 27/10/2026 Sim Sim 4,4294% 

126 23/11/2026 25/11/2026 Sim Sim 4,6929% 

127 23/12/2026 28/12/2026 Sim Sim 4,9859% 

128 25/0112027 27/1/2027 Sim Sim 5,3134% 

129 23/02/2027 25/2/2027 Sim Sim 5,6821% 

130 23/03/2027 25/3/2027 Sim Sim 6,1000% 

131 23/04/2027 27/4/2027 Sim Sim 6,5779% 

132 24/05/2027 26/5/2027 Sim Sim 7,1295% 

133 . 23/06/2027 25/6/2027 Sim- Sim 7,7732% 

134 23/07/2027 27/7/2027 Sim Sim 8,5342% 

135 23/08/2027 25/8/2027 Sim Sim 9,4477% 

136 23/09/2027 27/9/2027 Sim Sim 10,5645% 

137 25/10/2027 27/10/2027 Sim Sim 11,9608% 

138 23/11/2027 25/1 1/2027 Sim Sim 13,7564% 

139 23/12/2027 27/12/2027 Sim Sim 16,1510% 

140 24/01/2028 26/1/2028 Sim Sim 19,5039% 

141 23/02/2028 25/2/2028 Sim Sim 24,5339% 

142 23/03/2028 27/3/2028 Sim Sim 32,9182% 

143 24/04/2028 26/4/2028 Sim Sim 49,6880% 

144 23/05/2028 25/5/2028 Sim Sim 100,0000% 
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Tabela de Amortizacao e Datas de Pagamento da Remuneracao dos CRI Serie 140 

# Data de Data de Pagamento da Pagamento da Tai 

Pagamento Pagament Remuneracyao ·· Amortizacyao do (%Amort.) 

Debenture o dos CRI .• .. Principal 

1 23/6/2016 27/6/2016 Sim Nao -
2 2517/2016 2717/2016 Sim Nao -
3 23/8/2016 25/8/2016 Sim Nao -

4 23/9/2016 27/9/2016 Sim Nao -
5 24110/2016 26/10/2016 Sim Nao -
6 23111/2016 25/11/2016 Sim Nao -
7 23112/2016 27/12/2016 Sim Nao -
8 2311/2017 25/1/2017 Sim Nao -
9 23/2/2017 113/2017 Sim Nao -
1 Sim Nao -
0 

23/3/2017 27/3/2017 

1 Sim Nao -
1 

24/4/2017 26/4/2017 

1 Sim Nao -
2 

23/5/2017 25/5/2017 . -

1 Sim Nao -
23/6/2017 27/6/2017 

3 

1 Sim Nao -
4 

2417/2017 2617/2017 

1 Sim Nao -
5 

23/8/2017 25/8/2017 

1 Sim Nao -
6 

25/9/2017 27/9/2017 

1 Sim Nao -
7 

23/10/2017 25110/2017 

1 Sim Nao -

8 
23111/2017 27111/2017 

1 Sim Nao -

9 
26112/2017 28/12/2017 

2 
2311/2018 

Sim Nao -

0 
2511/2018 '\ 

2 Sim Nao - '\ 

1 
23/2/2018 27/2/2018 

/ 
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2 
23/3/2018 27/3/2018 

Sim Nao 

2 

-

2 Sim 
3 

23/4/2018 25/4/2018 
Nao -

2 Sim 
4 

23/5/2018 25/5/2018 
Nao -

2 
25/6/2018 27/6/2018 

Sim Nao 

5 
-

2 
2317/2018 25/7/2018 

Sim Nao 

6 

-

2 Sim 
7 

23/8/2018 27/8/2018 
Nao -

2 Sim 
8 

24/9/2018 26/9/2018 
Nao -

2 Sim 
9 

23110/2018 25110/2018 
Nao -

3 
23111/2018 27111/2018 

Sim Nao 

0 

-

3 Sim 
1 

24/12/2018 27112/2018 
Nao -

3 Sim 
2 

23/l/2019 2511/2019 
Nao -

3 
25/2/2019 27/2/2019 

Sim Nao 

3 
-

3 Sim 
4 

25/3/2019 27/3/2019 
Nao -

3 
23/4/2019 25/4/2019 

Sim Nao 

5 
-

3 Sim 
6 

23/5/2019 27/5/2019 
Nao -

3 Sim 
7 

24/6/2019 26/6/2019 
Nao -

3 Sim 
8 

2317/2019 2517/2019 
Nao -

3 Sim 
9 

23/8/2019 27/8/2019 
Nao - ." 

4 Sim 
0 

23/9/2019 25/9/2019 
Nao -

4 
23/10/2019 25110/2019 

Sim Nao ?-1 
-

Ill 



4 Sim 

2 
25/11/2019 27111/2019 

Nao -

4 Sim 

3 
23/12/2019 26/12/2019 

Nao -

4 Sim 

4 
2311/2020 27/1/2020 

Nao -

4 Sim 
5 

26/2/2020 28/2/2020 
Nao -

4 Sim 

6 
23/3/2020 25/3/2020 

Nao -

4 Sim 

7 
23/4/2020 27/4/2020 

Nao -

4 Sim 

8 
25/5/2020 27/5/2020 

Nao -

4 
23/6/2020 25/6/2020 

Sim Nao 

9 

-

5 Sim 

0 
23/7/2020 27/7/2020 

Nao -

5 Sim 
1 

24/8/2020 26/8/2020 
Nao -

5 Sim 
2 

23/9/2020 25i912020-
Nao -

5 Sim 
3 

23/10/2020 27/10/2020 
Nao -

5 Sim 
4 

23/11/2020 25/11/2020 
Nao -

5 Sim 
5 

23/12/2020 28112/2020 
Nao -

5 Sim 
6 

25/1/2021 27/1/2021 
Nao -

5 Sim 
7 

23/2/2021 25/2/2021 
Nao -

5 Sim 
8 

23/3/2021 25/3/2021 
Nao -

5 Sim 
9 

23/4/2021 27/4/2021 
Nao -

6 
24/5/2021 26/5/2021 

Sim Sim 100,00% 

0 ' 
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ANEXOIII 

Declara<;ao do Coordenador Lfder 

0 BANCO ITAU BBA S.A., institui<;ao financeira integrante do sistema de distribui<;ao de valores 

mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, n° 3.500, 1°, 2°,3° (parte), 4° e 5° andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 17.298.092/0001-30, neste ato representado na forma de seu estatuto social ("Coordenador 

Lider"), para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instru<;ao CVM n.0 414, de 30 

de dezembro de 2004, conforme em vigor, na qualidade de coordenador Jider da oferta publica com 

esfor<;os restritos de coloca<;ao dos certificados de recebiveis imobiliarios ("CRI") das 1383
, 1393 e 

1403 Series da 13 Emissao ("Emissao") daRB Capital Companhia de Securitiza<;ao ("Emissora"), 

DECLARA, para todos os fins e efeitos que, yerificou, em conjunto com a Emissora, com a 

Simplific Pavarini Distribuidora de Titu1os e Valores Mobiliarios Ltda., na qualidade de agente 

fiduciario e com o assessor legal contratado para a Emissao, a 1egalidade e ausencia de vlcios da 

opera<;ao, alem de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, corre<;ao e 

suficiencia das informa<;oes prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza<;ao de Creditos 

Imobiliarios da Emissao.-

Sao Paulo, 9 dejunho de 2016. 

BANCO ITAU BBA S.A. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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ANEXOIV 

Declaracao da Companhia Securitizadora 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA(:AO, sociedade anonima com sede na Cidade 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n. 0 255- 5° andar, parte, CEP 01448-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social ("Emissora"), para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instruc;ao CVM n.0 

414, na qualidade de Emissora da oferta publica com esforc;os restritos de colocac;ao dos 

certificados de recebiveis imobiliarios ("CRI") da 1383
, 1393 e 1403 Series da 13 Emissao 

("Emissao") da Emissora, declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto com o 

Banco Itau BBA S.A., na qualidade de coordenador lider, com a Simplific Pavarini Distribuidora 

de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., na qualidade de agente fiduciario e como assessor legal 

contratado para a Emissao, a legalidade e ausencia de vicios da operac;ao, alem de ter agido com 

diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes 

prestadas pela Emissora no Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 9 de junho de 2016. 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA(:AO 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 

y 
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ANEXOV 

Declaras;iio do Agente Fiduciario 

A SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 
LTDA., institui9iio financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Rua Sete de Setembro 99, 24° andar, inscrita no CNPJ sob o n.0 15.227.994/0001-50, neste ato 

representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciario"), para fins de atender o que 

preve o item 15 do anexo III da Instru9iio CVM n.0 414, na qualidade de Agente Fiduciario no 

ambito da oferta publica dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios ("CRI") das 138a, 139a e 140a 

Series da P Emissiio ("Emissiio") da RB Capital Companhia de Securitiza9iio ("Emissora"), 

declara, para todos os fins e efeitos que, verificou em conjunto com a Emissora, com o Banco Itau 

BBA S.A., na qualidade de eo.ordenador lider e como assessor legal contratado para a Emissiio, a 

legalidade e ausencia de vicios da opera9iio, alem de ter agido com diligencia para verificar a 

veracidade, consistencia, corre9iio e suficiencia das informa96es prestadas pela Emissora no Termo 

de Securitiza9iio de Creditos Imobiliarios da Emissiio. 

Sao Paulo, 9 dejunho de 2016. 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 
LTDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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ANEXOVI 

Descricao dos Im6veis vinculados a Emissao 

Os recursos obtidos com a emissao das Debentures serao utilizados para o reembolso ou custeio 

de novas gastos com obras de constru<;ao, revitaliza<;ao e manuten<;ao, bern como obras de 

expansao de empreendimentos detidos pela Devedora e/ou suas subsidilirias, incluindo, mas nao 

se limitando: 

Empresa Empreendimento Produto Endere~o Finalidades 

Top Shopping 
Av. Gov 

Reembolso de gastos ja 
Roberto 

SPE FORTUNA GESTAO ( matriculas n.0 S 
Silveira, 540 

incorridos e custeio de novas 

E PARTICIPACOES 50.190 e 50.474 Shopping gastos, em ambos os casas, 
Centro 

LTDA- 08.849.664/0001- do 1 o Registro de Center com as obras de revitaliza<;ao 

31 Im6veis de Nova 
Nova Igua<;u -

e manuten<;ao do 

lgua<;u, RJ) 
RJ- CEP: 

empreendimento. 
26.285-060 

CUIABA PLAZA Shopping Cuiaba 
RuaMiguel Custeio de novas gastos com 

SHOPPING (matricula n.0 

Seror, 697, · a constru<;ao do 
EMPREENDIMENTOS 29.391 do 7° Shopping 

IMOBILIARIOS E Registro de Center 
Santa Rosa- enipreendimento que nao 

PARTICIPA<;OES LTDA Im6veis de 
Cuiaba CEP foram obj eto de 

- 15.423.664/0001-30 Cuiaba, MS) 
78040-160 financiamento· previa. 
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