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TERMODESECURITIZAÇÃODECRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

1- PARTES:

Pelo presente instrumento particular, as partes:

RB CAPITAL COMPANHIADE SECURITIZAÇÃO,sociedade anônima, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na RuaAmauri, na255, 50 andar, parte, Jardim Europa, CEP01.448-

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

Estatuto Social ("Emissora" ou "Securitizadora"); e

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORADETíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS, instituição financeira,

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

4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o na 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário" ou "Instituição

Custodiante").

(Adiante, a Emissora e o Agente Fiduciário, quando mencionados em conjunto como "Partes" e,

individual e indistintamente, como "Parte".)

Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo"), para vincular os

Créditos Imobiliários aos Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIda 81" série, 1" emissão, da

Emissora, de acordo com o artigo 80 da lei na 9.514/1997, a Instrução CVM na 414/2004,

conforme abaixo definidas, e as cláusulas abaixo redigidas.

11- cLÁUSULAS:

. cLÁUSULA PRIMEIRA- DEFINiÇÕES

1.1 Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que

forem estabelecidas no corpo do presente:

"Agência de Rating";

"Aliena cão Fiduciária de

Agência de classificação de risco Standard & Poor' s;

Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel em



Imóvel": Garantia e Outras Avenças, celebrada em 26 de outubro de

2012, por meio do qual a Devedora alienou fiduciariamente o

Imóvel em favor da Emissora, nos termos da Lei n° 9.514/1997,
em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas;

"Anhanguera" ; Anhanguera Educacional Limitada, pessoa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ/MFn°, 05.808.792/0001-49, com sede

na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Alameda Maria
Tereza, n°, 4.266, Bairro DoisCórregos, CEP13.278.181;

"Anexo I": Anexo I deste Termo, contendo as características dos Créditos
Imobiliários vinculados aos CRI;

"BM&FBOVESPA": BM&FBOVESPAS.A.. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
"Boletins de Subscrição": Boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os

Investidores subscreverão os CRIe formalizarão a sua adesão a

todos os termos e condições deste Termo e da Oferta;
"Carta de Fiança do Preço Carta de fiança bancária contratada pela Devedora às suas
da Cessão": expensas, que assegura ao Cedente a restituição dos valores

pagos à Devedora, sendo çerto que após o integral pagamento

da Confissão de Dívida, e nos termos da Escritura de Cessão de
Direitos Aquisitivos, o valor da Carta de Fiança do Preço da
Cessão çorresponderá a aproximadamente 100% do Saldo
Devedor do CRIna Data de Emissão. A Carta de Fiança do Preço

da Cessão deverá ser renovada, conforme Escritura de Cessão
de Direitos Aquisitivos, até que seja realizado o levantamento
da Hipoteca da matrícula do Imóvel;

"CCI"; Cédulas de Créditos Imobiliários fracionárias, emitidas pela
Securitizadora, sem garantia real imobiliária sob a forma
escrituraI, para representar a totalidade dos Créditos
Imobiliários, por meio da celebração da Escritura de CCI;

"Cedente" ou "Fundo": Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV, constituído
sob a forma de condomínio fechado, regido pelo seu
regulamento, pela Lei n°. 8.668, de 25 de junho de 1993,

conforme alterada, pela Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários n°. 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada e pelas disposições legais e regulamentares que lhe

CI--""'
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forem aplicáveis, inscrito no CNPJ/MF sob o na

09.150.967/0001-24, O qual é administrado pela GDCPartners
Serviços Fiduciários DTVMLtda., sociedade autorizada pela
CVM a administrar fundos de investimento e administrar
carteiras de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, na.

3.000, Bloco 1, Sala 317, CEP 22775-003, inscrita no CNPJ/MF

sob o na. 10.749.264/0001-04, na qualidade de cedente dos
Créditos Imobiliários em favor da Securitizadora;

."CETIP": CETIP S.A. - Mercados Organizados, instituição devidamente

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de
serviços de custódia escrituraI de ativos e liquidação
financeira, com sede no Município do Riode Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, na 230, 110

andar, CEP20031-170;
"Condições Resolutivas": As condições resolutivas da cessão dos direitos aquisitivos do

Imóvel descritas na Cláusula 5.1 da Escritura de Cessão de
Direitos Aquisitivos;

"Confissão de Dívida": Escritura Pública de Confissão de Dívida e Novação, celebrada

em 26 de outubro de 2012, pela qual o Fundo se confessou
devedor, em favor da Devedora;

"Conta Centralizadora": Conta corrente na 02085-8, agência 0910, no Banco Itaú
Unibanco S.A., de titularidade da Emissora, ou outra conta que
esta venha a indicar oportunamente por escrito, na qual os
Créditos Imobiliários serão recebidos para pagamento dos CRI;

"Contrato de Cessão": Instrumento Particular de Cessão de Créditos sob Condição

Suspensiva e Outra Avenças, celebrado em 26 de outubro de

2012, entre o Cedente e a Emissora, e aditado em 20 de
dezembro de 2012, por meio do qual os Créditos Imobiliários
decorrentes do Contrato de Locação foram cedidos pelo
Cedente à Emissora, entre outras avenças;

"Contrato de Distribuição"; Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores
Esforços, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81a

Série da 1" Emissão da RBCapital Companhia de Securitização,

~
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firmado nesta data entre a Emissora e o Coordenador Líder,

por meio do qual a Emissora contratou o Coordenador Líder

para realizar a distribuição pública dos CRI nos termos das
Instruções CVMn° 414/2004 e 476/2009;

"Contrato de Locação": Contrato de locação atípica do Imóvel, firmado, em 26 de

outubro de 2012, entre a Devedora, na qualidade de locatária,

e o Fundo, na qualidade de locador, por meio do qual o Fundo
locou o Imóvel para a Devedora, nos prazos, termos e
condições avençados no referido instrumento;

"Coordenador Líder": RBCapital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,

inscrita no CNPJ/MFsob o n.° 89.960.090/0001-76;

"Créditos Imobiliários": Créditos imobiliários oriundos do Contrato de Locação, no
valor, forma de pagamento e demais condições previstas no

Contrato de Locação;

"CR''': Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos pela Emissora,

com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da celebração
deste Termo, nos termos dos artigos 6° ao 8° da Lei n°
9.514/1997;

"CVM": Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Emissão dos CRI": 07 de dezembro de 2012;

"Devedora" ou "Locatária": Academia Paulista Anchieta Limitada, inscrita no CNPJ/MFsob

o n°. 62.655.261/0001-05, a qual é responsável pelo

pagamento dos Créditos Imobiliários, na condição de locatária
do Imóvel;

"Dia Util": Todo aquele que não seja sábado, domingo ou feriado nacional
na República Federativa do Brasil e qualquer outro dia que,
por qualquer motivo, não houver expediente na
BM&FBOVESPA;

"Documentos da Operação": Promessa de Compra e Venda, Contrato de Locação, o
Contrato de Cessão, Confissão de Dívida, Escritura de Cessão

de Direitos Aquisitivos, Alienação Fiduciária de Imóvel,

Escritura de CCI, Termo de Securitização, Contrato de
Distribuição e os Boletins de Subscrição dos CRI, quando
mencionados em conjunto; l
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"Emissão": Emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81"

série da 1" emissão da Emissora;

"Escritura de CCI": Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos
Imobiliários Fracionárias sem Garantia Real Imobiliária sob a

Forma EscrituraI, firmado em 26 de outubro de 2012, entre a
.

Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários, inscrita no CNPJ/MFsob o n° 17.343.682/0001-38;

"Escritura de Cessão de Escritura pública de cessão de direitos aquisitivos sobre bem

Direitos Aquisitivos": imóvel objeto de propriedade fiduciária em garantia com

condições resolutivas e outras avenças, celebrada em 26 de

outubro de 2012, junto ao 9° Tabelião de Notas de São Paulo,
livro 9.951, fls. 321, pelo qual o Fundo adquiriu da Devedora os

direitos aquisitivos incidentes sobre Imóvel, nos termos e

condições da referida escritura pública;

"Fiadora ": Anhanguera Educacional Participações S.A., inscrita no

CNPJ/MFsob o n°. 04.310.392/0001-46;

"Fiança": Garantia fidejussória prestada pela Fiadora, nos termos do

Contrato de Locação, para pagamento integral dos Créditos

Imobiliários e cumprimento das demais obrigações assumidas

pela Devedora no referido instrumento;

"Garantias": Alienação Fiduciária de Imóvel, a Carta de Fiança e a Fiança,

quando mencionadas em conjunto;

"Hipoteca ": Hipoteca incidente sobre o Imóvel, registrada sob n°. 10 da

matrícula n°. 71.270 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de

São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, em favor de
Heitor Pinto e Silva Filho e Vladimir Pinto e Silva para garantia
de cumprimento de obrigação contratual pela Anhanguera, no
valor de R$285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões
de reais), com vencimento final em 16 de setembro de 2013,
nos termos da Escritura de Hipoteca lavrada no 8° Tabelião de
Notas de São Paulo, Capital, livro 3298, páginas 229;

"Imóvel": Imóvel descrito no anexo I da Escritura de CCI e objeto de

locação do Contrato de Locação;

"Incorporação Societária": Incorporação societária da Devedora pela Anhanguera, a qual,

(
l.----
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nesta data, tem os seus respectivos atos societários em fase de

protocolo e arquivamento perante a JUCESP- Junta Comercial
'. do Estado de São Paulo, sendo que a Anhanguera sucederá a

Devedora em todos os seus direitos e obrigações a partir da

conclusão do processo de incorporação societária;

"Instituição Custodiante" ou Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,

"Agente Fiduciário": qualificada no preâmbulo deste Termo;

"Instrução CVMnO28/1983": Instrução CVMn° 28, de 23 de novembro de 1983;

"Instrução CVMn° Instrução CVMn° 400, de 29 de dezembro de 2003;

400/2003 ":

"Instrução CVMn° Instrução CVMn° 409, de 18 de agosto de 2004;

409/2004":

"Instrução CVMn° Instrução CVMn° 414, de 30 de dezembro de 2004;

414/2004":

"Instrução CVMn° Instrução CVMnO476, de 16 de janeiro de 2009;

476/2009":

"Investidores" ou "Titulares Subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos

dos CRI": Emissão;

"IPCA/IBGE": Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"Lei n° 6.385/1976": Lei n° 6.385, de 07 de setembro de 1976;

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

"Lei nO9.307/1996": Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996;

"Lei n° 9.514/1997": Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997;

"Lei nO10.931/2004": Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004;

"Medida Provisória n° 2.158. Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;

35/2001 ":
"Obrigações Garantidas": O pagamento dos Créditos Imobiliários e demais obrigações da

Devedora, previstas no Contrato de Locação;

"Oferta": Distribuição primária dos CRI mediante esforços restritos de

colocação, nos termos da Instrução da CVM nO476/2009, sob

regime de melhores esforços, com intermediação do

Coordenador Líder, observados os termos e condições

estipulados no Contrato de Distribuição;

(
V--
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"Patrimônio Separado":

"Promessa de Compra e

Venda":

"Regime Fiduciário":

Patrimônio constituído, na forma do artigo 11 da Lei n°

9.514/1997, após a instituição do Regime Fiduciário, pelos

Créditos Imobiliários, representados pelas CCI e Garantias,

incluindo a Conta Centralizadora, o qual não se confunde com

o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente

à liquidação dos CRI a que está afetado, bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração e
obrigações fiscais;

Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de

Imóvel, celebrado em 27 de setembro de 2012, entre a

Devedora e a RBCommercial Properties 38 Empreendimentos

Imobiliários Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita

no CNPJ/MFsob o n°. 14.607.054/0001-24, tendo por objeto o

Imóvel acima definido, nos termos do referido instrumento

particular, observado que a referida sociedade indicou o

Cedente para adquirir o Imóvel e assumir as obrigações e

direitos decorrentes do referido instrumento, nos termos da

sua Cláusula 5.1.2; e

Regime patrimonial instituído na forma do artigo 9° da Lei n°

9.514/1997, pela Emissora, que segrega os Créditos

Imobiliários, representados pelas CCIe Garantias, incluindo a

Conta Centralizadora, do patrimônio comum da Emissora, até
o pagamento integral dos respectivos CRI, constituindo o
Patrimônio Separado e isentando os bens e direitos integrantes
do mesmo de ações ou execuções de credores da Emissora, de

forma que respondam exclusivamente pelas obrigações

inerentes aos títulos a eles afetados.

cLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

9

2.1 Vinculação: Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e

irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, cedidos à Emissora nos termos do Contrato

de Cessão, aos CRIda 81" Série de sua 1" Emissão, cujas características são descritas na Cláusula I
Te""". ,b,;,o }-? lj



2.2 Declaração de Vinculação: A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo,

os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, decorrentes do Contrato de Locação, com

valor nominal total de R$ 61.160.269,55 (sessenta e um milhões, çento e sessenta mil, duzentos

e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), na Data de Emissão dos CRI, cuja

titularidade foi obtida pela Emissora por meio da çelebração do Contrato de Cessão.

2.3 Representação dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários encontram-se

representados integralmente pelas CCI, emitidas pela Emissora sem garantia real imobiliária sob

a forma escritural, nos termos da Lei n° 10.931/2004 e da Escritura de CCI.

2.3.1 A Escritura de CCI encontra-se devidamente custodiada junto à Instituição

Custodiante, nos termos do 5 4° do artigo 18 da Lei n° 10.931/2004.

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

registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei nO

10.931/2004, através da declaração que constitui o anexo 11 deste Termo.

2.4 Características dos Créditos Imobiliários: As características dos Créditos Imobiliários

vinculados aos CRIobjeto deste Termo, incluindo a identificação da Locatária e do Imóvel, estão

perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo I.

2.5 Arrecadação dos Créditos Imobiliários: A arrecadação dos Créditos Imobiliários será

realizada diretamente pela Emissora e os recursos decorrentes dos pagamentos da Locatária
serão depositados na Conta Centralizadora, sendo que a cobrança judicial, caso necessária, será

efetuada por advogados especializados.

2.6 Custódia e Guarda de Documentos: Conforme disposto no Contrato de Cessão, o Cedente
ficou responsável pela custódia e guarda de todos e quaisquer documentos comprobatórios dos
Créditos Imobiliários. O Cedente deverá guardar toda a documentação que esteja na sua posse
pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o pagamento integral dos Créditos Imobiliários.

cLÁUSULATERCEIRA- IDENTIFICAÇÃODOSCRIE FORMADEDISTRIBUiÇÃO

3.1 Características dos CRI:Os CRIobjeto da Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos (

Imobiliários, representados pelas CCI,possuem as seguintes çaracterísticas: ~/

~ / 10



a) Emissão: 1a;
b) Série: 81a;
c) Quantidade de CRI: 133 (cento e trinta e três);

d) Valor Global da Série: R$ 44.808.343,72 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e oito mil,

trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), na Data de Emissãodos CRI;

e) Valor Nominal Unitário: R$ 336.904,84 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e quatro

reais e oitenta e quatro centavos), na Data de Emissãodos CRI;

f) Prazo de Amortização: 179 meses, ou 5.448 (cinco mil, quatrocentos quarenta e oito) dias

corridos, sendo o primeiro pagamento devido em 07 de janeiro de 2013 e o último em 07 de

novembro de 2027, na Data de Vencimento Final, conforme abaixo prevista;

g) Atualização Monetária: anual de acordo com a variação acumulada do IPCAlIBGE, ou índice

que venha a substituí-lo, calculada conforme disposto na Cláusula Quinta deste Termo;

h) Juros Remuneratórios: 4,4807% (quatro vírgula quatro oito zero sete por cento), calculado

com base em um ano de 360 dias;

i) Periodicidade de Pagamento de Amortização e Juros Remuneratórios: mensal, o qual se

iniciará em 07 de janeiro de 2013;

j) Regime Fiduciário: sim;

k) Garantia Flutuante: não;

I) Garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Fiança;

m) Sistema de Registro e Liquidação Financeira: CETIP21 e BOVESPAFIX;

n) Código ISIN: BRRBRACRI234;

o) Data de Emissãodos CRI (exclusivamente para fins de cálculo): 07 de dezembro de 2012;

p) Local de Emissão: Cidade de SãoPaulo, Estado de SãoPaulo;

q) Data de Vencimento Final: 07 de novembro de 2027;

r) Curva de Amortização dos CRI: de acordo com o fluxo nominal unitário dos CRI constante do

anexo 111 deste Termo; e

s) Classificação de Risco: nota "M-", atribuído pela Agência de Rating.

3.2 Distribuição e Negociação: OsCRIserão registrados para distribuição primária e negociação

secundária na CETIP e na BMf1FBOVESPA,e distribuídos com a intermediação do Coordenador

Líder, nos termos do artigo 2° da Instrução CVMn° 476/2009.

3.3 Dispensa de Registro da Oferta: A Oferta será realizada em conformidade com a Instrução

CVM



automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM,nos termos do artigo 6° da
Instrução CVMn° 476/2009.

3.3.1 A Oferta é destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do artigo 4°

da Instrução CVMn° 476/2009 e do artigo 109 da Instrução CVMn° 409/2004, observado

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

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

jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVMn° 409/2004 deverão

subscrever ou adquirir, no âmbito da Oferta, valores mobiliários no montante mínimo de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.3.2 Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVMn° 476/2009, os CRI serão
ofertados a, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores e subscritos ou adquiridos por, no
máximo, 20 (vinte) Investidores.

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

Investidores, por ocasião da subscrição, fornecer, por escrito, declaração no respectivo
Boletim de Subscrição, atestando que estão cientes de que:

a) a oferta dos CRInão foi registrada na CVM;e

b) os CRIofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução
CVMn° 476/2009.

3.4 Encerramento da Oferta: A Oferta será encerrada quando da subscrição da totalidade dos

CRiou a exclusivo critério do Coordenador Líder. Os CRIque não forem colocados no âmbito da
Oferta serão cancelados pela Emissora. O Coordenador Líder não será responsável pela
subscrição e integralização dos CRI, uma vez que a distribuição pública dos CRIserá realizada
pelo Coordenador Líder em regime de melhores esforços.

3.4.1. A Emissora desvinculará dos CRIe, por consequência, do Regime Fiduciário e do
Patrimônio Separado da Emissão tantas CCIquantos forem os CRIcancelados, se for o caso,
na forma do subitem 3.4 acima, indistintamente, independentemente de anuência ou

Assembleia Geral dos titulares dos CRI, com o que estes estão cientes e concordam, em



3.4.2. A Instituição Custodiante será comunicada pela Emissora da desvinculação

referida no subitem 3.4.1., acima, obrigando-se, desde já, a colaborar com a Emissora no

que for inerente às suas funções, praticando todos os atos que sejam necessários para

tanto.

3.4.3 Em conformidade com o artigo 8° da Instrução CVMn° 476/2009, o encerramento

da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder (ou pela Emissora, em nome do

Coordenador Líder) à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do seu encerramento,

devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVMna rede

mundial de computadores e conter as informações indicadas no anexo I da Instrução CVM

n° 476/2009.

3.4.4 Caso, em razão de impossibilidades técnicas da CVM, o acesso ao sistema

disponibilizado pela CVMpara envio de documentos por intermédio de sua página na rede

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

da Oferta será feito por meio de petição assinada conjuntamente pelo Coordenador Líder e

pela Emissora.

3.4.5 Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses contados da data de

seu início ("Prazo de Colocação"), o Coordenador Líder (ou a Emissora, em nome do

Coordenador Líder) deverá realizar a comunicação prevista no subitem 3.4.3, acima, com

os dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu encerramento.

3.5 Restrição de Negociação dos CRI: Os CRI somente poderão ser negociados nos mercados

regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de

subscrição ou aquisição dos CRI pelos Investidores, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução

CVM476.

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

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

pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei n° 6.385/1976 e da

Instrução CVM n° 400/2003 e apresente prospecto da Oferta à CVM, nos termos da

. regulamentação aplicável.
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cLÁUSULA QUARTA - SUBSCRiÇÃOE INTEGRALIZAÇÃODOSCRI

4.1 Subscrição e Integralização dos CRI: Os CRI serão subscritos e integralizados em moeda

corrente nacional, via CETIPe/ou BM&FBOVESPA,na forma do subitem 4.1.1, abaixo. O preço de

integralização de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de

~missão dos CRI, acrescido da atualização monetária e dos juros remuneratórios, conforme item

3.1, acima, calculados pro rata die, desde a Data de Emissãodos CRI até a data de sua efetiva

integralização, e reduzido de eventuais amortizações que possam vir a ocorrer durante esse

período, sendo admitido ágio ou deságio ("Preço de Integralização").

4.1 .1 Os CRI poderão ser subscritos por investidores qualificados durante todo o Prazo

de Colocação, com a assinatura do competente Boletim de Subscrição, e a integralização

ocorrerá durante o Prazo de Colocação, na data informada pela Emissora no Boletim de

Subscrição ("Data de integralização").

4.1.2 A integralização dos CRIserá realizada via CETIPe/ou BM&FBOVESPA.

cLÁUSULA QUINTA - CÁLCULODOSALDODEVEDOR,JUROSREMUNERATÓRIOSE

AMORTIZAÇÃODOSCRI

5.1 Cálculos: Os juros serão pagos juntamente com a amortização, nas Datas de Vencimento,

calculados utilizando-se as fórmulas a seguir:

VNa = VNb x C, onde:

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário na Data de Emissãodos CRiou na última Data de Atualização, data

de incorporação de juros, ou após a última amortização, se houver, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento; e

c = Fator acumulado da variação do IPCAIIBGE, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento, apurado conforme segue:



c = NI,,; onde:
NIo

Excepcionalmente, para a primeira Data de Atualização, a qual ocorrerá em 07 de novembro de

2013:

N/n= número índice de Atualização Monetária referente ao mês de setembro de 2013; e

N/o= número índice de Atualização Monetária referente ao mês de outubro de 2012;

Para as demais Datas de Atualização, após a primeira Data de Atualização:

Nln= número índice de Atualização Monetária referente ao segundo mês imediatamente anterior

à Data de Atualização. Exemplificadamente, para a segunda Data de Atualização, isto é, 07 de
novembro de 2014, Nln corresponde ao número índice de Atualização Monetária referente a

setembro de 2014; e

N/o= número índice de Atualização Monetária referente ao segundo mês imediatamente anterior

à última Data de Atualização. Exemplificadamente, para a segunda Data de Atualização, isto é,
07 de novembro de 2014, N/o corresponde ao número índice de Atualização Monetária referente

a setembro de 2013.

Observações:

(a)O termo "Número.índice" refere-se ao número-índice do IPCAlIBGE, divulgado com todas as

. çasas decimais.

(b) Considera-se data de atualização todo dia 07 do mês de novembro de çada ano ("Data de

Atualização").

(c)Considera-se data de vencimento todo dia 07 de cada mês ("Data de Vencimento").

5.1.1 A atualização monetária dos CRI será calculada e realizada da mesma forma

prevista para os Créditos Imobiliários, nos termos do Contrato de Lo ação, conforme o

disposto no item 5.1, acima. O índice de atualização monetária dos •RI, atu ente o
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IPCAlIBGE,também será obtido e substituído por outros índices da mesma forma prevista
para os Créditos Imobiliários, nos termos do Contrato de Locação.

5.1.2 Se na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias da Emissora
prevista neste Termo não houver divulgação do IPCAlIBGE,ou índice que vier a substituí-lo
nos termos do subitem 5.1.1, acima, será aplicado o último número índice divulgado, não
sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades, por parte da
Emissora, quando da divulgação posterior do índice que seria aplicável.

5.2. Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros
remuneratórios, equivalentes à 4,4807% (quatro vírgula quatro oito zero sete por cento) ao ano,
calculados de acordo com a fórmula descrita a seguir:

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

J = Valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

VNa = Conforme acima definido; e

FatortLeJtLTOS = Fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado conforme segue:

[

•••tI. ••.••••xoaJ~
Fator de Juros = (1~+1).... ,onde:

i= 4,4807;

nQ de meses= número de meses inteiros entre (a) a Data de Emissão dos CRIe a primeira Data de
Vencimento; ou, conforme o caso (b) a Data de Vencimento imediatamente anterior e a próxima
Data de Vencimento;

dqJ= número de dias corridos entre a Data de Emissão dos CRiou, coforme o caso,
Data de Vencimento e a data de cálculo; e

. .'

'Itima
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dct= número de dias corridos entre (a) a Data de Emissão dos CRI e a primeira Data de

Vencimento; ou, conforme o caso, (b) a Data de Vencimento imediatamente anterior e a

próxima Data de Vencimento.

Critérios de Precisão:

(a)O fator resultante da expressão

árredondamento.

n°mesesx30
360 é considerado com 9 casas decimais sem

nOmesesx30

(b) A expressão (1+ i) 360 é considerada com 9 casasdecimais com arredondamento.

(
dep)

(c)A expressão det é considerada com 9 casasdecimais, sem arredondamento.

5.3 Amortização dos CRI: O Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado mensalmente,

nas respectivas Datas de Vencimento, sendo a primeira Data de Vencimento o dia 07 de janeiro

de 2013, conforme a fórmula descrita a seguir:

AM; = VNa xTaj, onde:

AMI = Valor unitário da i.ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais,

sem arredondamento;

VN. = Conforme definido acima; e

Tal = Taxa de amortização, informada com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento, de

acordo com o Anexo 111 do presente Termo.

5.4 Saldo Devedor: Exclusivamente para cálculo do Saldo Devedor dos CRI, para fins de resgate

antecipado, serão utilizados as fórmulas a seguir:

IUl'pror •••.••
S [

'C"n PM1lXe,,] [(1 -)-!-] tl4pro rrrt.a dD = '£',=1 ~ X + tu. on e:
(1+;)_
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SD = Saldo Devedor do CRIna data de cálculo;

PMTi= i.ésimo valor, constante no campo "PMTt, na tabela constante no anexo 111deste Termo;

i= 4,4807% (quatro vírgula quatro oito zero sete por cento);

.n = número de dias corridos entre a Data de Vencimento anterior à data de cálculo e a Data de
Pagamento do PMT1, constante na tabela do anexo 111,com base em um ano de 360 dias;

dcpproral:4 = Número de dias corridos entre a Data de Vencimento anterior à data de cálculo e a data
de cálculo, com base em um ano de 365 dias;

dctprorG~a = Número de dias corridos entre a Data de Vencimento anterior à data de cálculo e a
próxima Data de Vencimento, com base em um ano de 365 dias;

Cn = Fator acumulado de atualização monetária do i.ésimo PMT, calculado com 8 (oito) casas decimais,

sem arredondamento, apurado da forma descrita abaixo:

Para eventos de pagamentos ocorridos anteriormente ao dia de 07 de novembro
imediatamente posterior à data de cálculo, caso a data de cálculo seja anterior à 07 de novembro de
2013, Cn será equivalente a 1, caso contrário:

c••= Nl"u; onde:m..u.
NlmfJ = Número Índice referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data de Emissão;

Nlm1 = Número Índice referente ao mês de setembro anterior à data de cálculo;

Para eventos de pagamentos ocorridos em, ou após, o dia de 07 de novembro imediatamente
posterior à data de cálculo:

[

"?Pro •.._]
C = (~)dap.o •.._ xNJ",." onde:
n \Nl"u Nlru'

. Nlm{] = Número Índice referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data de Emissão;

Nlm1 = Número Índice referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data de Vencimento
anterior à data de cálculo;

NI•••.••= Número índice referente ao primeiro mês posterior ao mês considerado no Nlm1;



dcppro rato = conforme definição acima;

dctpro,.o.o = conforme definição acima;

5.5 Prorrogações de Prazos: Considerar.se.ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento

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

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

serem pagos, ressalvados os casos onde os pagamentos sejam realizados por meio da Cetip

hipótese em será considerado como dia útil aquele que não coincidir com sábado, domingo e

feriados nacionais.

5.6 Prazos Entre o Recebimento dos Créditos Imobiliários e o Pagamento das Obrigações

Referentes aos CRI: Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRIdevidas

no mês em questão serão prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar que, entre

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

. referentes aos CRI, sempre decorram 2 (dois) DiasÚteis.

5.7. Atraso de Pagamento: Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas do CRI,

incidirão, sobre os valores em atraso, multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de

1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo mesmo índice dos CRI, conforme

disposto neste Termo, desde a data da mora até a data do efetivo pagamento, calculado pro

rata die, se necessário.

cLÁUSULA SEXTA- AMORTIZAÇÃOEXTRAORDINÁRIAE/OU RESGATEANTECIPADOUNILATERAL

DOSCRI

6.1 Amortização Extraordinária e/ou Resgate Antecipado Unilateral dos CRI: A Emissora

poderá, a seu exclusivo critério e independentemente de anuência ou aceite prévio por parte

dos Titulares dos CRI, a partir do 24° (vigésimo quarto) mês a contar da Data de Emissãodos CRI,

ou seja, a partir da data de 07 de dezembro de 2014, independentemente de antecipação do

fluxo dos Créditos Imobiliários, promover a amortização extraordinária e/ou o resgate

'antecipado unilateraL dos CRIvincuLadospeLopresente Termo.

6.1.1 Não obstante o disposto no item 6.1, acima, em caso de recompra compulsó' ou

foc"ltatlvo dos C~ltos Imobiliário<,ou ''''''''''' oW, fo,,", de '"r""'o dO' f



a Emissora poderá, ao seu exclusivo critério: (i) utilizar os recursos decorrentes desses

eventos para a amortização extraordinária e/ou resgate antecipado unilateral dos CRI, no
mês subsequente; ou (ii) gerir os recursos decorrentes desses eventos para realizar os

pagamentos aos Investidores nos prazos já previstos neste Termo, sendo que a gestão de

tais valores pela Emissora deverá ter sempre a finalidade de liquidação integral dos CRI,

. devendo a Emissora comunicar tais eventos ao Agente Fiduciário, no prazo de 05 (cinco)

Dias Úteis contados da respectiva ocorrência.

6.1.2 A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário, por escrito, a respeito de sua

intenção de realizar a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral dos

CRI, com antecedência mínima de 05 (cinco) Dias Úteis da data prevista para a

amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral dos CRI.

6.1.3 Observado o disposto nos itens 6.1 e 6.1.2 acima, a Emissora poderá realizar a

amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral dos CRIa seu exclusivo

critério, independentemente da anuência ou aceite prévio dos Titulares dos CRI,não sendo

necessário qualquer aceite ou autorização dos Titulares dos CRI junto à CETIP ou à
BMftFBOVESPA.

6.1.4 A amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral dos CRI,

ocorrida a partir do 24° (vigésimo quarto) mês, a partir da Data de Emissão dos CRI, a

critério da Emissora ou em decorrência de recompra compulsória ou facultativa dos

Créditos Imobiliários, ou qualquer outra forma de antecipação dos mesmos, será realizada

pelo valor do saldo devedor devidamente atualizado dos CRI, calculado à taxa de juros
remuneratórios dos CRI,na data do evento, de forma pro rata die, acrescido de uma multa
de 1,0% (um por cento) ("Multa Indenizatória"), conforme disposto na Cláusula Quinta,

acima.

6.2 Nova Curva de Amortização dos CRI: Na hipótese de amortização extraordinária e/ou

resgate antecipado unilateral dos CRIconforme item 6.1, a Emissora elaborará e disponibilizará

ao Agente Fiduciário, à CETIP e a BMFftBOVESPA,conforme o caso, uma nova curva de
amortização do CRI, recalculando, se necessário, o número e os percentuais de amortização das
parcelas futuras, na mesma conformidade das alterações que tiverem sido promovidas no

cronograma de amortização dos Créditos Imobiliários lastro da Emissão.
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6.3 Acompanhamento do Agente Fiduciário: Em qualquer dos casos acima, a amortização

extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral dos CRI será realizada sob a ciência do

Agente Fiduciário e alcançará, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu Valor
Nominal Unitário Atualizado na data do evento.

cLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇOES DA EMISSORA

7.1 Informação de Fatos Relevantes: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes

acerca dos CRIe da própria Emissora, mediante publicação no jornal de publicação de seus atos

societários, assim como informar em até 02 (dois) Dias Úteis tais fatos diretamente ao Agente
Fiduciário por meio de comunicação por escrito.

7.2 Relatório Mensal da Emissora: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal,

colocá-lo à disposição dos Investidores e enviá-lo ao Agente Fiduciário, até o 15° (décimo quinto)

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

7.2.1 O referido relatório mensal deverá incluir:

a) Data de Emissão dos CRI;

b) Saldo devedor dos CRI;

c) Critério de atualização monetária dos CRI;

d) Valor pago aos Titulares dos CRIno ano;

e) Data de Vencimento Final dos CRI;
f) Saldo devedor dos Créditos Imobiliários; e
g) . Valor recebido da Locatária.

7.3. Responsabilidade e Declarações da Emissora: A Emissora se responsabiliza, civil e

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

Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os
documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua legalidade, legitimidade,
existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e
suficiência das informações disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário,

declarando que estes se encontram na estrita e fiel forma e substância deSCritr pela Emissor.a

""te T.,mo. cJj-
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7.3.1. A Emissora declara, sob as penas da lei, que:

7.3.1.1. Quanto aos Créditos Imobiliários:

a) se responsabiliza pela existência, exigibilidade, certeza, conteúdo,

exatidão, veracidade, legitimidade, validade e correta formalização dos Créditos

Imobiliários, nos exatos valores e nas condições enunciadas no Contrato de

Locação;

b) nos exatos valores e nas condições enunciadas no Contrato de Locação, os

Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,

gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento

da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da

Emissora em celebrar este Termo;

c) nas exatas condições enunciadas no Contrato de Locação, não tem

conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais,

pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Emissora, que afetem ou possam

vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente

Termo;

d) observadas as disposições do Contrato de Locação, a Emissora adquiriu os

Créditos Imobiliários e passou a ser legítima credora da Devedora;

e) o Contrato de Locação consubstancia-se em relação contratual

regularmente constituída, válida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos

os termos e valores indicados no presente Termo e seus anexos;

f) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou
ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Emissora, em

qualquer tribunal, até a presente data, que afetem ou possam vir a afetar o

Imóvel ou, ainda que indiretamente, o presente Termo; e



g) não oferece, na presente Emissão, direito de regresso contra seu

patrimônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da
Emissora quanto às obrigações da Devedora.

7.3. 1.2. Quanto à Emissão:

a) esta Emissão, incluindo a aquisição dos Créditos Imobiliários, é legítima em

todos seus aspectos, observadas as disposições do Contrato de Locação;

b) todos os documentos desta operação estão de acordo com a legislação

aplicável; e

c) o regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI

que servem de lastro às CRIem questão, foi devidamente instituído pela Emissora

por meio deste Termo e será registrado na Instituição Custodiante.

7.4. Disponibilização de Informacão: A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI, no

prazo de 15 (quinze) dias úteis contado do recebimento da respectiva solicitação, todas as

informações relativas aos Créditos Imobiliários.

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

Agente Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada
deste, a todas as informações e documentos necessários ao desempenho de suas funções
relativas aos CRI; (b) encaminhar ao Agente Fiduciário, e divulgar em seu website, na

mesma data de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos Titulares
dos CRIque venham a ser publicados; e (c) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de

qualquer dos eventos que sejam de seu conhecimento, que gerem a rescisão antecipada do
Contrato de Locação e demais documentos da Emissão, em até 02 (dois) dias após a ciência
da sua ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos de

cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a

ser tomadas pela Emissora.

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

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório a ual, conforme



deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do

encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido relatório do grupo

societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle

comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício
social.

7.4.3. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso

quaisquer das declarações prestadas no presente Termo tornem-se total ou parcialmente
inverídicas, incompletas ou incorretas.

7.5. Declarações do item 15 do Anexo 111 da Instrução CVMn° 414/2004: As declarações

previstas no item 15 do anexo 111 da Instrução CVMn° 414/2004, integram o presente Termo na

'forma de seu anexo IV.

cLÁUSULA OITAVA- GARANTIAS

8.1 Garantias: Foramconstituídas as seguintes Garantias para a Emissão:

a) a Alienação Fiduciária de Imóvel;

b) a Carta de Fiança do Preço da Cessão; e

c) a Fiança.

8.2. A Alienação Fiduciária do Imóvel foi devidamente constituída mediante o registro da
Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças, celebrada em

26 de outubro de 2012, por meio do qual a Devedora alienou fiduciariamente o Imóvel em favor
da Emissora, nos termos da Lei n° 9.514/1997, em garantia do cumprimento das Obrigações
Garantidas, conforme o R.11 da matrícula n°. 71.270 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

8.3. Nos termos da Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos, caso ocorra uma das Condições
Resolutivas, caberá à Devedora restituir ao Cedente os valores até então pagos pelo Cedente à
Devedora, acrescidos das despesas de emolumentos, registro e ITBI,tudo corrigido, de forma pro I
rata die, desde a data de cada pagamento pela variação do IPCA/IBGE,acresci~de juros a taxa ~
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de 0,95% (noventa e cinco dédmos por cento) ao mês até a data da efetiva restituição,

deduzindo os valores recebidos pelo Fundo e pagos pela Devedora a título de aluguel por conta
do Contrato de Locação, corrigidos, de forma pro rata die, desde a data de cada pagamento

pela variação do IPCAlIBGE,acrescido de juros a taxa de 0,95% (noventa e cinco décimos por

cento) ao mês, também até a data da efetiva restituição ("Valor de Restituição").

8.3.1. Emgarantia dos termos e condições da Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos,

o que inclui, mas não se limita, ao pagamento do (i) Valor de Restituição, do saldo do

preço de aquisição dos direitos aquisitivos do Imóvel quitado através de Confissão de

Dívida e do pagamento da Indenização Proporcional (definida na Escritura de Cessão de

Direitos Aquisitivos); ou, (ii) do valor da indenização prevista na Cláusula Décima Terceira

do Contrato de Locação, conforme o caso, a Devedora apresentou a Carta de Fiança do

Preço da Cessão.

8.4. A Fiança foi devidamente constituída, nos termos do Contrato de Locação, pelo qual a

Fiadora compareceu, na qualidade de fiadora, principal pagadora e garantidora solidária por

todas as quaisquer obrigações assumidas pela Locatária que, nos termos do Contrato de Locação,
que se tornem exigíveis em virtude de qualquer evento de inadimplemento contratual,

renunciando expressamente, inclusive, aos direitos e prerrogativas que lhe conferem os artigos

821,827,829,835,837,838 e 839 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.404, de 10 de janeiro de

2002, conforme alterada).

cLÁUSULANONA- REGIMEFIDUCIÁRIOEADMINISTRAÇÃODOPATRIMÔNIOSEPARADO

9.1 Instituição de Regime Fiduciário: Na forma do artigo 90 da Lei n° 9.514/1997, a Emissora
. institui, em caráter irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e

Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro

para os CRI.

9.1.1 Com a instituição do Regime Fiduciário, os Créditos Imobiliários, as CCI que os
representam e incluindo a Conta Centralizadora, passam a integrar o Patrimônio Separado,
que não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente à
liquidação dos CRI,aos quais está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos

de administração e obrigações fiscais.
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9.1.2 Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/1997, os Créditos Imobiliários, Garantias e

os recursos mantidos na Conta Centralizadora estão isentos de qualquer ação ou execução

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

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

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

entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n° 2.158-

35/2001.

9.2 Constituição de Patrimônio Separado: A Emissora, ao instituir o Regime Fiduciário

çonstituirá o Patrimônio Separado, sendo que o administrará ordinariamente, promovendo as

diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de

. recebimento dos Créditos Imobiliários e de pagamento da amortização do principal, juros e

demais encargos acessórios dos CRI.

9.2.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo 111 da Instrução CVMn° 41412004, a

Emissora declara que:

a) a custódia das Escritura de CCI, em via original, será realizada pela Instituição

Custodiante;

b) a guarda e conservação, em vias originais, dos documentos que dão origem aos

Créditos Imobiliários serão de responsabilidade da Emissora; e

c) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades

que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i)

o controle da evolução do saldo devedor dos Créditos Imobiliários; (ii) a apuração e

informação à Locatária e ao Agente Fiduciário dos valores devidos pela Locatária; (iH) o

controle e a guarda dos recursos que transitarão pelo Patrimônio Separado; e (iv) a

emlssao, quando cumpridas as condições estabelecidas, mediante ciência expressa do

Agente Fiduciário, dos respectivos termos de liberação de garantias.

9.2.2 A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio

Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamental negligência ou



cLÁUSULA DEZ - AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1 Nomeação de Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que

formalmente aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe
competem, sendo-lhe devida uma remuneração nos termos da lei e deste Termo.

10.2 Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Investidores, o
Agente Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente Termo, com todas as suas cláusulas e condições;

b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições
previstos na legislação específica e neste Termo;

c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é
atribuída, conforme o parágrafo terceiro do artigo 66 da Lei na 6.404/1976;

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

e) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no inciso 11,do
artigo 90 e artigo 10 da Instrução CVMna 28/1983;

f) que verificou a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Securitizadora no
Termo; e,

g) que verificou, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste
Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que
tenha conhecimento.

10.3 Deveres e Responsabilidades do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora
nomeado, principalmente:

.a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Investidores, empregand no exercício da (
função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na dministração dos
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próprios bens, acompanhando a atuação da Securitizadora na administração do Patrimônio
Separado;

b) adotar, quando cabível, medidas judiciais ou extrajudiciais necessanas à defesa dos

interesses dos Investidores, bem como à realização dos bens e direitos afetados ao Patrimônio

Separado, caso a Securitizadora não o faça nas hipóteses de substituição ou liquidação do
Patrimônio Separado;

-c) exercer, na hipótese de insolvência da Securitizadora, a administração transitória do
Patrimônio Separado, conforme estabelecido neste Termo;

d) promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação do Patrimônio Separado;

e) convocar, quando entender necessário e sempre que se houver verificado a ciência da
ocorrência de qualquer hipótese específica prevista na regulamentação aplicável ou neste

Termo, a Assembléia Geral de Titulares dos CRI,conforme prevista no Termo, respeitadas outras

regras relacionadas às Assembleias Gerais constantes da Lei n° 6.404176, conforme alterada;

f) no caso de renúncia de suas funções, em virtude da superveniência de conflitos de interesses

ou de qualquer outra modalidade de inaptidão, permanecer no exercício dessas funções pelo
prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúncia, devendo, ainda, fornecer à

Securitizadora ou a quem esta indicar, em até 30 (trinta) dias da data de sua renúncia, cópia

digitalizada de toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados ao exercício
de suas funções;

g) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados
ao exercício de suas funções, recebidos da Securitizadora;

(
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. h) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas no

presente Termo, bem como a regularconstituição das garantias, quando aplicável diligenciando ~
no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; ~

i) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI, conforme
estipulado no presente Termo;



j) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer
outra modalidade de inaptidão;

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

da ocorrência do fato, na hipótese de eventual inadimplemento de quaisquer obrigações
àtinentes a este Termo;

I) fornecer à Securitizadora termo de quitação, no prazo de 05 (cinco) dias após satisfeitos os

Créditos Imobiliários e extinto o Regime Fiduciário, que servirá para baixa, nos competentes

Cartórios de Registros de Imóveis dos Créditos Imobiliários e garantias a elas vinculadas, se for o
caso;

m) manter atualizada a relação de Titulares dos CRI,conforme posição emitida pela CETIPe/ou
BMftFBOVESPA;

n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
.quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora; e

o) disponibilizar o Valor Nominal Unitário, calculado em conjunto com a Emissora, aos

. investidores e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou se seu
website.

10.4 Remuneração do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Emissora, como
remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e

deste Termo, parcelas anuais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que a primeira parcela
será quitada a partir da primeira integralização dos CRI pelos Investidores, e as demais, nas
mesmas datas dos anos subsequentes.

10.4.1. A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a prestação dos

serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, cf-
exemplificativamente: publicações em geral (exemplos: edital de convocação de

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

anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição

etc.), notificações, extração de certidões, despesas com viagens e estadias, transportes e .;
alimentação de seus agentes, conference-call, bem como custas e despesas c rárias ~
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relacionadas aos termos de quitação, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado,
ou, na sua insuficiência, pelos Investidores.

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

despesas incorridas pelo Agente Fiduciário com a contratação de terceiros

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

despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, indenizações,

depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos

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

Imobiliários e/ou executar o Contrato de Alienação Fiduciária integrante do

Patrimônio Separado. Tais despesas incluem também os gastos com honorários

advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente

Fiduciário ou contra o Agente Fiduciário intentadas, no exercício de suas funções,

ou ainda que lhe cause prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da

comunhão dos Titulares dos CRI, que serão suportadas pelo Patrimônio Separado
ou, na hipótese de insuficiência deste, pelos Investidores.

10.4.1.2. O pagamento das despesas referidas nos itens 10.4.1 e 10.4.1.1

acima será realizado mediante apresentação das respectivas faturas apresentadas

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

aprovação, se assim possível, da despesa por escrito pela Emissora, na qualidade

de administradora do Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos
Investidores, observando-se, neste último caso, que a Emissora será comunicada

sobre tais despesas, sempre que possível, previamente e por escrito.

10.4.1.3. O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda
com o risco de não ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em
discordância com (i) critérios de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em
relações comerciais do gênero; ou (ii) a função fiduciária que lhe é inerente.

10.4.2 Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações previstas no
item 10.4, acima, estará sujeita a multa moratória de 2%(dois por cento) sobre o valor do

débito, bem como a juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês, ficando o valor do
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débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCAlIBGE,o qual incidirá desde a data de mora

até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

10.4.3 As parcelas de remuneração serão atualizadas, anualmente, a partir de assinatura

deste Termo pela variação do IPCA/lBGE,adotando-se, ainda, os mesmos critérios de
substituição desse índice, conforme previsto neste Termo.

10.4.4 A remuneração definida no item 10.4, acima, será devida mesmo após o

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de

inadimplências não sanadas, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

10.4.5 As parcelas acima mencionadas deverão ser acrescidas de: (i) Imposto Sobre

Serviços de qualquer natureza (ISS); (li) Programa de Integração Social (PIS); (iH)

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)e (iv) quaisquer outros

impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, excetuando-se o
Imposto de Renda, retido na fonte.

10.5 Substituição do Agente Fiduciário: OAgente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses

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

qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para que seja
eleito o novo agente fiduciário

10.5.1 OAgente Fiduciário poderá ser destituído:

a) pela CVM,nos termos da legislação em vigor;

b) por deliberação em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de qualquer

fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3J-
(dois terços) dos Titulares dos CRI;ou

c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quorum previsto no item 11.3,
abaixo, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei n°
9.514/1997 ou das incumbências mencionadas no item 10.3, acima.
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10.6 Agente Fiduciário Eleito em Substituição: O agente fiduciário eleito em substituição nos

termos do item 10.5, acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades
constantes da legislação aplicável e deste Termo.

10.6.1 A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de
aditamento ao presente Termo.

. 10.7 Substituto Provisório para o Agente Fiduciário: Os Investidores poderão nomear substituto
provisório para o Agente Fiduciário nos casos de vaçância por meio de voto da maioria absoluta
daqueles.

cLÁUSULAONZE. LIQUIDAÇÃODOPATRIMÔNIOSEPARADO

'11.1 Liquidação do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora; ou,

ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas no item 11.4, abaixo, o Agente Fiduciário deverá

realizar imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído pelos

Créditos Imobiliários e Garantias, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado na hipótese
em que a assembleia geral dos Investidores venha a deliberar sobre tal liquidação.

11.2 Convocação de Assembleia Geral no Caso de Assunção da Administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário: Em até 5 (cinco) dias a çontar do início da administração, pelo

Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma assembleia geral dos
Investidores, na forma estabelecida na Cláusula Doze, abaixo, e na Lei n° 9.514/1997.

11.3 Deliberação em Assembleia Geral no Caso de Assunção da Administração do Patrimônio
Separado pelo Agente Fiduciário: A assembleia geral dos Investidores deverá deliberar pela

liquidação do Patrimônio Separado, ou pela çontinuidade de sua administração por nova
securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as çondições de sua
viabilidade econômico-financeira.

11.4 Demais Eventos de Assunção da Administração do Patrimônio Separado pelo Agente
Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da assembleia geral dos
Investidores, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção da
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo ou não conforme
itens 11.1 a 11.3, acima:
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a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecumanas

previstas neste Termo, sendo que, nessahipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá

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

notificação formal realizada pelo Agente Fiduciário; ou

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

pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio

Separado ocorrerá na data do inadimplemento.

cLÁUSULA DOZE- ASSEMBLEIAGERALDOSINVESTIDORES

12.1 Assembleia Geral dos Investidores: Os Investidores poderão, a qualquer tempo, reunir-se

em assembleia geral, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos

Investidores.

12.2 Legitimados para Convocação de Assembleia Geral dos Investidores: A assembleia geral

poderá ser çonvocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e/ou por Investidores que

representem, no mínimo, 10%(dez por cento) dos CRIem circulação.

12.3 Aplicação Subsidiária de Lei: Aplicar-se-á subsidiariamente à assembleia geral, no que

couber, o disposto na Lei na 9.514/1997, bem como o disposto na Lei na 6.404/1976, a respeito

das assembleias gerais de acionistas.

12.4 Convocação de Assembleia Geral dos Investidores: A assembleia geral será convocada

mediante edital publicado por 3 (três) vezes, sendo que o prazo de antecedência da primeira

convocação será de 20 (vinte) dias, no jornal de publicação legal da Emissora e instalar-se-á, em

primeira convocação, com a presença de Investidores que representem, no mínimo, 50%

(cinquenta por cento) dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número,

exceto se quórum maior não for exigido pela legislação aplicável.
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12.5 Direito a Voto: Cada CRIconferirá a seu titular o direito a um voto nas assembleias gerais,

sendo admitida a constituição de mandatários, Investidores ou não, observadas as disposições da
Lei nO6.404/1976.

12.6 Constituição de Quórum: Para efeito da constituição do quórum de instalação e/ou

deliberação a que se refere esta Cláusula Doze, "CRI em circulação" serão todos aqueles

subscritos e integralizados, excluídos aqueles mantidos em tesouraria pela própria Emissora e os

de titularidade de sociedades por ela controladas. Para efeitos de quórum de deliberação não
serão computados os votos em branco.

12.7 Presença Facultativa: Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas
assembleias gerais.

12.8 Dever de Comparecimento do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá comparecer à
assembleia geral e prestar aos Investidores as informações que lhe forem solicitadas.

12.9 Presidência na Assembleia Geral: Apresidência da assembleia geral caberá aos Investidores

eleitos pelos demais ou aquele que for designado pela CVM.

12.10 Quórum de Deliberação: Exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberações serão

tomadas por maioria simples dos presentes à assembleia geral.

12.11 Quórum Específico de Deliberação: As deliberações relativas: (i) à alteração das datas de
pagamento de principal e juros dos CRI;(ii) à alteração da remuneração dos CRI, (iii) à alteração
do prazo de vencimento dos CRI, (iv) aos eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) aos
quóruns de deliberação dos Investidores em assembleia geral, deverão ser aprovadas seja em
primeira convocação da assembleia geral ou em qualquer convocação subsequente, por

Investidores que representem 50%(cinquenta por cento) mais um dos CRIem circulação.

12.12 Presidência: À presidência da Assembleia Geral caberá, de

convocado, respectivamente:

a) ao representante da Emissora;

b) ao Agente Fiduciário; ou

c) ao Titular de CRIeleito pelos Titulares dos CRIpresentes.
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12.13 Quórum para Deliberação acerca da Liquidação do Patrimônio Separado: As deliberações
acerca da declaração da Liquidação do Patrimônio Separado serão tomadas por titulares de CRI
que representem 50%(cinquenta por cento) mais um dos CRIem circulação.

12.14 Assembleia Geral Regular: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste

Termo, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem os titulares de todos os
CRIem Circulação.

cLÁUSULA TREZE - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1 Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio
Separado:

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

Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência para

outra entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário;

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

procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos

Investidores e realização dos Créditos Imobiliários e Garantias integrantes do Patrimônio

Separado, que deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e pagas pelos

Investidores. No caso do risco de sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitar
adiantamento aos Investidores;

c) as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao
exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas em
razão desta, serão pagas pelo Patrimônio Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas
previamente pela Emissora;

. d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de ~ I
cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado; V
e) " event'Oi,""" e t"b",o, q,e, a pa"', daD," de Em',,'o d", CRI, venh,m''''27.d''' (
o, majo"do, o, q,e tenham"a b"e de ,.",10 o, b"e de inddêndaaLte"dZ a::



.reconhecida, de forma a representar um incremento da tributação incidente sobre os recursos
do Patrimônio Separado, os CRiou sobre os Créditos Imobiliários e Garantias;

f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios arbitrados

pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou indiretamente,

da Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de

inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus administradores, empregados,

consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo

juízo competente; ou (ii) sejam de responsabilidade da Locatária ou puderem ser a ela
atribuídos como de sua responsabilidade;

g) custas e despesas cartorárias em que a Emissora venha a incorrer no decorrer da Emissão,
relacionada, aos termos de quitação e acompanhamento das Garantias;

h) despesas com realização, atualização e/ou monitoramento de rating, em caso de solicitação
de realização deste serviço pelos titulares do CRI;

i) demais despesas previstas em lei ou em regulamentação aplicável como sendo de
responsabilidade do Patrimônio Separado; e

j) eventuais despesas com tarifas bancárias envolvidas na administração dos Créditos
Imobiliários.

13.2 Insuficiência do Patrimônio Separado para Arcar com Despesas: Considerando' se que a

responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n° 9.514/1997
e do item 9.5 deste Termo, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as
despesas mencionadas no item 13.1, acima, tais despesas serão suportadas pelos Investidores,
na proporção dos CRItitulados por cada um deles.

13.3 Despesas de Reponsabilidade dos Investidores: Observado o disposto nos itens 13.1 eI
13.2, acima, são de responsabilidade dos Investidores:

.
a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRInão compreendidas na J
descrição do item 13.1, acima; ~
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b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos
Investidores; e

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas não se
limitando, àqueles mencionados no item 14.1, abaixo.

13.3.1 No caso de transferência da administração do Patrimônio Separado para outra

entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condições previstas

neste Termo, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou

extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Investidores,

deverão ser previamente aprovadas pelos Investidores e adiantadas ao Agente Fiduciário,
na proporção de CRIdetidos, na data da respectiva aprovação.

13.3.2 Em razão do disposto na alínea "b" do item 13.3, acima, as despesas a serem

incorridas pelos Investidores à Emissora, na defesa dos interesses dos Investidores, deverão
ser previamente aprovadas pelos Investidores.

cLÁUSULA QUATORZE - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

14.1 Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores: Serão de responsabilidade dos

Investidores todos os tributos diretos e indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os

Investidores não devem considerar unicamente as informações contidas a seguir para fins de

avaliar o investimento em CRI,devendo consultar seus próprios consultores quanto à tributação
específica que sofrerão enquanto titulares de CRI.

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

.. Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos aos
investimentos em CRIé o mesmo aplicado com relação aos títulos de renda fixa.

A partir de 10 de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada, sendo
estabelecidas alíquotas diversas em razão do prazo da aplicação geradora dos rendimentos
tributáveis. Assim, os rendimentos dos CRIserão tributados pelo IRRFàs alíquotas de (i) 22,5%
para as aplicações com prazo de até 180 dias; (ii) 20%para as aplicações com prazo de 18 dias
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aplicações com prazo superior a 720 dias. Este prazo de aplicação é contado da data em que o
investidor efetuou o investimento, até a data do resgate.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua

qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,

instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora

de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade
de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por CRI, excetuando-se o ganho de capital na alienação ou cessão,

detidos por investidores pessoas físicas a partir de 1° de janeiro 2005, fica isenta do imposto de

renda (na fonte e na declaração de ajuste anual) independentemente da Data de Emissão dos

CRI. Os ganhos de capital estarão sujeitos ao IRRFconforme as regras aplicáveis a investidores
pessoa física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributação de ganhos de capital.

Os investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As

entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua

condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo

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

dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1., estabelece que a imunidade não abrange os

rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este
dispositivo legal está suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela
Confederação Nacional da Saúde.

O IRRFretido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas pelo
lucro presumido, arbitradp ou real é considerado antecipação do IRdevido, gerando o direito à
compensação com o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de
apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15%e adicional

de 10%,sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$
240.000,00 por ano; a alíquota da CSLL,para pessoas jurídicas não financeiras, corresponde a
9%.
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Os rendimentos em CRIauferidos por pessoas jurídicas não financeiras não integram atualmente

a base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social ("COFINS")e da

Contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS"), caso a respectiva pessoa jurídica apure

essas contribuições pela sistemática cumulativa. Por outro lado, no caso de pessoa jurídica

tributada de acordo com a sistemática não-cumulativa, tais contribuições incidem atualmente à
alíquota zero sobre receitas financeiras (como o seriam as receitas reconhecidas por conta dos
rendimentos em CRI).

A partir de 1° de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de

previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada

Individual. FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
haverá dispensa de retenção do IRincidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituições financeiras,

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

recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos), sociedades de capitalização,

corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento
mercantil, há dispensa de retenção do IRRF.

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em

.CRIpor essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados
pelo IRPJ, à alíquota de 15%e adicional de 10%;pela CSLl, à alíquota de 15%.As carteiras de
fundos de investimentos estão, em regra, isentas do IR. Ademais, no caso das instituições

financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRIestão potencialmente sujeitos à
Contribuição ao PISe à COFINSàs alíquotas de 0,65%e 4%, respectivamente.

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em

CRIno país de acordo com as normas previstas na Resolução CMNn° 2.689, de 26 de janeiro de
2000, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRFà alíquota de 15%.Exceção é
feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de
tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à
alíquota inferior a 20%(Jurisdição de Tributação Favorecida).

(ii) IOF: /
/
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Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio")

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário

Nacional (Resolução CMNn° 2.689), inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as

operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitos à incidência do

IOF/Câmbio à alíquota de 6%no ingresso e à alíquota zero no retorno dos recursos. Tal alíquota
pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo até o limite de 25%, com
relação a operações futuras.

Imposto sobre Operações relativas a Titulas e Valores Mobiliários ("IOF/Titulas")

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme disposto no

Decreto n.o 6.306, de 14 de dezembro de 2007, com alterações posteriores. Tal alíquota pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo até o limite de 1,5% ao dia, com
relação a operações futuras.

cLÁUSULA QUINZE - PUBLICIDADE DE FATOS E ATOS RELEVANTES

15.1 Publicidade de Fatos e Atos Relevantes: Os fatos e atos relevantes de interesse dos

Investidores, bem como as convocações para as respectivas assembleias gerais, serão realizados
mediante publicação de edital no jornal em que a Emissora publica seus atos societários.

15.1.1. As demais informações periódicas da Emissão ou da Emissora serão
disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais ou regulamentares, por meio do sistema de
envio de Informações Periódicas e Eventuais. IPE.

cLÁUSULA DEZESSEIS - DISPOSIÇOES GERAIS

16.1 Acesso aos Relatórios de Gestão dos Créditos Imobiliários: Sempre que solicitada pelos
Investidores, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários
vinculados pelo presente Termo.
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16.2 Disposição Ilegal. Ineficaz ou Inválida: Na hipótese de qualquer disposição do presente

Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas

por tal julgamento, comprometendo-se as partes a substituir a disposição afetada por outra que,
na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

16.3 Inexistência de Fraude ou Adulteração: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente

Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de

documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de

fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de

.documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da
Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

16.4 Isenção de Responsabilidade do Agente Fiduciário em relação às Informações Técnicas e

Financeiras: O Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade,

qualidade, veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de

qualquer documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer,
. retificar ou ratificar as informações do Termo e dos demais documentos da operação.

16.5 Validade de Determinados Atos ou Manifestações do Agente Fiduciário: Os atos ou

manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Investidores
e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao

devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando
previamente assim deliberado pelos Investidores reunidos em Assembleia Geral.

16.6 Cumprimento de Orientações dos Investidores por Parte do Agente Fiduciário: O Agente

. Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação acerca
de qualquer fato da Emissão que seja de competência de definição pelos Investidores,
comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem
transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade

sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das J-
orientações dos Investidores a ele transmitidas conforme definidas pelos Investidores e
reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser

causados em decorrência disto aos Investidores ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário

I1m'ta-", ao •• oopo da In"ruç'o CVMn° 2811983, oonfonne alte"da e d", ""''''7' da (
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Lei n° 6.404/1976, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer

responsabilidade adidonal que não tenha decorrido da legislação aplicável.

.16.7 Interpretação Cumulativa: O presente Termo integra um conjunto de negociações de

interesses recíprocos, envolvendo a celebração, além deste Termo, dos demais Documentos da

Operação, razão por que nenhum dos Documentos da Operação poderá ser interpretado ou

analisado isoladamente e este Termo constitui o único e integral acordo entre as Partes com

relação à vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI,substituindo todos os outros documentos,

cartas, memorandos ou propostas entre as Partes, bem como os entendimentos orais mantidos

entre as mesmas, anteriores à presente data.

16.8 Renúncia: A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório e

. não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação,

redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes

conferidos a qualquer das Partes nos termos deste Termo, assim como, quando havidas, o serão,

expressamente, sem o intuito de novar as obrigações previstas neste Termo.

cLÁUSULADEZESSETE- NOTIFICAÇOES

17.1 Notificações: As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste
Termo deverão ser encaminhadas para os endereços constantes no preâmbulo deste, ou para

outros que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo.

17.2 Entrega de Notificações: As notificações referentes a este Termo serão consideradas
entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo correio,

sob protocolo, ou por telegrama nos endereços acima.

cLÁUSULADEZOITO- RISCOS

18.1 Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados
independentemente pelo potencial investidor. Estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos,

Telacionados, exclusivamente, aos CRIe à estrutura jurídica da Emissão:

a) Risco da Deteriora ão da ualidade de Crédito do Patrimônio Se arado
Capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI:os CRIsão lastr dos nos
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. Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio do Termo, no qual foi

instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários
representam créditos detidos pela Emissora contra a Locatária. O Patrimônio Separado

. constituído em favor dos Investidores não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação
da Emissora.

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

o Termo depende do pagamento pela Locatária, em tempo hábil para o pagamento dos valores

decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da

Locatária poderá afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas

obrigações no que tange o pagamento dos CRIpela Emissora

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pela Locatária o valor a ser recebido pelos

Investidores poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado.

Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de

recursos para satisfação dos interesses dos investidores.

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

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

pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação das Garantias previstas neste Termo. Os

recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas

para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de

caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de
esg~tados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos
Imobiliários e suas Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a

. 'Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de

eventuais saldos aos Investidores.

c) Risco de Crédito da Locatária e Fiadora: o risco de crédito desta operação encontra-se
concentrado na Locatária e na Fiadora. Desta forma, a capacidade de pagamento dos CRIestá na
capacidade da Locatária e da Fiadora de cumprir com suas obrigações previstas no Contrato de
Locação. O descumprimento, pela Locatária ou Fiadora, da obrigação de pagar os valores

devidos em razão do Contrato de Locação poderá implicar no descumprimento do pagamento dos
CRI,observando-se, contudo, a existência das Garantias outorgadas e vinculadas aos CRI.
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d) Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em

Qperações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis

descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de

garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez.

e) Baixa Liquidez no Mercado Secundário: o mercado secundário de Certificados de Recebíveis

Imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no

futuro, um mercado para negociação dos CRIque permita sua alienação pelos subscritores desses

valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Os Investidores que adquirirem os

CRI poderão encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar

preparados para manter o investimento nos CRIaté o Data de Vencimento Final.

f) Risco da Existência de Credores Privilegiados: a Medida Provisória na 2.158-35/2001, ainda em

vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a

qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos

privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta

forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas

do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de

separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes,

inclusive as Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser
alcançados por credores fiscais, previdenciários e trabalhistas da Emissora e, em alguns casos,

por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso

isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma
privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta

hipótese, é possível que Créditos Imobiliários venham a não ser suficientes para o pagamento I
integral dos CRIapós o pagamento daqueles credores. d---
g) Manutencão do Registro de Companhia Aberta: a sua atuação como securitizadora depende da

manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVMe das respectivas autoriza -es I
societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVMem r O
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companhia aberta, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as
suas emissões de CRI.

h) Risco de Estrutura: a Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta forma e pelas

características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e

jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulados através de

contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação e regulamentação em vigor. No

entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de

capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, poderá haver perdas por parte dos

Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos.

i) Risco referente ao recente desenvolvimento da securitizacão imobiliária: A securitização de

créditos imobiliários é uma operação recente no Brasil. A Lei n° 9.514/97, que criou os

certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997. Entretanto, só houve um volume

maior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários nos últimos anos. Além disso, a

securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que

envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora e da Devedora. Em razão do

recente desenvolvimento da securitização imobiliária, eventual cenário de discussão poderá ter

um efeito adverso sobre a Emissora e/ou sobre a Devedora, sendo que a ausência de

jurisprudência pode causar incerteza quanto ao desfecho da lide.

j) Risco de inexistência de jurisprudência firmada acerca da securitizacão: Toda a arquitetura

do modelo financeiro, econômico e jurídico da Emissão considera um conjunto de rigores e

obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por
diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de
tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação
financeira, em situações de stress poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do

dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

k) Risco de inexistência de jurisprudência firmada acerca dos contratos atípicos: Toda a
arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da Emissão considera um conjunto de
rigores e obrigações de parte a parte estipuladas em contrato atípico de locação. Entretanto,
em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais

brasileiro no que tange a este tipo de contrato, em situações de stress poderá haver perdas por

parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do abouço
contratual, em relação a diversos aspectos referentes ao Contrato de Locação.
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I) Riscos referentes à Hipoteca que recai sobre o Imóvel: Atualmente, a Hipoteca recai sobre o

Imóvel, em garantia de obrigações assumidas pela Anhanguera. Nos termos da Escritura de

Cessão de Direitos Aquisitivos, a cessão dos direitos aquisitivos do Imóvel ao Cedente encontra-

se sujeita às Condições Resolutivas nela descritas, entre estas a necessidade de apresentação ao

Cedente da certidão de matrícula do Imóvel, indicando o cancelamento da Hipoteca, no prazo

de um ano e meio contado da data da sua celebração, bem como do comprovante de quitação

da obrigação da Anhanguera garantida pela Hipoteca. Assim, caso não seja levantada a Hipoteca

. incidente sobre o Imóvel ou, ainda, não seja quitada a obrigação da Anhanguera garantida pela

Hipoteca, nos termos da Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos, a cessão dos direitos

aquisitivos do Imóvel ao Cedente poderá ser resolvida, acarretando a resolução do Contrato de

Locação, e consequentemente o resgate antecipado dos CRIe a restituição dos valores investidos

aos Titulares dos CRI.

Adicionalmente, foi estabelecido que a Hipoteca terá preferência em relação à Alienação

•Fiduciária de Imóvel, para todos os efeitos, sendo que a Alienação Fiduciária de Imóvel será
cancelada concomitantemente com o registro, na matrícula n°. 71.270 do 1° Cartório de Registro

de Imóveis de São Bernardo do Campo, da arrematação ou adjudicação do Imóvel conforme o

caso, dependendo do resultado da excussão da Hipoteca, nos termos da legislação em vigor.

Nessa hipótese, a garantia para a obtenção da restituição do preço da cessão dos direitos

aquisitivos sobre o Imóvel e da indenização prevista na Escritura de Cessão de Direitos

Aquisitivos, será tão somente a Carta de Fiança do Preço da Cessão.

. .Ainda, dentre as Condições Resolutivas, há a hipótese da não realização do registro da Escritura
de Cessão de Direitos Aquisitivos na matrícula do Imóvel em decorrência de exigências emitidas

pelo Cartório de Registro de Imóveis para registro da Escritura de Cessão de Direitos Aquisitivos
decorrentes da Incorporação Societária, até (i) a data do levantamento da Hipoteca pela

'. Devedora, ou (ii) o prazo de um ano e meio a contar da data da celebração da Escritura d~ I
Cessão de Direitos Aquisitivos, o que ocorrer por último. ~

m) Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros: a elevação súbita da taxa de juros pode reduzir

a demanda dos Investidores por títulos e valores mobiliários de çompanhias brasileiras e por

tit"", q"" teoham se, ,"odimemo p,'-fi"do em oi""i, ioferio"" .'" p,"iaul'" 00 ""lo {
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após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada

desfavoravelmente;

.n) Alterações na Legislação Tributária do Brasil Poderão afetar adversamente os Resultados

Operacionais da Emissora: o Governo Federal regularmente implementa alterações no regime

fiscal, que afetam os participantes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes. Essas

.. alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos

temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais

específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da

Emissora, o que poderá, por sua vez, influenciar na sua lucratividade e afetar adversamente os

preços de serviços e seus resultados. Não há garantias de que a Emissora será capaz de manter

seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigações assumidas junto aos investidores

por meio dos CRIse ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações;

o) Risco em Função da Dispensa de Registro: a Oferta, distribuída nos termos da Instrução CVM

n° 476/2009, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM,de forma que as

informações prestadas pela Emissora, pelo Coordenador Líder e pelo Agente Fiduciário não

foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

p) Risco de Amortizacão Extraordinária ou Resgate Antecipado Unilateral: os CRIestão sujeitos,

na forma definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária ou resgate antecipado

unilateral por parte da Emissora, independentemente de anuência ou prévio aceite por parte dos

Titulares dos CRI.Aefetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de reinvestimento
por parte dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.

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

eventuais condenações judiciais da Locatária, nas esferas cível, fiscal e trabalhista.

r) Risco de insuficiência de recursos para pagamento dos CRIem caso de rescisão antecipada do
Contrato de Locacão: na eventual liquidação antecipada dos CRI, caso ocorra a rescisão

antecipada do Contrato de Locação os recursos poderão não ser suficientes para

integral do saldo devedor dos CRI.



s) Demais Riscos: os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos

alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis
aos CRI,alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

cLÁUSULA DEZENOVE - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

19.1 Classificação de Risco: Os CRIobjeto da Emissão serão objeto de análise de classificação

de risco pela Agência de Rating no momento da Emissão.

19.2 Disponibilização do Relatório: O relatório completo, tão logo pronto, será disponibilizado

ao Agente Fiduciário na mesma data de sua divulgação e estará disponível no site da Agência de
Rating.

19.3 Atualização do Relatório: O relatório de classificação de risco será atualizado anualmente

no curso desta Emissão, enquanto existirem CRIem circulação.

cLÁUSULA VINTE. ARBITRAGEM

20.1 Arbitragem: Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das

disposições previstas neste Termo serão submetidas à arbitragem, de acordo com as regras de
arbitragem, para decisão definitiva do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de

Arbitragem de Comércio Brasil - Canadá ("CA-CCBC"),em procedimento a ser administrado pela

câmara eleita.

20.1.1 A sentença arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral poderá ser levada a
qualquer tribunal competente para determinar a sua execução.

20.1.2 Caso as regras procedimentais da CA-CCBCsejam silentes acerca de qualquer
aspecto procedimental, tais regras serão suplementadas pelas disposições da Lei na

9.307/1996.

20.1.3 O Tribunal Arbitral será formado por 3 (três) árbitros, sendo um nomeado pela

Emissora, o outro pelo Agente Fiduciário, e o terceiro pelos dois árbitros indicado las

Partes.
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20.1.4 Na hipótese de os árbitros indicados pelas Partes não chegarem a um consenso

quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de nomeação do
segundo árbitro, o terceiro árbitro será indicado pela câmara eleita, no prazo máximo de

10 (dez) dias a contar da data em que se verificar o impasse.

20.1.5 A arbitragem será realizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,

Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações

levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. A sentença arbitral será considerada final

e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso.

Não obstante, cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciário com

o objetivo de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de

proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer

procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à arbitragem como

o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes, e (c) executar qualquer

decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitral.

20.1.6 A Parte vencida na arbitragem arcará com todas as despesas do juízo arbitral.

20.2 Foro Competente na HiDÓtesede as Partes Recorrerem ao Poder Judiciário: Na hipótese de

as Partes recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas hipóteses previstas na cláusula 20.1.5

acima, nos termos da legislação em vigor, o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
será o único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões ou litígios, com renúncia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Termo em 3 (três) vias,

de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo - SP, 20 de dezembro de 2012.

. ,
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PENTAGONO S.A. OISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILlARIOS

(página de assinaturas do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários - Certificados de
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Thales Tarré
Procurador

Nome:
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ANEXO I- CARACTERfsTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

1. Identificação da Devedora/Locatária: ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA LIMITADA, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 62.655.261/0001-05, com sede na

Cidade de São Paulo, Capital, na Rua Bela Vista, n°. 739, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP
04.709.903

2. Valor Nominal dos Créditos Imobiliários: R$ 61.160.269,55 (sessenta e um milhões, cento e

sessenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), na Data de
Emissão dos CRI.

3. Imóvel vinculado aos Créditos Imobiliários: O Imóvel encontra.se perfeitamente descrito e

caracterizado na matrícula n° 71.270 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do

Campo, Estado de São Paulo, que assim se descreve e caracteriza:

"Um prédio sob o nO. 1.501 com frente para a Av. Dr. Rudge Ramos, antigamente

denominado Caminho do Mar, também conhecido por Estrada do Mar, no Bairro de Rudge

Ramos, e seu respectivo terreno assim descrito e confrontado: começa no Caminho do

Mar, também conhecido por Estrada do Mar, num ponto localizado distante 164,70m de

um canal ou valo que serve de divisa com Jorge Musa Assali ou sucessores, onde foi

cravado um marco de concreto; daí deflete com o azimut de 243°40', medindo-se

99,OOm até encontror o marco de concreto cravado junto a cerca de arame da Via

Anchieta, confrontando neste lado com Paulino Pedroso de Toledo ou sucessores; daí

deflete à esquerda e pela cerca de arame da Via Anchieta, segue na distância de 94,70m

até um marco de concreto; daí deflete à esquerda e dividindo com Emílio Pedroso de

Toledo ou sucessores, segue na extensão de 122,50m, até um marco cravado na beira do

Caminho do Mar, ou Estrada do Mar; daí deflete à esquerda e pelo Caminho do Mar ou

Estrada do Mar, segue medindo-se 50, 10m, até um marco de concreto a mais 43,90m até

encontrar o ponto de partida, de modo que na frente do Caminho do Mar, mede em seu

todo 94ms, encerrando esta gleba a área de mais ou menos 10.303,70ms2; e existente no

terreno uma casa construída de tijolos e coberta de telhas tipo francesas. EXistindoJ

ainda em dito terreno as seguintes benfeitorias: a) construções de um andar térreo e

três andares, mais três galerias intermediárias, servidas por uma rampa circular central

de concreto armado, oferecendo acesso fácil até o último andar; b) uma balança para

caminhões, perfeitamente instalada, com capacidade para 20.000 quilos,
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perfecta; c) uma cabine pnmana que tem entrada independente da fábrica e foi

executada em consonância com os regulamentos da Light, sua capacidade atual é de

265kwa; d) 1.400m2 de ruas internas executadas em concreto armado de 12cms de

espessura; e) pavilhão erguido sobre fundações diretas do tipo sapata, com colunas de

concreto intermediários, cobertura de 8rasilit, apoiadas sobre tesouras de vigas de

peroba, piso de concreto de tOcm de espessura; f) pavilhão administrativo de um andar

térreo e um primeiro andar, com distribuição interna das dependências removíveis

conforme as necessidades, estando sem acabar; g) pavilhão de usinagem; galpão erguido

sobre fundações diretas telhado de 8rasilit sobre tesouras de viga de peroba, alvenaria

de tijolo na divisa e meio tijolo entre colunas, piso de concreto de tOcm de espessura".

4. Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado: 1° Cartório de Registro de Imóveis

de SãoBernardo do Campo, Estado de SãoPaulo, sendo objeto da matrícula n° 71.270.

5. Situação do registro, matrícula e número do assentamento do ato pelo qual os Créditos

Imobiliários foram cedidos: Os Créditos Imobiliários foram cedidos pelo Cedente à Emissora nos

termos do Contrato de Cessão. O Contrato de Cessãonão será objeto de averbação na matrícula

do Imóvel.

6. Habite-se e Incorporação Imobiliária: O Imóvel conta com "Habite-se" concedido pela

Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, em 06 de setembro de

2002, e não está sob regime de incorporação, nos moldes da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de

1964, conforme alterada.

• ••

52



ANEXO11- DECLARAÇÃODECUSTÓDIA

Declaração do artigo 23 da lei 10.931/2004

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORADETíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS,instituição financeira,

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

4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de instituição custodiante

'~éi Escritura de CCI, conforme definida no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários -

'Certificados de Recebíveis Imobiliários da 810 série da 10 emissão da RB Capital Companhia de

Securitização, formalizado em 20 de dezembro de 2012 ("Termo"), que servem de lastro para a

emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81" série da 1" emissão ("Emissão") da RB

'CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,sociedade anônima, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na RuaAmauri, nO255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP01.448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), DECLARA,para os fins do

parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004 ("lei nO10.931/2004"),

que: (i) lhe foi entregue para custódia a Escritura de CCI; (ii) 1 (uma) via original do Termo já se

encontra devidamente registrada nesta instituição custodiante; e (iii) foi igualmente registrado

nesta Instituição Custodiante o Regime Fiduciário instituído pelo Termo, com a consequente

constituição de Patrimônio Separado para os Créditos Imobiliários, conforme definidos no Termo.

SãoPaulo - SP, 20 de dezembro de 2012.

~,.
PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORADETíTULOS EVALORESMOBILIÁRIOS

Instituição Custodiante

Thales Tarré
Procurador
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ANEXO 111-CURVA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI

, '>ôi/I2112 .3j6~l)(J4i84
1 07/01/13 335.582,83 1,00365936 L232,86 0,3924% 1.322,01 2.554,87
2 07/02/13 334.255,93 1,00365936 L228,02 0,3954% 1.326,89 2.554,91
3 07/03/13 332.924,26 1,00365936 1.223,16 0,3984% 1.331,68 2.554,84
4 07/04113 331.587,90 1,00365936 1.218,29 0,4014% 1.336,36 2.554,65
5 07/05/13 330.246,62 1,00365936 L213,40 0,4045% 1.341,27 2.554,67
6 07/06/13 328.900,21 1,00365936 1.208,49 0,4077% 1.346,42 2.554,91
7 07/07/13 327.549,09 1,00365936 1.203,56 0,4108% 1.351,12 2.554,69
8 07/08/13 326.193,03 1,00365936 1.198,62 0,4140% 1.356,05 2.554,67
9 07/09/13 324.831,83 1,00365936 1.193,66 0,4173% 1.361,20 2.554,86
10 07110/13 323.465,59 1,00365936 1.188,68 0,4206% 1.366,24 2.554,92
11 07/11/13 322.079,54 1,00365936 1.183,68 0,4285% 1.386,05 2.569,73
12 07/12/13 320.688,15 1,00365936 1.178,61 0,4320% 1.391,38 2.569,99
13 07/01/14 319.291,88 1,00365936 l.173,51 0,4354% 1.396,28 2.569,79
14 07/02/14 317.890,51 1,00365936 l.168,40 0,4389% 1.401,37 2.569,78
15 07/03/14 316.483,84 1,00365936 l.163,28 0,4425% 1.406,67 2.569,94
16 07/04/14 315.072,01 1,00365936 l.158,13 0,4461% 1.411,83 2.569,96
17 07/05/14 313.655,13 1,00365936 l.152,96 0,4497% 1.416,88 2.569,84
18 07/06/14 312.233,01 1,00365936 1.147,78 0,4534% 1.422,11 2.569,89
19 07/07/14 310.805,80 1,00365936 l.142,57 0,4571% 1.427,22 2.569,79
20 07/08/14 309.373,29 1,00365936 1.137,35 0,4609% 1.432,50 2.569,85
21 07/09/14 307.935,64 1,00365936 1.132,11 0,4647% 1.437,66 2.569,77
22 07110/14 306.492,65 1,00365936 1.126,85 0,4686% 1.442,99 2.569,83
23 07/11/14 305.044,47 1,00365936 1.121,57 0,4725% 1.448,18 2.569,75
24 07/12/14 303.590,93 1,00365936 1.116,27 0,4765% 1.453,54 2.569,80
25 07/01/15 302.132,18 1,00365936 l.110,95 0,4805% 1.458,75 2.569,70
26 07/02115 300.668,05 1,00365936 l.105,61 0,4846% 1.464,13 2.569,74
27 07/03/15 299.198,38 1,00365936 l.100,25 0,4888% 1.469,67 2.569,92
28 07/04/15 297.723,33 1,00365936 1.094,87 0,4930% 1.475,05 2.569,92
29 07/05/15 296.243,05 1,00365936 1.089,48 0,4972% 1.480,28 2.569,76
30 07/06/15 294.757,39 1,00365936 1.084,06 0,5015% 1.485,66 2.569,72
31 07/07115 293.266,22 1,00365936 1.078,62 0,5059% 1.491,18 2.569,80
32 07/08/15 291.769,68 1,00365936 1.073,17 0,5103% 1.496,54 2.569,70
33 07/09/15 290.267,65 1,00365936 1.067,69 0,5148% 1.502,03 2.569,72
34 07110/15 288.760,00 1,00365936 1.062,19 0,5194% 1.507,65 2.569,84
35 07/11115 287.246,90 1,00365936 1.056,68 0,5240% 1.513,10 2.569,78
36 07/12115 285.728,22 1,00365936 1.051,14 0,5287% 1.518,67 2.569,81
37 07/01/16 284.203,86 1,00365936 1.045,58 0,5335% 1.524,36 2.569,94
38 07/02/16 282.673,99 1,00365936 1.040,00 0,5383% 1.529,87 2.569,87
39 07/03/16 281.138,51 1,00365936 1.034,41 0,5432% 1.535,49 2.569,89
40 07/04/16 279.597,31 1,00365936 1.028,79 0,5482% 1.541,20 2.569,99
41 07/05116 278.050,57 1,00365936 1.023,15 0,5532% 1.546,73 2.569,88
42 07/06116 276.498,22 1,00365936 1.017,49 0,5583% 1.552,36 2.569,84
43 07/07116 274.940,15 1,00365936 1.011,81 0,5635% 1.558,07 2.569,87
44 07/08/16 273.376,29 1,00365936 1.006,11 0,5688% 1.563,86 2.569,96
45 07/09/16 271.806,84 1,00365936 1.000,38 0,5741% 1.569,45 2.569,84
46 07110/16 270.231,72 1,00365936 994,64 0,5795% 1.575,12 2.569,76

"\
47 07/11/16 268.650,86 1,00365936 988,88 0,5850% 1.580,86 2.569,73



48 07/12/16 267.064,21 1,00365936 983,09 0,5906% 1.586,65 2.569,74
49 07/01/17 265.471,71 1,00365936 977,28 0,5963% 1.592,50 2.569,79
50 07/02117 263.873,30 1,00365936 971,46 0,6021% 1.598,41 2.569,86
51 07/03/17 262.268,95 1,00365936 965,61 0,6080% 1.604,35 2.569,96
52 07/04/17 260.658,88 1,00365936 959,74 0,6139% 1.610,07 2.569,81
53 07/05/17 259.042,80 1,00365936 953,84 0,6200% 1.616,09 2.569,93
54 07/06/17 257.420,93 1,00365936 947,93 0,6261% 1.621,87 2.569,80
55 07/07/17 255.793,00 1,00365936 942,00 0,6324% 1.627,93 2.569,93
56 07/08/17 254.159,25 1,00365936 936,04 0,6387% 1.633,75 2.569,79
57 07/09117 252.519,41 1,00365936 930,06 0,6452% 1.639,84 2.569,90
58 07/10/17 250.873,75 1,00365936 924,06 0,6517% 1.645,67 2.569,73
59 07/11/17 249.221,99 1,00365936 918,04 0,6584% 1.651,75 2.569,79
60 07/12/17 247.564,17 1,00365936 911,99 0,6652% 1.657,82 2.569,82
61 07/01/18 245.900,29 1,00365936 905,93 0,6721% 1.663,88 2.569,81
62 07/02/1 8 244.230,38 1,00365936 899,84 0,6791% 1.669,91 2.569,75
63 07/03/18 242.554,23 1,00365936 893,73 0,6863% 1.676,15 2.569,88
64 07/04/18 240.871,87 1,00365936 887,59 0,6936% 1.682,36 2.569,95
65 07/05/18 239.183,36 1,00365936 881,44 0,7010% 1.688,51 2.569,95
66 07/06/18 237.488,75 1,00365936 875,26 0,7085% 1.694,61 2.569,87
67 07/07/18 235.787,85 1,00365936 869,06 0,7162% 1.700,89 2.569,95
68 07/08/18 234.080,75 1,00365936 862,83 0,7240% 1.707,10 2.569,94
69 07/09/18 232.367,51 1,00365936 856,59 0,7319% 1.713,24 2.569,82
70 07/10/18 230.647,99 1,00365936 850,32 0,7400% 1.719,52 2.569,84
71 07/11/18 228.922,05 1,00365936 844,02 0,7483% 1.725,94 2.569,96
72 07/12/18 227.190,03 1,00365936 837,71 0,7566% 1.732,02 2.569,73
73 07/01/19 225.451,57 1,00365936 831,37 0,7652% I.738,46 2.569,83
74 07/02/19 223.706,80 1,00365936 825,01 0,7739% 1.744,77 2.569,78
75 07/03/19 221.955,62 1,00365936 818,62 0,7828% 1.751,18 2.569,80
76 07/04/19 220.197,96 1,00365936 812,22 0,7919% I.757,67 2.569,88
77 07/05/19 218.433,95 1,00365936 805,78 0,8011% I.764,01 2.569,79
78 07/06/19 216.663,32 1,00365936 799,33 0,8106% I.770,63 2.569,95
79 07/07119 214.886,25 1,00365936 792,85 0,8202% 1.777,07 2.569,92
80 07/08/19 213.102,70 1,00365936 786,35 0,8300% I.783,56 2.569,90
81 07/09/19 211.312,63 1,00365936 779,82 0,8400% 1.790,06 2.569,88
82 07/10/19 209.516,05 1,00365936 773,27 0,8502% 1.796,58 2.569,85
83 07/11/19 207.712,96 1,00365936 766,69 0,8606% 1.803,10 2.569,79
84 07/12/19 205.903,16 1,00365936 760,10 0,8713% 1.809,80 2.569,90
85 07/01/20 204.086,88 1,00365936 753,47 0,8821% 1.816,27 2.569,75
86 07/02/20 202.263,78 1,00365936 746,83 0,8933% 1.823,11 2.569,94
87 07/03/20 200.434,10 1,00365936 740,16 0,9046% 1.829,68 2.569,83
88 07/04/20 198.597,72 1,00365936 733,46 0,9162% 1.836,38 2.569,84
89 07/05/20 196.754,53 1,00365936 726,74 0,9281% 1.843,19 2.569,93
90 07/06/20 194.904,65 1,00365936 720,00 0,9402% 1.849,89 2.569,88
91 07/07/20 193.047,99 1,00365936 713,23 0,9526% 1.856,66 2.569,89
92 07/08/20 191.184,49 1,00365936 706,43 0,9653% 1.863,49 2.569,92
93 07/09/20 189.314,33 1,00365936 699,61 0,9782% 1.870,17 2.569,78
94 07/10/20 187.437,28 1,00365936 692,77 0,9915% 1.877,05 2.569,82
95 07/11/20 185.553,34 1,00365936 685,90 1,0051% 1.883,93 2.569,83
96 07112/20 183.662,56 1,00365936 679,01 1,0190% 1.890,79 2.569,80
97 07/01121 181.764,77 1,00365936 672,09 1,0333% 1.897,79 2.569,87
98 07/02/21 179.860,06 1,00365936 665,14 1,0479% 1.904,71 2.569,86
99 07/03/21 177.948,32 1,00365936 658,17 1,0629% 1.911,73 2.569,91
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100 07/04121 176.029,69 1,00365936 651,18 1,0782% 1.918,64 2.569,82



101 07/05121 174.103,92 1,00365936 644,16 1,0940% 1.925,76 2.569,92
102 07/06121 172.171,19 1,00365936 637,11 1,1101% 1.932,73 2,569,84
103 07/07/21 170.231,34 1,00365936 630,04 1,1267% 1.939,85 2.569,89
104 07/08/21 168.284,40 1,00365936 622,94 1,1437% 1.946,94 2.569,87
105 07/09/21 166.330,45 1,00365936 615,81 1,1611% 1.953,95 2.569,76
106 07/10/21 164.369,25 1,00365936 608,66 1,1791% 1.961,20 2.569,87
107 07/11/21 162.400,93 1,00365936 601,49 1,1975% 1.968,32 2.569,81
108 07/12121 160.425,32 1,00365936 594,28 1,2165% 1.975,61 2.569,89
109 07/01/22 158.442,47 1,00365936 587,05 1,2360% 1.982,86 2.569,91
110 07/02122 156.452,43 1,00365936 579,80 1,2560% 1.990,04 2.569,84
111 07/03/22 154.455,16 1,00365936 572,52 1,2766% 1.997,27 2.569,79
112 07/04/22 152.450,48 1,00365936 565,21 1,2979% 2.004,67 2.569,88
113 07/05/22 150.438,44 1,00365936 557,87 1,3198% 2.012,04 2.569,91
114 07/06/22 148.419,11 1,00365936 550,51 1,3423% 2.019,34 2.569,84
115 07/07/22 146.392,44 1,00365936 543,12 1,3655% 2.026,66 2.569,78
116 07/08/22 144.358,32 1,00365936 535,70 1,3895% 2.034,12 2.569,83
117 07/09/22 142.316,81 1,00365936 528,26 1,4142% 2.041,52 2.569,77
118 07/10/22 140.267,73 1,00365936 520,79 1,4398% 2.049,08 2,569,87
119 07/11122 138.211,12 1,00365936 513,29 1,4662% 2.056,61 2.569,90
120 07/12/22 136.147,08 1,00365936 505,76 1,4934% 2.064,04 2.569,81
121 07/01/23 134.075,46 1,00365936 498,21 1,5216% 2.071,61 2.569,83
122 07/02/23 131.996,22 1,00365936 490,63 1,5508% 2.079,24 2.569,87
123 07/03/23 129.909,36 1,00365936 483,02 1,5810% 2.086,86 2.569,88
124 07/04/23 127.814,96 1,00365936 475,39 1,6122% 2.094,40 2.569,78
125 07/05/23 125.712,79 1,00365936 467,72 1,6447% 2.102,17 2.569,89
126 07/06/23 123.602,95 1,00365936 460,03 1,6783% 2.109,84 2.569,87
127 07/07/23 121.485,39 1,00365936 452,31 1,7132% 2.117,57 2.569,87
128 07/08/23 119.360,12 1,00365936 444,56 1,7494% 2.125,27 2.569,82
129 07/09/23 117.227,04 1,00365936 436,78 1,7871% 2.133,08 2.569,87
130 07/10/23 115.086,12 1,00365936 428,98 1,8263% 2.140,92 2.569,89
131 07/11/23 112.937,46 1,00365936 421,14 1,8670% 2.148,66 2.569,80
132 07112/23 110,780,92 1,00365936 413,28 1,9095% 2.156,54 2.569,82
133 07/01/24 108,616,48 1,00365936 405,39 1,9538% 2.164,44 2.569,83
134 07/02124 106.444,15 1,00365936 397,47 2,0000% 2.172,33 2.569,80
135 07/03124 104.263,86 1,00365936 389,52 2,0483% 2.180,30 2.569,81
136 07/04124 102.075,57 1,00365936 381,54 2,0988% 2.188,29 2.569,83
137 07/05124 99.879,21 1,00365936 373,53 2,1517% 2.196,36 2.569,89
138 07/06124 97.674,87 1,00365936 365,49 2,2070% 2.204,33 2.569,83
139 07/07/24 95.462,44 1,00365936 357,43 2,2651% 2.212,43 2.569,86
140 07/08124 93.241,89 1,00365936 349,33 2,3261% 2.220,55 2.569,88
141 07/09/24 91.013,22 1,00365936 341,21 2,3902% 2.228,67 2.569,87
142 07/10124 88.776,39 1,00365936 333,05 2,4577% 2.236,83 2.569,88
143 07/11124 86.531,41 1,00365936 324,86 2,5288% 2.244,98 2.569,84
144 07112124 84.278,22 1,00365936 316,65 2,6039% 2.253,19 2.569,84
145 07/01/25 82.016,78 1,00365936 308,40 2,6833% 2.261,44 2.569,84
146 07/02125 79.747,05 1,00365936 300,13 2,7674% 2.269,73 2.569,86
147 07/03125 77.469,00 1,00365936 291,82 2,8566% 2.278,05 2.569,88
148 07/04/25 75.182,65 1,00365936 283,49 2,9513% 2.286,34 2.569,83
149 07/05/25 72.887,93 1,00365936 275,12 3,0522% 2.294,72 2.569,85
150 07/06125 70.584,82 1,00365936 266,72 3,1598% 2.303,11 2.569,84
151 07/07/25 68.273,30 1,00365936 258,30 3,2748% 2.311,51 2.569,81
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152 07/08125 65.953,31 1,00365936 249,84 3,3981% 2.320,00 2.569,83
153 07/09/25 63.624,83 1,00365936 241,35 3,5305% 2.328,48 2.569,83



154 07/10/25 61.287,82 1,00365936 232,83 3,6731% 2.337,00 2.569,83
155 0711 1/25 58.942,28 1,00365936 224,27 3,8271% 2.345,55 2.569,82
156 07/12/25 56.588,12 1,00365936 215,69 3,9940% 2.354,15 2.569,85
157 07/01/26 54.225,34 1,00365936 207,08 4,1754% 2.362,78 2.569,86
158 07/02/26 51.853,96 1,00365936 198,43 4,3732% 2.371,38 2.569,81
159 07/03/26 49.473,86 1,00365936 189,75 4,5900% 2.380,10 2.569,85
160 07/04/26 47.085,07 1,00365936 181,04 4,8284% 2.388,80 2.569,84
161 07/05/26 44.687,54 1,00365936 172,30 5,0919% 2.397,52 2.569,83
162 07/06/26 42.281,21 1,00365936 163,53 5,3848% 2.406,33 2.569,86
163 07/07/26 39.866,11 1,00365936 154,72 5,7120% 2.415,10 2.569,82
164 07/08/26 37.442,17 1,00365936 145,88 6,0802% 2.423,94 2.569,82
165 07/09/26 35.009,32 1,00365936 137,01 6,4976% 2.432,84 2.569,86
166 07/10/26 32.567,60 1,00365936 128,11 6,9745% 2.441,73 2.569,84
167 07/11/26 30.116,92 1,00365936 119,18 7,5249% 2.450,68 2.569,86
168 07/12/26 27.657,30 1,00365936 110,21 8,1669% 2.459,62 2.569,83
169 07/01/27 25.188,67 1,00365936 101,21 8,9258% 2.468,64 2.569,84
170 07/02/27 22.711,01 1,00365936 92,17 9,8364% 2.477,66 2.569,83
171 07/03/27 20.224,27 1,00365936 83,11 10,9495% 2.486,74 2.569,85
172 07/04/27 17.728,43 1,00365936 74,01 12,3408% 2.495,84 2.569,84
173 07/05/27 15.223,47 1,00365936 64,87 14,1296% 2.504,96 2.569,83
174 07/06/27 12.709,35 1,00365936 55,71 16,5148% 2.514,13 2.569,83
175 07/07/27 10.186,01 1,00365936 46,51 19,8542% 2.523,34 2.569,85
176 07/08/27 7.653,44 1,00365936 37,27 24,8632% 2.532,57 2.569,84
177 07/09/27 5.111,60 1,00365936 28,01 33,2117% 2.541,84 2.569,84
178 07110/27 2.560,47 1,00365936 18,71 49,9087% 2.551,13 2.569,84
179 07/11/27 0,00 1,00365936 9,37 100,0000% 2.560,47 2.569,84

(



ANEXO IV - DECLARAÇÃODOCOORDENADORPREVISTANO ITEM 15 DOANEXO111DA

INSTRUÇÃOCVMnO41412004

RB CAPITAL DISTRIBUIDORADE TíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOSLTDA., sociedade limitada,

com sede na Cidade de SãoPaulo, Estado de SãoPaulo, na RuaAmauri, n. ° 255, 5° andar, Parte,

Jardim Europa, CEP01.448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 89.960.090/0001-76, neste ato

representada na forma de seu Contrato Social ("Coordenador Líder"), na qualidade de

coordenador líder da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

da 81" série da 1" emissão ("Emissão") da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,

.sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n0

255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP 01.448-000, inscrita no CNPJ/MF sob n0

02.773.542/0001-22 ("Emissora"), em que a PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORADE TITULOS E

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

Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP22.640-102, inscrita

. no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, atua na qualidade de agente fiduciário ("Agente

Fiduciário"), nos termos da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003 e da Instrução

CVMn° 414, de 30 de dezembro de 2004 declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em

. conjunto com a Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da

operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a

correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de

C~éditos Imobiliários - Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81" série da 1" emissão da

Emissora, formalizado em 20 de dezembro de 2012.

SãoPaulo - SP, 20 de dezembro de 2012.

RBCAPITAL DISTRIBUIDORADETlTULOS EVALORESMOBILlARIOSLTDA.

Coordenador Líder

Nome:

Cargo:
Nome:

Cargo:



DECLARAÇÃODA EMISSORAPREVISTANO ITEM 15 DOANEXO IJIDA INSTRUÇÃOCVMn°

414/2004

RB CAPITAL COMPANHIADE SECURITIZAÇÃO,sociedade anônima, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na RuaAmauri, nO255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP01.448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob nO02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social ("Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis

Imobiliários da 81" Série de sua 1" Emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição,

em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORADE TíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOSlTDA., sociedade

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5°

andar, Parte, Jardim Europa, CEP01.448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 89.960.090/0001-

76, atua como coordenador líder ("Coordenador Líder") e a PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA

DE TíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP

22.640-102, inscrita no CNPJIMF sob o n° 17.343.682/0001-38, atua como agente fiduciário

("Agente Fiduciário"), declara, nos termos da Instrução CVMn° 400, de 29 de dezembro de 2003

e da Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, para todos os fins e efeitos, que

verificou, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Agente Fiduciário a legalidade e a

ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a

consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de

Créditos Imobiliários - Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81. série da 1. emissão da

Emissora, formalizado em 20 de dezembro de 2012.

SãoPaulo - SP, 20 de dezembro de 2012

RBCAPITALCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO

Emissora

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:



DECLARAÇÃODOAGENTEFIDUCIÁRIOPREVISTANO ITEM 15 DOANEXO111DA INSTRUÇÃOCVM

n° 414/2004

PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORADETíTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS,instituição financeira,

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

4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário"), na qualidade de

agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81" série da 1" emissão da RB

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,sociedade anônima, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na RuaAmauri, n° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP01.448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), que serão objeto de oferta

pública de distribuição, em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOSLTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo,

na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP01.448-000, inscrita no CNPJ/MF

sob o n.o 89.960.090/0001-76, atua como coordenador líder ("Coordenador Líder"), nos termos

da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003 e da Instrução CVM n° 414, de 30 de

dezembro de 2004, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a

Emissora e com o Coordenador Líder a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de

. ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência

das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários -

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 81" série da 1" emissão da Emissora, formalizado em

20 de dezembro de 2012.

SãoPaulo - SP, 20 de dezembro de 2012.

Agente Fiduciário

Nome:

Cargo:

Thales Tarré
Procurador
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