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TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

I - PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de 

sao Paulo, Estado de sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, 

CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada 

na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente "Emissora" ou 

"Securitizadora"; 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao 

financeira, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 

Americas, n.° 4.200, Bloco 8, ala B, Salas 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social, doravante denominada simplesmente como "Agente Fiduciario"; 

Firmam o presente "Termo de Securitizacao de Creditos Imobilidrios" ("Termo"), para 

vincular os Creditos Imobiliarios 4 aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 113a Serie 

da 1a Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao, de acordo corn o artigo 8° da Lei 

9.514/97, conforme alterada, a Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n° 476, 

de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrucao CVM n° 476"), e demais disposicOes 

legais aplicaveis e as clausulas abaixo redigidas. 

II - CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMEIRA - SUMARIO DA ESTRUTURA DA EMISSAO: 

1.1. Contrato de Locacao Atipica: 0 Contrato de Locacao Atipica foi celebrado ern 14 de 

abril de 2011, tendo a Confidere como locadora e a Devedora como locataria, e foi 

posteriormente aditado pelos Aditamentos, sendo certo que (i) determinados Aditamentos 

tinham como objeto, dentre outras alteracOes especificas, o aumento do valor da locacao 
inicialmente estipulado no Contrato de Locacao Atipica; e (ii) os Novos Creditos Imobiliarios 

Totals representam a totalidade do valor atual devido pela Devedora a Cedente ern 
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decorrencia do Contrato de Locacao Atipica, já considerando todos os valores acrescidos 

pelos Aditamentos. 

1.2. Compromisso de Compra e Venda: Por meio do Compromisso de Venda e Compra, a 

Cedente, ou seja, o Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliario - FII, tornou-se titular 

de todo e qualquer credit° imobiliario decorrente do Contrato de Locacao Atipica. 

1.3. CRI 1 a  Emissao: Os Creditos Imobiliarios 1, ou seja, 97% (noventa e sete por cento) dos 

Creditos Imobiliarios Totals, que representam o valor original do Contrato de Locacao 

Atipica, nao considerando nenhum dos Aditamentos, e que representam 80,66% (oitenta 

virgula sessenta e seis por cento) dos Novos Creditos Imobiliarios Totals, foram vinculados 

aos CRI 1a Emissao. 

1.4. CRI 2a Emissao: Os Creditos Imobiliarios 2, ou seja (i) as 120 (cento e vinte) primeiras 

parcelas da Parcela Nao Cedida dos Creditos Imobiliarios, que representam 3% (trees por 

cento) do valor original do Contrato de Locacao Atipica, nao considerando nenhum dos 

Aditamentos; (ii) os Creditos Imobiliarios Segundo e Terceiro Aditamentos; (iii) os Creditos 

Imobiliarios Quarto Aditamento; e (iv) os Creditos Imobiliarios Sexto Aditamento, sendo que 

todos os itens anteriores representam, juntos, 16,31% (dezesseis virgula trinta e urn por 

cento) dos Novos Creditos Imobiliarios Totals, foram vinculados aos CRI 2aEmissao. 

1.5. CRI 3a Emissao: Os Creditos Imobiliarios 3, ou seja, os creditos imobiliarios decorrentes 

do Nono Aditamento, representam 1,74% (urn virgula setenta e quatro por cento) dos Novos 

Creditos Imobiliarios Totals. 

1.5. Lastro dos CRI: A presente emissao tern como lastro os Creditos Imobiliarios 4, 

representados pelas CCI 4. Os Creditos Imobiliarios 4 sao os creditos imobiliarios decorrentes 

do Decimo Aditamento, e representam 1,29% (urn virgula vinte e nove por cento) dos Novos 

Creditos Imobiliarios Totals. 

1.6. Cessao de Creditos: Os Creditos Imobiliarios 4 foram cedidos a Emissora pelo Quarto 

Contrato de Cessao. 

.1.7. Paeamento dos AluRueis: 0 Primeiro Contrato de Cessao, o Segundo Contrato de Cessao, 

o Terceiro Contrato de Cessao e o Quarto Contrato de Cessao preveem que o pagamento dos 

alugueis a serem pagos pela Devedora serao realizados na conta centralizadora relacionada r 
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aos CRI 1a Emissao, e, no prazo de ate 2 (dois) Dias Oteis serao repassados, pela a Emissora, 

para a conta centratizadora relacionada aos CRI 2a  Emissao, para a conta centratizadora 

retacionada aos CRI 3a  Emissao e para a Conta Centratizadora, na proporcao que as Creditos 

Imobitiarios 2, as Creditos Imobiliarios 3 e os Creditos Imobiliarios 4 representam nos Novos 

Creditos Imobiliarios Totals, respectivamente. 

1.8. Devedora: A devedora dos Novos Creditos Imobiliarios Totals é a Petrobras Distribuidora 

S.A. 

1.9. Fianca: A fianca prestada petos Fiadores observara a seguinte proporcao: (i) o 

Garantidor 1 presta fianca por 100% (cem por cento) das Obrigacoes Garantidas, (ii) o 

Garantidor 2 presta fianca por 91,37% (noventa e urn inteiros e trinta e sete centesimos por 

cento) das Obrigacoes Garantidas, e (iii) o Garantidor 3 presta fianca por 8,63% (alto inteiros 

e sessenta e tres centesimos por cento) das obrigacOes garantidas, conforme estabetecido 

na Clausula Quinta do Quarto Contrato de Cessao. 

1.10. Inicio do pagamento dos alugueis: Dentre outras condicOes, o Oitavo Aditamento 

estabeleceu que, independentemente da Data Efetiva da Entrega, o pagamento dos alugueis 

iniciou-se no dia 05 de novembro de 2013. 

CLAUSULA SEGUNDA - DEFINICOES 

2.1. 	Definicoes: Para as fins deste Termo, adotam-se as seguintes definicoes, sem 

prejuizo daquetas que forem estabetecidas no corpo do presente: 

"Aditamentos": Quando mencionados em conjunto, o Primeiro Aditamento, o 

Segundo 	Aditamento, 	o 	Terceiro 	Aditamento, 	o 	Quarto 

Aditamento, o Quinto Aditamento, o Sexto Aditamento, o Skim° 

Aditamento, o Oitavo Aditamento, o Nono Aditamento e o 

Decimo Aditamento; 

"Agente Fiduciario": Pentagono S.A. Distribuidora de Titutos e Vatores Mobiliarios, 

acima qualificada; 

"Amortizacao A Emissora realizara a amortizacao parciat dos CRI, conforme 

Extraordi nada": apticavel, na ocorrencia dos eventos previstos na Clausula Setima 

deste Termo; 
/ 
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"Boletins de Subscricao": Os boletins de subscricao dos CRI, 	por meio dos quais os 

Investidores subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a 

todos os termos e condicoes deste Termo e da Oferta Restrita; 

"Cedente": Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliario - FII, fundo de 

investimento 	imobiliario, 	inscrito 	no 	CNPJ/MF 	sob 	o 	n° 

15.862.591/0001-83 ("Fundo"), representado, na forma de seu 

Regulamento, 	por seu administrador, 	GDC Partners Servicos 

Fiduciarios Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., 

sociedade corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, Bloco 1, Sala 317, 

Barra da Tijuca, CEP 22775-003, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

10.749.264/0001-04 ("Administrador"); 

"Cessao de Creditos" ou 0 Instrumento Particular de Contrato de Cesselo de Creditos 

Imobiliarios e Outras Avencas, celebrado entre o Cedente, a 

Securitizadora, a Confidere e os Fiadores, ern 29 de setembro de 

2014, mediante os quais os Creditos Imobiliarios 4 foram cedidos 

a Securitizadora; 

"Quarto Contrato de Cessao": 

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

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestacao de 

servicos de custodia escritural de ativos e liquidacao financeira, 

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

Janeiro, na Avenida Repoblica do Chile, n° 230, 11° andar, CEP 

20031-170; 

"CCI 1": 1 (uma) Cos:luta de Credit() Imobiliario Fracionaria representativa 

dos Creditos Imobiliarios 1, emitida por meio da Escritura de 

Emissao 1, vinculada aos CRI 1a emissao; 

"CCI 2": 73 (setenta e tres) Cedulas de Credit° Imobiliarios Fracionaria, 

representativa dos Creditos Imobiliarios 2, emitida por meio da 

Escritura de Emissao 2, vinculadas aos CRI 2a  erniSSa0; 

"CCI 3": 1 (uma) Cedula de Credito Imobiliario Fracionaria, representativa 

dos Creditos Imobiliarios 3, emitidas por meio da Escritura de 

Emissao 3, vinculada aos CRI 3a  emissao; 
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"CCI 4": 1 (uma) Cedula de Credit° Imobiliario Fracionaria, representativa 

dos Creditos Imobiliarios 4, emitidas por meio da Escritura de 

Emissao 4; 

"Compra Compulsoria": A obrigacao da Cedente, nos termos do Quarto Contrato de 

Cessao, de compra dos Creditos Imobiliarios, na ocorrencia de 

urn Evento de Compra Compulsoria, conforme previsto no item 

3.6 deste Termo; 

"Compromisso de Venda e Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 

Bens Imoveis e Outras Avencas, celebrado em 29 de outubro de 

2012, entre a Confidere e o Cedente, pelo qual a Confidere se 

comprometeu a alienar o dominio ail dos Imoveis ao Cedente, 

conforme aditado em 15 de agosto de 2013, 20 de dezembro de 

2013 e em 29 de setembro de 2014; 

Compra": 

"Confidere": Confidere OGB Imobiliaria e Incorporadora Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 10.786.204/0001-53; 

"CondicOes Precedentes": As condicties para o pagamento do Valor da Cessao, conforme 

previsto no item 2.4 do Quarto Contrato de Cessao; 

"Conta Centralizadora": Conta corrente n° 02196-3, mantida na Agenda 0910 do Banco 

'tau, de titularidade da Emissora e integrante do Patrimonio 

Separado, na qual os Creditos Imobiliarios serao recebidos e os 

recursos destinados ao pagamento dos CRI e custos da operacao 

serao mantidos; 

"Contrato Atipico de 0 Instrumento Particular de Contrato Atipico de Locaceio, 

celebrado entre a Confidere e a Devedora, em 14 de abril de 
2011, por meio do qual a Confidere se obrigou a construir, sob 

medida e de acordo corn as necessidades especificas da Devedora 

o 	Empreendimento, 	para em seguida 	a 	Confidere 	locar a 

Devedora pelo prazo de 216 (duzentos e dezesseis) meses, a 

partir 	da 	data 	da 	entrega 	efetiva 	do 	Empreendimento 	a 

Devedora, conforme definida no Contrato Atipico de Locacao; 

Locacao": 

"Contrato de Distribuicao": 0 Contrato de Coordenacao, Colocacao e Distribuicao Pablica 

Corn 	Esforcos 	Restritos 	dos 	Certificados 	de 	Recebiveis 

Imobiliarios, sob o Regime de Melhores Esforcos, da 113a Serie da 
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1a Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao, celebrado 

entre a Securitizadora e o Coordenador Lider, nesta data, para 

distribuicao dos CRI; 

"Coordenador Lider": RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., 

corn sede na Cidade de sao Paulo, Estado de sao Paulo, na Rua 

Amauri, n° 255, 50  andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

89.960.090/0001-76; 

"Creditos Imobiliarios 1": 97% (noventa e sete por cento) dos Creditos Imobiliarios Totals, 

equivalentes naquela data a R$ 2.515.330,28 	(dois milhaes, 

quinhentos e quinze mil, trezentos e trinta reais e vinte e oito 

centavos), atualizado conforme regrado no Contrato Atipico de 

Locoed°, devidamente cedidos a Emissora ern 29 de outubro de 

2012, por meio do Primeiro Contrato de Cessao; 

"Creditos Imobiliarios 2": Soma 	entre 	(i) 	os 	creditos 	imobiliarios 	correspondentes 	as 

primeiras 120 (cento e vinte) parcelas da Parcela Nao Cedida dos 

Creditos 	Imobiliarios 	Totals, 	acrescidos 	dos 	(ii) 	Creditos 

Innobiliarios 	Segundo 	e 	Terceiro 	Aditamento, 	Creditos 

Imobiliarios Quarto Aditamento e Creditos Imobiliarios Sexto 

Aditamento; que totalizavam o valor mensal de R$ 513.104,68 

(quinhentos e treze mil, cento e quatro reais e sessenta e oito 

centavos) 	atualizado 	monetariamente, 	pela 	variacao 	do 

INCC/FGV entre o mes de Marco, para a parte que corresponde a 

Parcela Nao Cedida dos Creditos Imobiliarios Totals, e para os 

Creditos Imobiliarios Segundo e Terceiro Aditamento, Creditos 

Imobiliarios Quarto Aditamento e Creditos Imobiliarios Sexto 

Aditamentos, o mes de Abril de 2011 ate o mes innediatamente 

anterior a Data Efetiva da Entrega e, a partir dai, anualmente, 

corn base na variacao acumulada do IPCA/IBGE, observado o 

disposto na Clausula 11 do Contrato Atipico de Locacao; 

"Creditos Imobiliarios 3": Creditos 	Imobiliarios 	Nono Aditamento, 	totalizando 	o valor 

mensal de R$ 65.890,49 (sessenta e cinco mil, oitocentos e 

noventa reais e quarenta e nove centavos); 
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"Creditos Imobiliarios 4": Creditos Imobiliarios Decimo Aditamento, totalizando o valor 

mensal de 	R$ 48.774,09 (quarenta e oito mil, setecentos e 

setenta e quatro reais e nove centavos); 

"Creditos I mobi liarios Creditos Imobiliarios Segundo e Terceiro Aditamento, Creditos 

Imobiliarios 	Quarto Aditamento, 	Creditos 	Imobiliarios 	Sexto 

Aditamento, Creditos Imobiliarios Nono Aditamento e os Creditos 

Imobiliarios 	Decimo 	Aditamento, 	quando 	considerados 	em 

conjunto; 

Aditamento": 

"Creditos Imobiliarios Decimo Importancia mensal de R$ 48.774,09 (quarenta e oito mil, 

setecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), 

atualizado conforme previsto no Decimo Aditamento e no 

Contrato Atipico de Locacao; 

Aditamento": 

"Creditos Imobiliarios Nono Importancia mensal de R$ 65.890,49 (sessenta e cinco mil, 

oitocentos 	e 	noventa 	reais 	e 	quarenta 	e 	nove 	centavos), 

atualizado conforme previsto no Contrato Atipico de Locacao e 

no Nono Aditamento; 

Aditamento": 

"Creditos Imobiliarios Quarto Importancia mensal de R$ 35.247,06 (trinta e cinco mit, duzentos 

e 	quarenta 	e 	sete 	reais 	e 	seis 	centavos), 	atualizada 

monetariamente pela variacao do INCC/FGV entre abril de 2011 

ate o mes imediatamente anterior a Data Efetiva da Entrega, e, 

a partir dai, anualmente, corn base na variacao acumulada do 

IPCA/IBGE, observado o disposto na Clausula 11 do Contrato 

Atipico de Locacao, conforme previsto no Quarto Aditamento; 

Aditamento": 

"Creditos 	Imobiliarios Importancia mensal de R$ 254.809,18 (duzentos e cinquenta e 

quatro 	mil, 	oitocentos 	e 	nove 	reais 	e 	dezoito 	centavos), 

atualizada monetariamente pela variacao do INCC/FGV entre 

abril de 2011 ate o mes imediatamente anterior a Data Efetiva 

da Entrega, e, a partir dal, anualmente, corn base na variacao 
acumulada do IPCA/IBGE, observado o disposto na Clausula 11 do 

Contrato Atipico de Locacao, conforme previsto no Segundo e 

Terceiro Aditamento; 

Segundo 	e 	Terceiro 

Aditamentos": 

"Creditos Imobiliarios Sexto Importancia mensal de R$ 145.254,72 (cento e quarenta e cinco 

mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois 

centavos), 	atualizada 	monetariamente 	pela 	variacao 	do 
, 

Aditamento": 
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INCC/FGV entre abril de 2011 ate o mes imediatamente anterior 

a Data Efetiva da Entrega, e, a partir daf, anualmente, corn base 

na variacao acumulada do IPCA/IBGE, observado o disposto na 

Clausula 11 do Contrato Atipico de Locacao, conforme previsto 

no Sexto Aditamento; 

"Creditos Imobiliario Totals": Alugueis mensais e sucessivos, no valor de R$ 2.593.124,00 (dois 

milhOes quinhentos e noventa e tres mil e cento e vinte e quatro 

reais) durante os 216 (duzentos e dezesseis) meses a contar da 

Data 	Efetiva da 	Entrega, 	atualizado 	monetariamente, 	pela 

variacao 	do 	INCC/FGV 	entre 	marco 	de 	2011 	ate 	o 	mes 

imediatamente anterior a Data Efetiva da Entrega e, a partir dal, 

anualmente, corn base na variacao acumulada do IPCA/IBGE, 

observado o disposto na Clausula 11 do Contrato Atipico de 

Locacao; 

"Contratos de Cessao": Primeiro Contrato de Cessao, 	Segundo Contrato de Cessao, 

Terceiro Contrato de Cessao e Quarto Contrato de Cessao, 

quando considerados em conjunto; 

"CRI": Os certificados de recebiveis imobiliarios, integrantes da 113a  

Serie da 1 a  Emissao da Emissora, titulos de credit° escriturais, de 

livre negociacao, emitidos pela Emissora por meio deste Termo, 

de acordo corn a Lei n° 9.514/97, a Resolucao do Conselho 

Monetario Nacional n° 2.517 de 29 de junho de 1998, a Instrucao 

CVM 476; 

"CRI 1a Emissao": Os certificados de recebiveis imobiliarios, integrantes da 69a 

Serie 	da 	1a 	Emissao 	da 	Emissora, 	lastreados 	na 	CCI 	1, 

representativa dos Creditos Imobiliarios 1; 

"CRI 2a  Emissao": Os certificados de recebiveis imobiliarios, integrantes da 93a 

Serie 	da 	1a 	Emissaro 	da 	Emissora, 	lastreados 	nas 	CCI 	2, 

representativas dos Creditos Imobiliarios 2; 

"CRI 3aEmissao": Os certificados de recebiveis imobiliarios, integrantes da 103a 

Serie 	da 	1a 	Emissao 	da 	Emissora, 	lastreados 	na 	CCI 	3, 

representativas dos Creditos Imobiliarios 3; 

"CVM": Comissao de Valores Mobiliarios; 
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"Data Efetiva da Entrega": t a data da efetiva entrega do Empreendimento pela Devedora a 

Confidere; 

"Data de Atualizacao": Sera todo pagamento do mes de setembro de cada ano da parcela 

dos CRI; 

"Data de Emissao": 29 de setembro de 2014; 

"Decimo Aditamento": Decimo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico de 

Locacao, celebrado entre a Confidere, Devedora e o Cedente, em 

01 de setembro de 2014, o qual aumentou o escopo do Contrato 

Atipico de Locacao, 	acrescendo o valor do aluguel de R$ 

48.774,09 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro 

reais e nove centavos), na data base de agosto de 2014; 

"Devedora": Petrobras 	Distribuidora S.A., 	inscrita 	no CNPJ/MF sob o n° 

34.274.233/0001-02; 

"Dia Otil": Qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou feriado declarado 

nacional; 

"Empreendimento": A 	edificacao 	de 	urn 	predio 	comercial 	de 	uso 	exclusivo, 

constituido por uma torre onica corn 10 (dez) pavimentos e 4 

(quatro) subsolos a ser realizada sobre os Imoveis, destinado a 

locacao pela Confidere a Devedora, pelo prazo de 216 (duzentos 

e dezesseis) meses, na forma prevista no Contrato Atipico de 

Locacao; 

"Escritura de Emissao 1": Instrumento 	Particular 	de 	Emissao 	de 	Cedula 	de 	Credit° 

Imobiliario Fracionaria sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma 

Escritural, firmado em 29 de outubro de 2012, entre a Emissora 

e a Instituicao Custodiante, por meio do qual a Emissora emitiu 

a CCI 1; 

"Escritura de Emissao 2": Instrumento 	Particular 	de 	Emissao 	de 	Cedula 	de 	Credit° 

Imobiliario Fracionaria sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma 

Escritural, firmado em 15 de agosto de 2013, entre a Emissora e 
a Instituicao Custodiante, por meio do qual a Emissora emitiu as 

CCI 2; 

"Escritura de Emissao 3": Instrumento 	Particular 	de 	Emissao 	de 	Cedula 	de 	Credit° 

Imobiliario Fracionaria sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma 
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Escritural, firmado em 20 de dezembro de 2013, entre a Emissora 

e a Instituicao Custodiante, por meio do qual a Emissora emitiu 

as CCI 3; 

"Escritura de Emissao 4": Instrumento 	Particular 	de 	Emissao 	de 	Cedula 	de 	Credit° 

Imobiliario Fracionaria sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma 

Escritural, firmado em 29 de setembro de 2014, entre a Emissora 

e a Instituicao Custodiante, por meio do qual a Emissora emitiu 

as CCI 4; 

"Escriturador" Ita6 Corretora de Valores S.A., instituicao financeira, corn sede 

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

Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10° andar, inscrita no CNPJ sob o 

n° 61.194.353/0001-64. 

"Evento de Multa Sera considerado evento de multa indenizat6ria a inexistencia, 

no todo ou em parte, dos Creditos Imobiliarios 4; I ndenizatoria": 

"Eventos de Compra Nos termos do Quarto Contrato de Cessao sao considerados como 

eventos de compra compulsoria, a ocorrencia dos seguintes 

eventos: a) a ocorr8ncia de um evento de inadimplemento do 

Quarto Contrato de Cessao; b) o ajuizamento de acao judicial 

que tenha por objeto o Contrato Atipico de Locacao e/ou os 

Aditamentos, ou a existencia, validade, eficacia ou exigibilidade 

dos Creditos Imobiliarios 4 e que este ajuizamento venha a 

interromper o recebimento dos Creditos Imobiliarios 4 pela 

Emissora, por todo e qualquer motivo, ainda que os recursos 

sejam depositados em juizo; c) a ineficacia ou inexigibilidade, no 
todo ou em parte, dos Creditos Imobiliarios 4; e d) a ocorrencia 

de qualquer das hipOteses de vencimento antecipado e/ou 

condicao resolutiva previstas na Clausula Quinta do Compromisso 

de Venda e Compra; 

Compulsoria": 

"Fiador 1": Synthesis 	Empreendimentos 	Ltda., 	sociedade 	empresaria 

limitada, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua Neri Pinheiro, n° 298, Cidade Nova, CEP 

20210-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.195.421/0001-39; 

"Fiador 2": Paulo 	Mancuso 	Tupinamba, 	brasileiro, 	casado, 	empresario, 

portador da cedula de identidade RG n° 097.598.58-5 IFP/RJ e 
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inscrito 	no 	CPF/MF 	sob 	o 	n° 	765.077.268-34, 	residente 	e 

domiciliado na Rua Neri Pinheiro, n° 298, Cidade Nova, CEP 

20210-020; 

"Fiador 3": Mario Cezar Fernandes Alves, brasileiro, casado, empresario, 

portador da cedula de identidade RG n° 042487.61-1 IFP/RJ e 

inscrito no CPF/MF sob o n"635.004.857-15, 	residente e 

domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Rua Neri Pinheiro, n° 298, Cidade Nova, CEP 20210-

020; 

"Fiadores": 0 Fiador 1, o Fiador 2 e o Fiador 3 quando mencionados em 

conjunto; 

"Fianca": Os Fiadores constituem-se, nos termos do Codigo Civil, de forma 

irrevogavel e irretratavel, como fiadores e principals pagadores, 

de 	todas 	as 	obrigacoes, 	presentes 	e 	futuras, 	principals 	e 

acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela 

Confidere no Quarto Contrato de Cessao, incluindo, mas nao se 

limitando aquelas previstas nos itens 3.3, 5.1, e nas Clausulas 

Sexta e Setima do Quarto Contrato de Cessao, renunciando ao 

beneficio de ordem, bem como aqueles previstos nos artigos 366, 

824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Codigo Civil e 595 do Codigo 

de Processo Civil, nos termos do item 5.1 e subitens do Quarto 

Contrato de Cessao; 

"Garantias": As garantias previstas na Clausula Nona deste Termo; 

" I moveis": Os imoveis descritos e caracterizados nas matriculas n° 39.911 e 

39.912, ambas do 70  Oficio de Registro de Imoveis da Cidade do 

Rio de Janeiro, 	Estado do Rio de Janeiro, 	os quais estao 

localizados na Rua Santa Maria, designados, respectivamente, 

como lote 1 e 2 do PA 42863, na Freguesia do Espirito Santo, os 

quais se encontram cadastrados na Prefeitura do Rio de Janeiro, 

respectivamente, 	sob 	os 	n°s 	1958300-4 	e 	1958301-2 	e 	na 

Secretaria 	de 	Patrimonio 	da 	Uniao 	("SPU") 	sob 	o 	RIP 	n° 

6001.13740.000-5; 

"INCC/FGV": Indice Nacional da Construcao Civil, divulgado pela Fundacao 

Getalio Vargas; 
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"Instituicao Custodiante" Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 

instituicao financeira, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

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

Bloco 8, ala B, Salas 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38; 

"Instrucao CVM 28": Instrucao da CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983, conforme 

alterada; 

"Instrucao CVM 409": Instrucao da CVM n° 409, de 18 de agosto de 2004, conforme 

alterada; 

"Instrucao CVM 476": Instrucao da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

alterada; 

" I nvestidores": Os subscritores dos CRI; 

"IPCA/IBGE": indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

Institut° Brasileiro de Geografia e Estatistica; 

"Lei 10.931/04"; Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada; 

"Lei 6.404/76"; Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; 

"Lei 9.514/97"; Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada; 

"Multa IndenizatOria": Multa correspondente ao valor dos Creditos Imobiliarios 4 sobre 

os quais tenha se verificado a ocorrencia do Evento de Multa 

IndenizatOria. Caso os Creditos Imobiliarios 4 deixem de existir 

em sua totalidade o valor da Multa IndenizatOria correspondera 

a urn valor equivalente ao Valor de Compra Compulsoria ("Multa 

Indenizatoria Integral"); caso os Creditos Imobiliarios 4 deixem 

de 	existir 	parcialmente, 	o 	valor 	da 	Multa 	Indenizatoria 

correspondera a 	parcela dos Creditos 	Imobiliarios 4 que a 

Emissora deixar de receber no respectivo vencimento ("Multa 

Indenizatoria Parcial"); 

"Nono Aditamento": Nono Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico de 

Locacao, celebrado entre a Confidere, Devedora e o Cedente, em 

17 de dezembro de 2013, o qual, aumentou o escopo do Contrato 

Atipico de 	Locacao, 	acrescendo o valor do aluguel de R$ 

65.890,49 (sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e 
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quarenta e nave centavos), na data base de agosto de 2013 

atualizado monetariamente, anualmente, corn base na variac5o 

acumulada do IPCA/IBGE, observado o disposto na Clausula 11 do 

Contrato Atipico de Locac5o; 

"Novos Creditos Imobiliarios Sao as Creditos 	Imobiliarios Totals, 	acrescidos dos Creditos 

I mobi liarios Aditamento; Totals": 

"Oitavo Aditamento": Oitavo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico de 

Locacao, celebrado entre a Confidere, a Devedora e o Cedente, 

em 29 de outubro de 2013, o qual implementou novas condicoes 

ao Contrato Atipico de Locac5o em func5o de contrapartidas 

acordadas entre Devedora e Cedente, dentre elas, o inicio do 

pagamento dos alugueis no dia 05 de novembro de 2013 

independentemente da Data Efetiva da Entrega; 

"Oferta Restrita": A oferta pUblica de distribuic5o dos CRI da presente Emiss5o, corn 

esforcos restritos, realizada no ambito da Instrucao CVM 476; 

"Parcela Nao Cedida dos A parcela dos Creditos Imobiliarios Totals referentes a 3% (tres 

par cento) das locacOes originals devidas nos termos do Contrato 

Atipico de Locac5o; 
Creditos I mobiliarios Totals": 

"Patrimonio Separado": Totalidade dos Creditos Imobiliarios 4, respectivos acessorios, 

Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, n5o incluindo as 

Creditos Imobiliarios 1, os Creditos Imobiliarios 2 e os Creditos 

Imobiliarios 	3, 	submetidos 	ao 	Regime 	Fiduciario, 	que 	sao 

destacados 	do 	patrimonio 	da 	Securitizadora, 	destinando-se 

exclusivamente a liquidac5o dos CRI, bem coma ao pagamento 

dos respectivos custos de administracao e de obrigacOes fiscais; 

"Primeiro Aditamento": 0 Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico 

de Locac5o, celebrado entre a Confidere e a Devedora, em 31 de 

janeiro de 2012; 

"Primeiro Contrato de Instrumento 	Particular de Contrato de 	Cess5o de 	Creditos 

Imobiliarios e Outras Avencas, celebrado entre o Cedente, a 

Emissora, a Confidere e os Fiadores, em 29 de outubro de 2012, 

par meio do qual os Creditos Imobiliarios 1 foram cedidos a 

Emissora, permanecendo o Cedente na Titularidade da Parcela 

Nao Cedida dos Creditos Imobiliarios Totals; 

Cess5o": 
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"Quarto Aditamento": Quarto Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico de 

Locacao, celebrado entre a Confidere e a Devedora, em 28 de 

dezembro de 2012, o qual, aumentou o escopo do Contrato 

Atipico de Locacao, 	acrescendo o valor do aluguel de R$ 

35.247,06 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e 

seis centavos), atualizado monetariamente pela variacao do 

INCC/FGV entre abril de 2011 ate o mes imediatamente anterior 

a Data Efetiva da Entrega, e, a partir dai, anualmente, com base 

na variacao acumulada do IPCA/IBGE, observado o disposto na 

Clausula 11 do Contrato Atipico de Locacao; 

"Quinto Aditamento": Quinto Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico de 

Locacao, celebrado entre a Confidere e a Devedora, em 11 de 

junho de 2013, pelo qual formalizaram a adesao do Fundo ao 

Contrato Atipico de Locacao em decorrencia do Compromisso de 

Venda e Compra; 

"Recompra Facultativa": A faculdade da Emissora de recomprar dos Creditos Imobiliarios, 

conforme previsto no item 3.5 deste Termo; 

"Regime Fiduciario": Regime Fiduciario, instituido sobre os Creditos Imobiliarios, nos 

termos do Art. 9° da Lei 9.514/97; 

"Segundo Contrato de Instrumento 	Particular de 	Contrato de 	Cessao de 	Creditos 

Imobiliarios e Outras Avencas, celebrado entre o Cedente, a 

Emissora, a Confidere e os Fiadores, em 20 de agosto de 2013, 

por meio do qual os Creditos Innobiliarios 2 foram cedidos a 

Emissora; 

Cessao": 

"Segundo e Terceiro 0 Segundo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico 

de Locacao e o Terceiro Aditivo ao Instrumento Particular de 

Contrato 	Atipico 	de 	Locacao, 	ambos 	celebrados 	entre 	a 

Confidere e a Devedora, em 05 de setembro de 2013, os quais 

aumentaram 	o 	escopo 	do 	Contrato 	Atipico 	de 	Locacao, 

acrescendo o valor do aluguel em R$ 254.809,18 (duzentos e 

cinquenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e dezoito 

centavos), 	atualizado 	monetariamente, 	pela 	variacao 	do 

INCC/FGV entre abril de 2011 ate o mes imediatamente anterior 
a Data Efetiva da Entrega e, a partir dal, anualmente, corn base 

Aditamentos": 
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na variacao acumulada do IPCA/IBGE, observado o disposto na 

Clausula 11 do Contrato Atipico de Locacao; 

"Sexto Aditamento": 0 Sexto Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico 

de Locacclo, celebrado entre a Confidere, 	a Devedora e o 

Cedente, em 11 de junho de 2013, o qual, aumentou o escopo do 

Contrato Atipico de Locacao, acrescendo o valor do aluguel de 

R$ 	145.254,72 	(cento e quarenta e cinco mil, 	duzentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), atualizado 

monetariamente pela variacao do INCC/FGV entre abril de 2011 

ate o mes imediatamente anterior a Data Efetiva da Entrega, e, 

a partir dal, anualmente, corn base na variacao acumulada do 

IPCA/IBGE, observado o disposto na Clausula 11 do Contrato 

Atipico de Locacao; 

"Skim° Aditamento": Skim° Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atipico de 

Locacao, celebrado entre a Confidere, a Devedora e o Cedente, 

em 17 de setembro de 2013, o qual alterou o prazo de entrega 

do Empreendimento; 

"Terceiro Contrato de Instrumento 	Particular de 	Contrato de 	Cessao de 	Creditos 

Imobiliarios e Outras Avencas, celebrado entre o Cedente, a 

Emissora, a Confidere e os Fiadores, em 20 de dezembro de 2013, 

por meio do qual os Creditos Imobiliarios 3 foram cedidos a 

Emissora; 

Cessao": 

"Valor da Cessao": 0 valor a ser pago ao Cedente, em razao da cessao dos Creditos 

Imobiliarios 4, 	apos atendidas ou dispensadas as CondicOes 

Precedentes, na forma prevista no item 2.2 e subitens do Quarto 

Contrato de Cessao; 

"Valor de Compra 0 valor de Compra Compulsoria obtido nos termos do item 6.4 do 

Quarto Contrato de Cessao. Para fins de esclarecimento: (i) em 

nenhuma hipotese o Valor de Compra Compulsoria podera ser 

inferior ao valor necessario a amortizacao integral dos CRI; (ii) o 

Valor de Compra CompulsOria em nenhuma hipotese abrangera a 

Parcela Nao Cedida dos Creditos Imobiliarios Totals. 

Compulsoria": 

"Valor de Recompra 0 valor da Recompra Facultativa sera o saldo devedor dos 

Creditos Imobiliarios 4, 	nos termos da Clausula Sexta deste Facultativa": 
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Termo, acrescido de multa correspondente a 1,5% (urn virgula 

cinco por cento). 

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 4 

3.1. Objeto: Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em carater irrevogavel e irretrativel, 

os Creditos Imobiliarios 4, cedidos a Emissora nos termos do Quarto Contrato de Cessao, aos 

CRI da 113a  Serie da 1 a  Emissao, cujas caracteristicas sao descritas na clausula terceira, 

abaixo. 

3.1.1. Os Creditos Imobiliarios 1, os Creditos Imobiliarios 2 e os Creditos Imobiliarios 3 

nao se encontram vinculados aos CRI da presente Emissao. 

3.1.2. Apos o atendimento ou dispensa das Condicaes Precedentes, a Securitizadora 

pagara ao Cedente, pela cessao dos Creditos Imobiliarios 4, a importancia descrita na 

clausula 2.2 do Quarto Contrato de Cessao, calculado na Data de Emissao. 0 valor da 

Cessao dos Creditos sera pago corn recursos oriundos da integralizacao dos CRI. 

3.2. Vinculacao dos Creditos Imobiliarios 4: A Emissora declara que, pelo presente Termo, 

foram vinculados a presente emissao de CRI os Creditos Imobiliarios 4, representados pelas 

CCI 4, de sua titularidade corn valor nominal de R$ 5.852.890,80 (cinco milhaes, oitocentos 

e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), na Data de Emissao. 

3.3. Caracteristicas dos Creditos Imobiliarios 4 e Identificacao da Devedora: As 

caracteristicas dos Creditos Imobiliarios 4 vinculados a este Termo, tais como identificacao 

da Devedora, estao perfeitamente descritas e individualizadas no anexo I ("Anexo I"), o qual 

fica fazendo parte integrante deste Termo. 

3.4. Arrecadacao: A arrecadacao dos Creditos Imobiliarios 4 sera realizada diretamente pela 

Emissora e os recursos decorrentes dos pagamentos da Devedora serao depositados na Conta 

Centralizadora, sendo que a cobranca judicial, caso necessaria, sera efetuada por advogados 

especializados. 

3.4.1. Conforme disposto no Quarto Contrato de Cessao, o Cedente ficou responsavel pela 

custodia e guarda de todos e quaisquer documentos comprobatorios dos Creditos 

Imobiliarios 4. 0 Cedente devera guardar toda a documentacao que esteja na sua posse 
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pelo prazo de 5 (cinco) anos, apos o pagamento integral dos Creditos Imobiliarios 4. 

3.4.1.1. Ainda nos termos do Quarto Contrato de Cessao, o Cedente ficou obrigado a 

entregar as documentos comprobatOrios dos Creditos Imobiliarios 4 a Emissora, no 

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

recebimento de notificacao expressa neste sentido. 

3.4.2. A Emissora declara que o controle e a cobranca dos Creditos Imobiliarios 4 serao 

realizados pela Emissora, nao obstante a notificacao a ser enviada pelo Cedente a 

Devedora acerca da cessao dos Creditos Imobiliarios 4 a Emissora. 

3.5. Recompra Facultativa: A Emissora podera, a seu exclusivo criteria recomprar as 

Creditos Imobiliarios 4, a qualquer tempo, pelo Valor de Recompra Facultativa. 

3.5.1. A recompra facultativa, acima prevista, sera realizada pela Emissora no prazo 

de 05 (cinco) dias oteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciario, da 

notificacao enviada da Emissora noticiando o exercicio da faculdade da referida 

recompra. 

3.6. Compra Compulsoria: Caso ocorra qualquer urn dos Eventos de Compra Compulsoria, a 

Emissora retrocedera os Creditos Imobiliarios 4, no estado em que se encontrarem, a 

Cedente, que, nessa hipotese, adquirira autornatica e compulsoriamente as referidos 

Creditos Imobiliarios 4 e ficara obrigada a pagar a Emissora, de forma definitiva, irrevogavel 

e irretratavel, o Valor de Compra Compulsoria, conforme previsto nos itens 6.3 e 6.3.1 do 

Quarto Contrato de Cessao. 

3.7. Legitimidade, existencia, validade, eficacia, exiqibilidade e inteRralidade dos Creditos 

Imobiliarios 4: A Cedente respondera pela legitimidade, existencia, validade, eficacia e 

exigibilidade da integralidade dos Creditos Imobiliarios 4 nas respectivas datas de 

vencimento constantes do anexo II do Quarto Contrato de Cessao, de modo que a Cedente 

pagara a Emissora, caso ocorra o Evento de Multa Indenizatoria, unna multa correspondente 

ao valor dos Creditos Imobiliarios 4 sobre as quais tenha se verificado a ocorrencia do Evento 

de Multa Indenizatoria. 

CLAUSULA QUARTA- IDENTIFICACAO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUICAO 
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4.1. Identificacao dos CRI: Os CRI objeto da presente emissao, cujo lastro se constitui pelos 

Creditos Imobiliarios 4, possuem as seguintes caracterfsticas: 

1. Emissao: la;  

2. Serie: 113'; 

3. Quantidade de CRI: 12 (doze); 

4. Valor Global da Serie: R$ 4.028.455,68 (quatro milhoes, vinte e oito mil, quatrocentos 

e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); 

5. Valor Nominal Unitario: R$ 335.704,64 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos); 

6. Prazo de Amortizacao: 120 (cento e vinte) meses a contar de 15/10/2014; 

7. Atualizacao Monetaria: Anualmente, pelo IPCA/IBGE todo dia 15 de setembro de cada 

ano; 

8. Juros Remunerat6rios: Aos CRI serao conferidos juros remuneratorios, calculados a 

partir da Data de Emissao, correspondentes a 5,91% (cinco virgula noventa e urn por cento) 

ao ano; 

9. Periodicidade de Pagamento de Amortizacao e Juros Remuneratorios: mensal, 

conforme disposto no anexo II deste Termo ("Anexo II"); 

10. Regime Fiduciario: Sim; 

11. Sistema de Registro, Negociacao, Custodia Eletronica e Liquidacao Financeira: CETIP; 

12. Data de Emissao: 29 de setembro de 2014; 

13. Local de Emissao: sao Paulo - SP; 

14. Data de Vencimento Final: 15 de setembro de 2024; 

15. Taxa de Amortizacao: Variavel, de acordo corn a tabela de amortizacao constante do 

Anexo II deste Termo; 

16. Garantia flutuante: Nao; 

17. Garantias da CCI 4: (i) Fianca, constituida em garantia de todas as obrigacoes, 

presentes e futuras, principais e acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela 

Cedente no Quarto Contrato de Cessao ou que dele decorram, de acordo corn os termos e 

condicOes previstos na Clausula 5.2 do Quarto Contrato de Cessao, (ii) Regime Fiduciario e 

(iii) Patrimonio Separado; 

18. Coobrigacao da Emissora: Nao, sem coobrigacao. 

4.2. Registro dos CRI: Os CRI serao registrados para distribuicao primaria e negociacao e 

custodia eletronica na CETIP, e distribuidos corn a intermediacao do Coordenador Lider, nos 

termos do artigo 2° da Instrucao CVM 476. 
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4.3. Oferta 476: A Oferta Restrita dos CRI sera realizada em conformidade com a Instrucao 

CVM n° 476 e cam as demais disposicoes legais e regulamentares aplicaveis e esta 

automaticamente dispensada de registro de distribuicao na CVM, nos termos do artigo 6° da 

Instrucao CVM 476. A Emissao podera ser registrada na Associacao Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitals - ANBIMA par se tratar de oferta pablica cam esforcos 

restritos de colocacao, para fins de informar a base de dados, nos termos do artigo 1°, §1° e 

2° do Codigo ANBIMA de Regulacao e Melhores Praticas para as Ofertas Piliblicas de 

Distribuicao e Aquisicao de Valores Mobiliarios ("Codigo ANBIMA"). 

4.3.1. A Oferta Restrita é destinada apenas a investidores qualificados 

("Investidores"), nos termos do artigo 4° da Instrucao CVM n° 476 e do artigo 109 da 

Instrucao CVM n° 409, observado que (i) todos os fundos de investimento sera° 

considerados investidores qualificados, mesmo que se destinem a investidores nao 

qualificados; e (ii) as pessoas naturals e juridicas mencionadas no inciso IV do artigo 

109 da Instrucao CVM n° 409 deverao subscrever ou adquirir, no ambito da oferta, 

valores mobiliarios no montante minimo de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais). 

4.3.2. Em atendimento ao que dispoe a Instrucao CVM n° 476, as CRI sera° ofertados 

a, no maxima, 75 (setenta e cinco) Investidores e subscritos au adquiridos por, no 

maxim°, 50 (cinquenta) Investidores. 

4.3.3. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos Investidores, devendo os 

Investidores, par ocasiao da subscricao, fornecer, par escrito, declaracao no Boletim 

de Subscricao, atestando que estao cientes de que: 

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

b) as CRI ofertados estao sujeitos as restricoes de negociacao previstas na 

Instrucao CVM n° 476. 

4.4. 	Inicio e Encerramento da Oferta: A distribuicao pablica dos CRI sera encerrada 

quando da subscricao da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador Lider enviar o 

comunicado de inicio e de encerramento a CVM no prazo legal, nos termos do Contrato de 

Distribuicao. 
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4.4.1 	Em conformidade corn o artigo 8° da Instrucao CVM n° 476/2009, o 

encerramento da Oferta devera ser informado pelo Coordenador Lider (Cu pela 

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

do seu encerramento, devendo referida comunicacao ser encaminhada por intermedio 

da pagina da CVM na rede mundial de computadores e conter as informacOes indicadas 

no anexo 8 da Instrucao CVM n° 476/2009. 

	

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

de seu inicio ("Prazo de Colocacao"), o Coordenador Lider (ou a Emissora, em nome 

do Coordenador Lider) devera realizar a comunicacao prevista no subitem 4.4.1, 

acima, corn as dados disponiveis a epoca, complementando-o semestralmente ate o 

seu encerramento. 

4.5. 	NeRociacao: Os CRI da presente emissao somente poderao ser negociados nos 

mercados regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da 

data de sua subscricao ou aquisicao dos CRI pelos Investidores. 

	

4.5.1 	Os CRI somente poderao ser negociados entre investidores qualificados, 

conforme definido no subitem 4.3.1, acima, a menos que a Emissora obtenha o registro 

de oferta pablica perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei n° 6.385/1976 

e da Instrucao CVM n° 400/2003 e apresente prospecto da Oferta a CVM, nos termos 

da regulamentacao aplicavel. 

CLAUSULA QUINTA - SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO DOS CRI 

5.1. Subscricao: Os CRI serao subscritos na forma do subitem 5.1.1, abaixo. 0 preco de 

subscricao de cada urn dos CRI sera correspondente ao Valor Nominal Unitario na Data de 

Emissao, acrescido da Atualizacao Monetaria e dos Juros Remuneratorios calculados pro rata 

die, desde a Data de Emissao ate a data de sua efetiva integralizacao. A integralizacao sera 

feita pelo valor de subscricao, conforme acima mencionado, acrescido de eventual agio ou 

deduzido de desagio negociada na distribuicao, conforme item 4.1, acima, calculados pro 

rata die, desde a Data de Emissao ate a data de sua efetiva integralizacao. 
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5.1.1. A integralizacao dos CRI sera realizada em moeda corrente nacional, a vista, na 

data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscricao, pelo prey) de 

integralizacao, conforme previsto no item 5.1 deste Termo. 

5.1.2. A titularidade dos CRI sera comprovada pelo extrato em nome do titular do CRI 

emitido pela CETIP, no caso dos CRI estarem custodiados eletronicarnente na CETIP. 

5.2. Integralizacao: A integralizacao dos CRI sera realizada via CETIP. 

CLAUSULA SEXTA - CALCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAcA0 MONETARIA E 

PAGAMENTO DOS CRI 

6.1 Calculos: Os juros serao pagos juntamente com a amortizacao, nas datas de 

pagamentos constantes no Anexo II ao presente Termo, calculados utilizando-se as formulas 

a seguir: 

VNa = VNb x C, onde: 

VNa= valor nominal unitario atualizado, calculado corn 8 (oito) casas decimals, sem 

arredondamento; 

VNb = valor nominal unitario na Data de Emissao dos CRI ou na Ultima Data de Atualizacao, 

data de incorporacao de juros, ou apOs a Ciltima amortizacao, se houver, calculado corn 8 

(oito) casas decimals, sem arredondamento; e 

C = Fator acumulado da variacao do IPCA/IBGE, calculado corn 8 (oito) casas decimals, sem 

arredondamento, apurado conforme segue: 

C = —Nln
; onde: Nio  

NIn= namero indice de Atualizacao Monetaria referente ao segundo mes imediatamente 

anterior a Data de Atualizacao; e 

N10= flamer° indice de Atualizacao Monetaria referente ao segundo mes imediatamente 

anterior a Ultima Data de Atualizacao ou Data de Emissao, conforme o caso. 
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ObservacOes: 

(a) 0 termo "Nomero-indice" refere-se ao nomero-indice do IPCA/IBGE, divulgado corn todas 

as casas decimais. 

(b) Considera-se data de vencimento todo dia 15 de cada mes ("Data de Vencimento"). 

	

6.1.1 	A atualizacao monetaria dos CRI sera calculada e realizada da mesma forma 

prevista para os Creditos Imobiliarios, nos termos do Contrato de Locacao Atipica, 

conforme o disposto no item 6.1, acima. 0 indice de atualizacao monetaria dos CRI, 

atualmente o IPCA/IBGE, tambern sera obtido e substituido por outros indices da 

mesma forma prevista para os Creditos Imobiliarios, nos termos do Contrato de 

Locacao Atipica. 

	

6.1.2 	Se na data de vencimento de quaisquer obrigacoes pecuniarias da Emissora 

prevista neste Termo nao houver divulgacao do IPCA/IBGE, ou indice que vier a 

substitui-lo nos termos do subitem 6.1.1, acima, sera aplicado o Calm° namero indice 

divulgado, nao sendo devidas quaisquer compensacoes financeiras, multas ou 

penalidades, por parte da Emissora, quando da divulgacao posterior do indice que seria 

aplicavel. 

6.2. Juros Remuneratorios: Sobre o valor nominal unitario atualizado incidirao juros 

remuneratorios, equivalentes a 5,91% (cinco virgula noventa e urn por cento) ao ano, 

calculados de acordo corn a formula descrita a seguir: 

J = VNa x (Fator de juros — 1), onde: 

= Valor unitario dos juros acumulados no periodo, calculado corn 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

VNa = Conforme acima definido; e 

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

arredondamento, apurado conforme segue: 
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dcp 
no de meses X30  dct 

Fator de Juros =1(— +1) 	360 	onde: 100 

i= 5,91; 

ng de meses= flamer() de meses inteiros entre (a) a Data de Emissao dos CRI e a primeira 

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

e a proxima Data de Vencimento; 

dcp= namero de dias corridos entre a Data de Emissao dos CRI ou, conforme o caso, a altima 

Data de Vencimento e a data de calculo; e 

dct= Exclusivamente para a primeira data de pagamento, qual seja, 15 de outubro de 2014, 

dct sera considerado como 30 (trinta) dias e para as demais datas de pagamento sera nirmero 

de dias corridos entre (a) a Data de Emissao dos CRI e a primeira Data de Vencimento; ou, 

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

Vencimento. 

Criterios de Precisao: 

n° mesesx30 

(a) 0 fator resultante da expressao 
	360 
	

é considerado corn 9 casas decimals sem 

arredondamento. 
n°  mesesx30  

(b) A expressao 	+ i) 360 considerada corn 9 casas decimals corn 

arredondamento. 

dcp` 
(c)A expressao dct 1 considerada corn 9 casas decimais, sem arredondamento. 

6.3 Amortizacao dos CRI: 0 valor nominal unitario atualizado sera amortizado 

mensalmente, nas respectivas Datas de Vencimento, sendo a primeira Data de Vencimento 

o dia 15 de outubro de 2014, conforme a formula descrita a seguir: 

Alt /1=V1Va xTq , onde: 
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AM, = Valor unitario da i-esima parcela de amortizacao, calculado corn 8 (oito) casas 

decimals, sem arredondamento; 

VNa  = Conforme definido acima; e 

Ta, = Taxa de amortizacao, informada corn 4 (quatro) casas decimals, sem arredondamento, 

de acordo corn o Anexo II do presente Termo. 

6.4 Saldo Devedor: Exclusivamente para calculo do Saldo Devedor dos CRI na curva, aqui 

considerando-se o valor presente das parcelas futuras devidamente atualizadas, mas que 

nao servira de base para fins dos pagamentos mensais do ano corrente dispostas no 6.1., 

6.2. e 6.3. acima, serao utilizados as formulas a seguir: 

1 dcPpro rata  
+ 	dctpro rata , 

SD = [Ei=i  
n  PMTixCni  x [(1 onde: 

(1+0360 

SD = Saldo Devedor do CRI na data de calculo; 

P MTi  = i-esimo valor, constante no campo "PMTi", na tabela constante no Anexo II deste 
Termo; 

i = 5,91% (cinco virgula noventa e urn por cento); 

n = namero de dias corridos entre a Data de Vencimento anterior a data de calculo e a Data 
de Vencimento do PMTi, constante na tabela do Anexo II, corn base em um ano de 360 dias; 

dcPpro rata = Namero de dias corridos entre a Data de Vencimento anterior a data de calculo 
e a data de calculo, corn base em urn ano de 365 dias; 

dctpro rata = Namero de dias corridos entre a Data de Vencimento anterior a data de calculo 
e a prOxima Data de Vencimento, corn base em urn ano de 365 dias; 

• = Fator acumulado de atualizacao monetaria do i-esimo PMT, calculado corn 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento, apurado da forma descrita abaixo: 

Para eventos de pagamentos ocorridos anteriormente ao dia de 15 de setembro 
imediatamente posterior a data de calculo, Cn  sera equivalente a 1, caso contrario: 

C, = N ; onde: Nrnio 
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Nimo  = Narnero indice referente ao segundo mes imediatamente anterior a Data de Emissao; 

Mtn, = Numero Indice referente ao mes de julho anterior a data de calculo; 

Para eventos de pagamentos ocorridos em, ou apos, o dia de 15 de setembro 
imediatamente posterior a data de calculo: 

dcppro rata  
cn  = ( N  'Inn) dapro rata [ x 	onde: 

.11Mi  ) 	
NImi  ; 
Nlmo   

Mn,c, = Nornero indice referente ao segundo mes imediatamente anterior a Data de Emissao; 

AU,,, = Narnero indice referente ao segundo mes imediatamente anterior a Data de 
Vencimento anterior a data de calculo; 

NI,,,,= Narnero indice referente ao primeiro mes posterior ao mes considerado no N/mi; 

dcPpro rata = conforme definicao acima; 

da pro rata = conforme definicao acima; 

6.5. Prorrogacao de Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento 

de qualquer obrigacao da Emissora, ate o 10  (primeiro) Dia Otil subsequente, se o vencimento 

coincidir corn dia que nao seja feriado local na praca onde o pagamento deva ser efetivado, 

sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos 

ocorram atraves da CETIP, hipotese em que somente ocorrera prorrogacao quando a data de 

pagamento coincidir corn sabados, domingos e/ou feriados declarados nacionais. 

6.5.1. As datas de pagamento de quaisquer obrigacoes referentes aos CRI serao 

prorrogadas pelo namero de dias necessarios para assegurar que, entre o dia do 

recebimento da altima arrecadacao dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e o 

pagamento de suas obrigacoes referentes aos CRI, sempre decorram pelo menos 2 (dois) 

Dias Oteis, corn excecao do vencimento. 

6.6. Extincao do indice: Se o IPCA/IBGE for extinto ou considerado inaplicavel aos Creditos 

Imobiliarios, observar-se-6 o criterio de substituicao previsto nos itens 11.3 e 11.3.1 do 

Contrato Atipico de Locacao. 

CLAUSULA SETIMA - AMORTIZAcA0 EXTRAORDINARIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 
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7.1. Amortizacao Extraordinaria ou Regate Antecipado: Em caso de vencimento antecipado 

dos Creditos Imobiliarios 4 ou qualquer outra forma de antecipacao dos Creditos Imobiliarios 

4, a Emissora utilizara os recursos decorrentes desses eventos para a amortizacao 

extraordinaria parcial ou resgate antecipado dos CRI de forma unilateral independendo assim 

de qualquer confirmacao por parte dos investidores. 

7.1.1. A Amortizacao Extraordinaria sera realizada sobre o valor nominal unitario dos CRI, 

devidamente atualizado, calculado a taxa de juros remuneratorios, na data do evento, 

de forma pro rata die, conforme disposto na Clausula Sexta acima. 

7.2. Amortizacao Extraordinaria: Em caso de Amortizacao Extraordinaria, a Emissora 

disponibilizara ao Agente Fiduciario, a CETIP a nova curia de amortizacao para os CRI, em 

substituicao a curia de amortizacao constante no Anexo II, recalculando, se necessario, as 

taxas de amortizacao em cada Data de Pagamento. 

7.3. Forma de amortizacao: Em qualquer dos casos acima, a Amortizacao Extraordinaria dos 

CRI sera realizada sob a ciencia do agente fiduciario e alcancara, indistintamente, todos os 

CRI, proporcionalmente ao seu valor unitario na data do evento, sendo que, exclusivamente 

na hipotese de amortizacao extraordinaria dos CRI, esta sera realizada sempre de forma 

proporcional ao valor unitario dos CRI em circulacao na data do evento. 

7.4. Pagamento proporcional: Exclusivamente em caso de amortizacao extraordinaria dos 

Creditos Imobiliarios 4, a Emissora realizara os pagamentos aos Investidores de forma 

proporcional aos creditos imobiliarios pagos. 

7.5. Resgate antecipado dos CRI: Em caso de resgate antecipado dos CRI, a Emissora 

informara a CETIP, com 5 (cinco) dias uteis de antecedencia, a data em que ocorrera o 

resgate antecipado dos CRI. 

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAcOES DA EMISSORA 

8.1. Fatos Relevantes: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca dos 

CRI e da propria Emissora, mediante publicacao no jornal de grande circulacao utilizado pela 

Emissora para publicacao de seus atos societarios, assinn como prontamente informar tais 

fatos diretamente ao Agente Fiduciario por meio de comunicacao por escrito. 
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8.2. RelatOrio Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatorio mensal, coloca-lo 

disposicao dos Investidores e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 200  (vigesimo) dia de cada 

mes, ratificando a vinculacao dos Creditos Imobiliarios 4 aos CRI. 

8.2.1. 0 referido relatorio mensal devera incluir: 

a) Data de Emissao dos CRI; 

b) Saldo devedor dos CRI; 

C) Criterio de atualizacao monetaria dos CRI; 

d) Data de Vencimento Final dos CRI; 

e) Valor pago aos Investidores no mes; 

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

g) Valor nominal remanescente dos Creditos Imobiliarios 4. 

8.3. Informacaes: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario, no prazo de 15 

(quinze) Dias Oteis contado do recebimento da solicitacao respectiva, todas as informacoes 

relativas aos Creditos Imobiliarios 4. 

8.4. Escriturador e banco liquidante: A Emissora se obriga a manter contratada, durante a 

vigencia deste Termo, instituicao financeira habilitada para a prestacao dos servicos de 

escrituracao e banco liquidante dos CRI, sendo que o pagamento dos CRI sera realizado 

atraves da Conta Centralizadora. 

8.5. Administracao dos Creditos Imobiliarios 4: As atividades relacionadas a administracao 

ordinaria dos Creditos Imobiliarios 4 serao realizadas pela Emissora. 

8.6. Documentos para elaboracao do relatorio anual: A Emissora obriga-se desde já a 

informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos societarios necessarios 

realizacao do relatorio anual, conforme a Instrucao CVM 28, que venham a ser solicitados 

pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em 

ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilizacao na CVM. 0 ref erido 
organograma do grupo societario da Emissora devera conter, inclusive, controladores, 

controladas, controle comum, coligadas e integrante de bloco de controle, no encerramento 

de cada exercicio social. 
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8.7. Calculo do Valor Unitario dos CRI: A Emissora calculara, em conjunto com o Agente 

Fiduciario, o valor unitario dos CRI. 

8.8. Declaracoes inveridicas, incompletas ou incorretas: A Emissora compromete-se a 

notificar imediatamente os Investidores e o Agente Fiduciario caso quaisquer das declaracoes 

prestadas no presente Termo tornem-se total ou parcialmente inveridicas, incompletas ou 

incorretas. 

8.9. Verificacao de legalidade e ausencia de vicios: A Emissora declara que verificou a 

legalidade e ausencia de vicios da emissao dos CRI, alern da veracidade, consistencia, 

correcao e suficiencia das informacOes prestadas no presente Termo. 

CLAUSULA NONA - GARANTIAS 

9.1. Constituicao de Garantias: Serao constituidas as seguintes Garantias para a presente emissao 

de CRI: 

a) Fianca, constituida em garantia de todas as obrigacaes, presentes e futuras, principals e 

acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Cedente no Contrato de Cessao 

ou que dele decorram, de acordo com os termos e condicoes previstos na Clausula 5.2 do 

Quarto Contrato de Cessao; e 

b) Regime Fiduciario e consequente constituicao do Patrim8nio Separado. 

CLAUSULA DECIMA - REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

10.1. Constituicao de Regime Fiduciario: Na forma do artigo 90  da Lei 9.514/97, a Emissora 

institui, em carater irrevogavel e irretratavel, Regime Fiduciario sobre os Creditos 

Imobiliarios 4 e Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, constituindo referidos Creditos 

Imobiliarios 4 lastro para os CRI. 

10.1.1. A Escritura de Emissao 4 encontra-se devidamente custodiada junto a Instituicao 

Custodiante, nos termos do S 40  do artigo 18 da Lei n° 10.931/04. 

10.1.2. 0 Regime Fiduciario, instituido pela Emissora, por meio deste Termo de 
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Securitizacao, sera registrado na Instituicao Custodiante da CCI, nos termos do artigo 23, 

paragrafo onico, da Lei n° 10.931/04, atraves da declaracao que constitui o Anexo IV a 

este Termo de Securitizacao ("Anexo IV"). 

10.2. Segregacao de patrimonio: Os Creditos Imobiliarios 4, bem como as respectivas 

Garantias e os recursos mantidos na Conta Centralizadora, permanecerao separados e 

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

dos CRI. 

10.3. Inexistencia de acao ou execucao: Na forma do artigo 11 da Lei 9.514/97, os Creditos 

Imobiliarios 4, Garantias e os recursos mantidos na Conta Centralizadora estao isentos de 

qualquer acao ou execucao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constituicao de 

garantias ou a execucao por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que 

sejam, e so responderao, exclusivamente, pelas obrigacOes inerentes aos CRI, ressalvando-

se, no entanto, eventual entendimento pela aplicacao do artigo 76 da Medida Provisoria n° 

2.158-35/2001. 

10.4. Administracao do patrimonio separado: A Emissora administrara ordinariamente o 

Patrimonio Separado, promovendo as diligencias necessarias a manutencao de sua 

regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Creditos Imobiliarios 4 e de 

pagamento da amortizacao do principal, juros e demais encargos acessorios dos CRI. 

10.5. Responsabilidades da Emissora: A Emissora somente respondera por prejuizos ou 

insuficiencia do PatrimOnio Separado em caso de descumprimento de disposicao legal ou 

regulamentar, negligencia ou administracao temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do 

Patrimonio Separado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - AGENTE FIDUCIARIO 

11.1. Nomeacao do Agente Fiduciario: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, 

que formalmente aceita a sua nomeacao, para desempenhar os deveres e atribuicOes que 
the competem, sendo-lhe devida uma remuneracao nos termos da lei e deste Termo. 

11.2. Declaracaes do Agente Fiduciario: Atuando como representante dos Investidores, o 

Agente Fiduciario declara: 
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a) aceitar integralmente o presente Termo, corn todas as suas clausulas e condicoes; 

b) aceitar a funcao que the é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuicoes 

previstos na legislacao especifica e neste Termo; 

c) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimento legal para o exercicio da funcao que 

the é atribuida, conforme o Paragrafo Terceiro do Artigo 66 da Lei 6.404/76; 

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

e) nao se encontrar ern nenhuma das situacaes de conflito de interesse previstas nos Artigos 

9°, inciso II, e 10, da Instrucao CVM 28; 

f) que verificou a legalidade e ausencia de vicios da operacao, alern da veracidade, 

consistencia, correcao e suficiencia das informacOes disponibilizadas pela Securitizadora no 

Termo; e, 

g) que verificou, no momento de aceitar a funcao, a veracidade das informacoes contidas 

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

de que tenha conhecimento. 

11.3. Responsabilidades do Agente Fiduciario: Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, 

principalmente: 

a) zelar pela protecao dos direitos e interesses dos Investidores, empregando no 

exercicio da funcao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo emprega na 

administracao dos proprios bens, acompanhando a atuacao da Securitizadora na 

administracao do Patrimonio Separado; 

b) adotar, quando cabivel, medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos 

interesses dos Investidores, bem como a realizacao dos bens e direitos afetados ao 

Patrimonio Separado, caso a Securitizadora nao o faca; 

c) exercer, na hipotese de insolvencia da Securitizadora, a administracao do Patrimonio 

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

e) convocar assembleia geral dos Investidores para deliberar sobre as normas de 

administracao ou liquidacao do Patrimonio Separado no caso de insuficiencia de tat 

patrimonio; 

f) no caso de renal-Ida de suas funcoes, em virtude da superveniencia de conflitos de 

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

funcoes pelo prazo de ate 30 (trinta) dias apos a data de solicitacao da renCincia, devendo, 

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

sua renuncia, toda a escrituracao, correspondencia e demais papeis relacionados ao 

exercicio de suas funcOes; 

g) conservar em boa guarda toda a escrituracao, correspondencia e demais papas 

relacionados ao exercicio de suas funcaes, recebidos da Securitizadora; 

h) verificar, no momento de aceitar a funcao, a veracidade das informacoes contidas 

no presente Termo e demais documentos entregues pela Securitizadora, bem como a 

regularidade dos registros e averbacoes as garantias, quando aplicavel, e deste Termo, 

respectivamente, nas instituicoes competentes, diligenciando no sentido de que sejam 

sanadas as omiss6es ou falhas de que tenha conhecimento; 

i) elaborar anualmente relatorio e coloca-lo sempre que solicitado, a disposicao dos 

Investidores, na sede da Securitizadora e na sua propria sede, dentro de 04 (quatro) meses 

do encerramento do exercicio social, o qual devera conter, os itens dispostos na Instrucao 

CVM n° 28. 

i) 
	declarar sua aptidao para continuar exercendo a sua funcao de Agente Fiduciario; 

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

acerca de eventual inadimplemento de obrigacoes atinentes a presente emissao de CRI, por 

parte da Securitizadora; 

1) 	fornecer a Securitizadora termo de quitacao, no prazo de 05 (cinco) dias apos 

satisfeitos os Creditos Imobiliarios 4 e extinto o Regime Fiduciario, que servira para baixa, 
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nos competentes Cartorios de Registros de Imoveis dos Creditos Imobiliarios 4 e garantias a 

elas vinculadas, se for o caso; 

m) disponibilizar aos Investidores, sempre que solicitado, o acompanhamento do 

pagamento, pela Securitizadora, dos CRI, das despesas relacionadas a referidos titulos, 

conforme previsto neste Termo, atraves do envio de relatorios mensais pela Securitizadora; 

n) verificar a regularidade da constituicao das garantias reais, flutuantes e 

fidejussorias, bem como valor dos bens dados em garantia, observando a manutencao de sua 

suficiencia e exequibilidade; e 

o) disponibilizar o valor unitario dos CRI, calculado em conjunto corn a Emissora, aos 

investidores e aos participantes do mercado, atraves de sua central de atendimento e/ou se 

seu website. 

11.4. Remuneracao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, como 

remunerac5o pelo desempenho dos deveres e atribuicoes que the competem, nos termos da 

lei e deste Termo, parcelas anuais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo que a primeira 

parcela sera quitada a partir da integralizacao dos CRI pelos Investidores, e as demais, nas 

mesmas datas dos anos subsequentes. 

11.4.1. A remuneracao n5o inclui as despesas que sejam consideradas necessarias ao 

exercicio da funcao do Agente Fiduciario, tais como, exemplificativamente, publicacOes 

em geral (exemplos: edital de convocac5o de assembleia geral dos Investidores, ata da 

assembleia geral dos Investidores, anancio comunicando que o relatorio anual do Agente 

Fiduciario encontra-se a disposicao etc.), notificacOes, extracao de certidoes, despesas 

corn viagens e estadias, transportes e alimentacao de seus agentes, fotocopias, 

digitalizacaes, envio de documentos, despesas corn conference call e contatos 

telefonicos, contratacao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizac5o, entre 

outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bem como custas e despesas cartorarias 
relacionadas aos termos de quitacao e acompanhamento das Garantias, necessarias ao 

exercicio da funcao do Agente Fiduciario, as quais serao cobertas pelo Patrimonio 

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

tais despesas, previamente e por escrito. 
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11.4.3. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remuneracaes previstas no 

item 11.4, acima, estara sujeita a multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor 

do debit°, bem como a juros moratOrios de 1% (urn por cento) ao mes, ficando o valor do 

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

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

11.4.4. As parcelas de remuneracao serao atualizadas, anualmente, a partir da Data de 

Emissao dos CRI pela variacao do IPCA/IBGE, adotando-se, ainda, os mesmos criterios de 

substituicao desse indice, conforme previsto neste Termo. 

11.4.5. A remuneracao definida no item 11.3, acima, sera devida mesmo apos o 

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranca de 

inadimplencias nao sanadas. 

11.4.6. As parcelas acima mencionadas deverao ser acrescidas de (i) Impost° Sobre 

Servicos de qualquer natureza (ISS); (ii) Programa de Integracao Social (PIS); (iii) 

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

impostos que venham a incidir sobre a remuneracao do Agente Fiduciario, excetuando-se 

o Imposto de Renda, retido na fonte. 

11.4.7. Todas as despesas corn procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que 

o Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI 

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

conforme previsto em Lei, ressarcidas pela Emissora corn recursos que estiverem no 

Patrimonio Separado. Tais despesas a serem adiantadas pelos titulares do CRI incluem 

tambern os gastos corn honorarios advocaticios de terceiros, depositos, custas e taxas 

judiciarias nas acties propostas pelo Agente Fiduciario, na condicao de representante da 

comunhao dos titulares do CRI. As eventuais despesas, depositos e custas judiciais 

decorrentes da sucumbencia em ago:es judiciais serao igualmente suportadas pelos 

titulares do CRI, bem como a remuneracao do Agente Fiduciario na hipotese de a Emissora 

permanecer em inadimplencia corn relacao ao pagamento desta por urn periodo superior 

a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos titulares do CRI para 

cobertura do risco de sucumbencia. 
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11.5. Substituicao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera ser substituido em razao 

de sua destituicao, renancia, ou nas hipoteses previstas em tel ou em ato regulamentar da 

CVM, observado o quanto segue: 

a) em nenhuma hipotese a funcao de Agente Fiduciario podera ficar vaga por um period° 

superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual devera ser realizada convocacao de assembleia 

geral dos Investidores para a escolha do novo Agente Fiduciario; 

b) a assembleia geral dos Investidores, referida na alinea anterior, podera ser convocada 

pelo Agente Fiduciario a ser substituido, pela Securitizadora, por Investidores que 

representem no minimo 10% (dez por cento) dos CRI, ou pela CVM; 

C) aos Investidores somente é facultado proceder a substituicao do Agente Fiduciario e 

indicacao de seu eventual substituto, apos o encerramento do prazo de distribuicao publica 

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

d) a substituicao do Agente Fiduciario fica sujeita a previa comunicacao a CVM, conforme 

disposto no Art. 40  da Instrucao CVM 28; 

e) a substituicao permanente do Agente Fiduciario devera ser objeto de aditamento ao 

presente Termo, cabendo a Securitizadora providenciar as correspondentes averbacOes e 

registros; 

f) o Agente Fiduciario inicia o exercicio de suas funcoes a partir da data de celebracao do 

presente Termo, devendo permanecer no exercicio de tais funcoes ate a sua efetiva 

substituicao ou liquidacao total dos CRI; 

g) o agente fiduciario nomeado em substituicao ao atual nao devera receber remuneracao 

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

h) o Agente Fiduciario substituto devera comunicar imediatamente a substituicao aos 

Investidores, mediante publicacao em jornal com circulacao na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo ou por carta corn aviso de recebimento a cada Investidor, as expensas do 

Patrimonio Separado. 
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11.6. Responsabilidades do Agente Fiduciario substituto: 0 agente fiduciario eleito em 

substituicao nos termos do item 10.5, acima, assumira integralmente os deveres, atribuicoes 

e responsabilidades constantes da legislacao aplicavel e deste Termo. 

11.7. Vacancia: Os Investidores poderao nomear substituto provisorio para o Agente 

Fiduciario nos casos de vacancia por meio de voto da maioria absoluta daqueles. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LIQUIDACAO DO PATRIMONIO SEPAFtADO 

12.1. Verificacao de insolvencia e eventos que prejudiquem o pagamento dos Creditos 

Imobiliarios 4: Caso seja verificada: (i) a insolvencia da Emissora; ou, ainda (ii) qualquer 

uma das hipoteses previstas no item 12.4, abaixo, o Agente Fiduciario, conforme disposto 

no item 11.3, acima, devera realizar temporaria e imediatamente a administracao do 

Patrimonio Separado constituido pelos Creditos Imobiliarios 4 e Garantias, ou promover a 

liquidacao do Patrimonio Separado na hipotese em que a assembleia geral dos Investidores 

venha a deliberar sobre tat liquidacao. 

12.2. Convocacao de Assembleia: Em ate 5 (cinco) dias a contar do inicio da administracao, 

pelo Agente Fiduciario, do Patrimonio Separado, devera ser convocada uma assembleia geral 

dos Investidores, na forma estabelecida na clausula decima segunda, abaixo, e na Lei 

9.514/97. 

12.3. Deliberacao pela liquidacao do Patrimonio Separado: A assembleia geral dos 

Investidores devera deliberar pela liquidacao do Patrimonio Separado, ou pela continuidade 

de sua administracao por nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneracao deste 

Ultimo, bem como as condicoes de sua viabilidade economico-financeira. 

12.4. Eventos que ensejem a assuncao da administracao do Patrimonio Separado pelo Agente 

Fiduciario: Alem da hipotese de insolvencia da Emissora, a criterio da assembleia geral dos 

Investidores, a ocorrencia de qualquer um dos eventos abaixo podera ensejar a assuncao da 

administracao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, para liquida-lo ou nao 

conforme itens 12.1 a 12.3, acima: 

a) pedido de recuperacao judicial, extrajudicial ou decretacao de falencia da Emissora; 
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b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigacOes nao pecuniarias 

previstas neste Termo, sendo que, nessa hipotese, a liquidacao do Patrimonio Separado 

ocorrera desde que tat inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, 

contados da notificacao formal realizada peto Agente Fiduciario; ou 

C) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dot° desta, de qualquer das 

obrigacoes pecuniarias previstas neste Termo, sendo que, nessa hip6tese, a liquidacao do 

Patrimonio Separado ocorrera na data do inadimplemento. 

12.4.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser prontamente 

comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em 1 (urn) dia ail quando do seu 

conhecimento por parte da Emissora. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ASSEMBLEIA GERAL DOS INVESTIDORES 

13.1. Assembleia Geral dos Investidores: Os Investidores poderao, a qualquer tempo, reunir-

se em assembleia geral, a fim de deliberar sobre materia de interesse da comunhao dos 

I nvestidores. 

13.2. Convocacao da Assembleia Geral: A Assembleia Geral podera ser convocada pet() 

Agente Fiduciario, pela Emissora e/ou por Investidores que representem, no minim, 10% 

(dez por cento) dos CRI em circulacao. 

13.3. Legislacao Aplicavel: Aplicar-se-6 subsidiariamente a assembleia geral, no que couber, 

o disposto na Lei 9.514/97, bem como o disposto na Lei 6.404/76, conforme posteriormente 

alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

13.4. Forma de Convocacao: A assembleia geral sera convocada mediante edital publicado 

por 3 (tres) vezes, sendo que o prazo de antecedencia da primeira convocacao sera de 20 

(vinte) dias, no jornal de publicacao de grande circulacao utilizado pela Emissora e instalar-

se-a, em primeira convocacao, corn a presenca de Investidores que representem, no minim, 

50% (cinquenta por cento) dos CRI em circulacao e, em segunda convocacao, com qualquer 

namero, exceto se quorum major nao for exigido pela legislacao aplicaveL 
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13.5. Representatividade: Cada CRI conferira a seu titular o direito a urn voto nas 

assembleias gerais, sendo admitida a constituicao de mandatarios, Investidores ou tido, 

observadas as disposicOes da Lei 6.404/76. 

13.6. CRI em circulacao: Para efeito da constituicao do quorum de instalacao e/ou 

deliberacao a que se refere esta Clausula Decima Terceira, "CRI ern circulacao" sera() todos 

aqueles subscritos e integralizados, excluidos aqueles mantidos em tesouraria pela pr6pria 

Emissora e os de titularidade de sociedades por ela controladas. Para efeitos de quorum de 

deliberacao nao serao computados, ainda, as votos em branco. 

13.7. Representantes da Emissora: Sera obrigatoria a presenca dos representantes legais da 

Emissora nas assembleias gerais. 

13.8. Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a assembleia geral e prestar 

aos Investidores as informacoes que lhe forem solicitadas. 

13.9. Presidencia: A presidencia da assembleia geral cabera aos Investidores eleito pelos 

demais ou aquele que for designado pela CVM. 

13.10. Deliberacoes: Exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberacOes serao 

tonnadas por 66% (sessenta e seis por cento) dos presentes a assembleia geral. 

13.11. Deliberacoes especificas: As deliberacoes relativas (i) a alteracao das datas de 

pagamento de principal e juros dos CRI; (ii) a reducao da remuneracao dos CRI, (iii) 

alteracao do prazo de vencimento dos CRI, (iv) aos eventos de Liquidacao do Patrimonio 

Separado, inclusive no caso de renancia ou perdao temporario; (v) aos quoruns de 

deliberacao dos Investidores em assembleia geral, deverao ser aprovadas seja em primeira 

convocacao da assembleia geral ou em qualquer convocacao subsequente, por Investidores 

que representem 90% (noventa por cento) dos CRI em circulacao. 

13.12. Deliberacao acerca da liquidacao do Patrimonio Separado: As deliberacoes acerca da 

declaracao da Liquidacao do Patrimonio Separado, sera° tomadas por titulares de CRI que 

representem 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulacao. 

39,,, 



13.13. Desdobramento dos CRI: A deliberacao acerca do desdobramento dos CRI sera tomada 

por Investidores que representem a maioria simples dos CRI em Circulacao, reunidos em 

assembleia convocada para este fim. 

13.14. Comparecimento da totalidade dos CRI: Independentemente das formalidades 

previstas na lei e neste Termo, sera considerada regular a assembleia geral a que 

comparecerem os titulares de todos os CRI em Circulacao. 

13.15. As deliberacaes tomadas pelos Investidores em Assembleia Geral dos Investidores no 

ambito de sua competencia legal, observados os quoruns nesta Termo, vincularao a Emissora 

e obrigarao todos os Investidores do CRI em Circulacao, independentemente de terem 

comparecido a Assembleia Geral dos Investidores ou do voto proferido nas respectivas 

Assembleia Geral dos Investidores. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

14.1. Despesas do Patrimonio Separado: sao despesas de responsabilidade do Patrimonio 

Separado: 

a) as despesas corn a gestao, cobranca, realizacao, administracao, custodia e liquidacao dos 

Creditos Imobiliarios 4 e do Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia 

para outra entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliario; 

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

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

interesses dos Investidores e realizacao dos Creditos Imobiliarios 4 e Garantias integrantes 

do Patrimonio Separado. No caso do risco de sucumbencia, o Agente Fiduciario podera 

solicitar adiantamento aos Investidores. 

C) as despesas corn publicacOes em geral (exemplos: edital de convocacao de assembleia 

geral dos Investidores, ata da assembleia geral dos Investidores, anancio comunicando que 

o relatorio anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposicao etc.), notificacoes, extracao 

de certidoes, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentacao de seus agentes, 

fotocopias, digitalizacaes, envio de documentos, despesas corn conference call e contatos 

telefonicos, contratacao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizacao, entre 
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outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bem como custas e despesas cartorarias 

relacionadas aos termos de quitacao e acompanhamento das Garantias, necessarias ao 

exercicio da fungal,  de Agente Fiduciario, durante ou apOs a prestacao dos servicos, mas em 

razao desta, sera° cobertas pelo Patrimonio Separado, observando-se que a Emissora sera, 

sempre que possivel, comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito; 

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

de calculo receitas Cu resultados apurados no ambito do Patrimonio Separado; 

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

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

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

incremento da tributacao incidente sobre os recursos do Patrimonio Separado, sobre os CRI 

e/ou sobre os Creditos Imobiliarios 4 e Garantias; 

f) as perdas, danos, obrigagoes ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios 

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentenca transitada em julgado, resultantes, direta ou 

indiretamente, da emissao dos CRI, exceto se tais perdas, danos, obrigagoes ou despesas: 

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

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

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

Devedora ou puderem ser a ele atribuidos como de sua responsabilidade; e 

g) demais despesas previstas em lei, regulamentacao aplicavel, ou neste Termo. 

14.2. Responsabilidades da Emissora: Considerando-se que a responsabilidade da Emissora 

se limita ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei 9.514/97 e do item 10.5 deste Termo, 

caso o Patrimonio Separado seja insuficiente para arcar corn as despesas mencionadas no 

item 14.1, acima, tais despesas serao suportadas pelos Investidores, na proporcao dos CRI 

titulados por cada urn deles. 

14.3. Responsabilidades dos Investidores: Observado o disposto nos itens 14.1 e 14.2, 

acima, sao de responsabilidade dos Investidores: 

a) eventuais despesas e taxas relativas a negociacao e custOdia dos CRI nao compreendidas 

na descricao do item 14.1, 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 nao 

se limitando, aqueles mencionados no item 15.1, abaixo. 

14.3.1. No caso de transferencia da administracao do Patrimonio Separado para outra 

entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliario, nas condicoes previstas 

neste Termo, os recursos necessarios para cobrir as despesas corn medidas judiciais ou 

extrajudiciais, necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Investidores, 

deverao ser previamente aprovadas pelos Investidores e adiantadas ao Agente Fiduciario, 

na proporcao de CRI detidos, na data da respectiva aprovacao. 

14.3.2. Ern razao do disposto na alinea "b" do item 14.3, acima, as despesas a serem 

incorridas pelos Investidores a Emissora, na defesa dos interesses dos Investidores, 

deverao ser previamente aprovadas pelos Investidores. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

15.1. Tributacao: Serao de responsabilidade dos titulares de CRI todos os tributos diretos e 

indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores nao devem considerar 

unicamente as informacaes contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, 

devendo consult& seus proprios consultores quanto a tributacao especifica que sofrerao 

enquanto titulares de CRI: 

(i) Impost° de Renda Retido na Fonte - IRRF 

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

certificados de recebiveis imobiliarios é o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

A partir de 10  de janeiro de 2005, a tributacao de rendimentos destes titulos foi alterada, 

sendo estabelecidas aliquotas diversas em razao do tempo de aplicacao dos recursos. Assim, 

os rendimentos dos certificados dos recebiveis imobiliarios serao tributados pelo IRRF as 

aliquotas de (1) 22,5% quando os investimentos forem realizados corn prazo de ate 180 dias; 

(ii) 20% quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias ate 360 dias; (iii) 
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17,5% quando os investimentos forem realizados corn prazo de 361 dias ate 720 dias; e (iv) 

15% quando os investimentos forem realizados corn prazo superior a 721 dias. 

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

qualificacao como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, 

instituicao financeira, sociedade de seguro, de previd8ncia privada, de capitalizacao, 

corretora de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores 

mobiliarios, sociedade de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro. 

A remuneracao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios, excetuando-se o ganho 

de capital na alienacao ou cessao, detidos por investidores pessoas fisicas a partir de 10  de 

janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaracao de ajuste anual) 

independentemente da data de emissao do referido certificado. Os ganhos de capital estarao 

sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicaveis a investidores pessoa fisica ou pessoa juridica, 

no que se refere a tributacao de ganhos de capital. 

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

ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto nao é 

compensavel. As entidades imunes estao dispensadas da retencao do imposto na fonte desde 

que declarem sua condicao a fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-

se a tributacao pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei 

n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, paragrafo 1°, estabelece que a 

imunidade nao abrange os rendimentos auferidos em aplicacaes financeiras, de renda fixa 

ou de renda variavel. Este dispositivo legal esta suspenso por forca de acao direta de 

inconstitucionalidade movida pela Confederacao Nacional da Saade. 

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

real é considerado antecipacao, gerando o direito a compensacao corn o IRPJ apurado em 

cada periodo de apuracao. 

A partir de 10  de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicacties 

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

de previdencia complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada 

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

havera dispensa de retencao do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado. 
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Tambem, na hipotese de aplicacao financeira em certificados de recebiveis imobiliarios 

realizada por instituicoes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de 

previdencia complementar abertas (cam recursos nao derivados das provisoes, reservas 

tecnicas e fundos), sociedades de capitalizacao, corretoras e distribuidoras de titulos e 

valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retencao na 

fonte e do pagamento do imposto. 

Em relacao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, 

coma regra geral, o mesmo tratamento cabivel em relacao aos rendimentos e ganhos 

percebidos pelos residentes no Pais. Por sua vez, ha um regime especial de tributacao 

aplicavel aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores nao residentes cujos 

recursos adentrarem o pals de acordo corn as normas do Conselho Monetario Nacional 

(Resolucao CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000). Nesta hipotese, os rendimentos 

auferidos por investidores estrangeiros estao sujeitos a incidencia do imposto de renda, a 

aliquota de 15%, ao passo que as ganhos realizados em ambiente bursatil, como a 

BMEtFBOVESPA, sao isentos de tributacao. Em relacao aos investimentos oriundos de 'Daises 

que nao tributem a renda ou que a tributem por aliquota inferior a 20%, em qualquer situacao 

ha incidencia do imposto de renda a aliquota de 25%. 

(ii) 10F: 

Ainda, corn relacao aos investidores nao-residentes, o Regulamento do 1OF determina que o 

ingresso de recursos estrangeiros para aplicacao nos mercados financeiro e de capitais, na 

forma regulamentada pelo Conselho Monetario Nacional (ResoLuca° CMN n° 2.689, de 26 de 

janeiro de 2000) a aliquota do 10F/Cambio sera igual a 2% (dois por cento), conforme 

alteracao estabelecida pelo Decreto n° 6.983/2009. Alertamos, contudo, por se tratar de 

imposto que exerce importante papel extrafiscal, as aliquotas poderao ser alteradas de 

forma automatica via Decreto do Poder Executivo. 

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que ha a incidencia do 10F/Titulos 

ou Valores Mobiliarios, cujo fato gerador sera a aquisicao, cessao, resgate, repactuacao ou 

pagamento para liquidacao de titulos e valores mobiliarios. Regra geral, para as operacoes 

cujo resgate, cessao ou repactuacao ocorra apos o periodo de 30 (trinta) dias contados da 

data de sua aquisicao, havera isencao do 10F/Titulos ou Valores Mobiliarios. 
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Nas operacoes corn certificados de recebiveis imobiliarios registrados para negociacao na 

BMEtFBOVESPA, a retencao do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por 

pessoas fisicas ou juridicas nao financeiras titulares de contas individualizadas deve ser 

efetuada atraves do proprio sistema. 

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou juridicas nao financeiras que nao 

possuirem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas 

respectivas contas pela Emissora, cabendo as instituicoes financeiras titulares das referidas 

contas a retencao do e o recolhimento do IRRF. 

A retencao deve ser efetuada por ocasiao do pagamento dos rendimentos e ganhos aos 

investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado ate o terceiro dia ail subsequente 

ao decendio de ocorrencia do referido pagamento. 

(iii) Contribuicao ao Programa de Integracao Social - PIS e para o Financiamento da 

Seguridade Social-COFINS 

A contribuicao ao PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas 

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

auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificacao contabil 

adotada para tais receitas. 

No tocante a contribuicao ao PIS, é importante mencionar que, de acordo corn a Lei n° 

10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 1° de dezembro de 2002: (i) a aliquota foi elevada 

para 1,65%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado corn creditos decorrentes 
de custos e despesas incorridos junto a pessoas juridicas brasileiras. No mesmo sentido, 

houve a alteracao da sistematica da tributacao da COFINS pois de acordo corn a Medida 

Provisoria n° 135, convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 10  de 

fevereiro de 2004: (i) a aliquota foi elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo apurado pode 

ser compensado corn creditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas 

juridicas brasi lei ras. 

A remuneracao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis 

imobiliarios aos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido constitui 

receita financeira. Para os investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro real, as 
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receitas financeiras auferidas estao sujeitas a tributacao pelo PIS e pela COFINS a aliquota 

zero, nos termos do Decreto n° 5.442/2005. 

No caso dos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneracao 

conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios 

constitui receita financeira, porem, nao estao sujeitas a contribuicao ao PIS e a COFINS, face 

a revogacao do paragrafo 10  do artigo 30  da Lei n° 9.718/98 pela Lei n° 11.941/2009, 

revogado em decorrencia da anterior declaracao de inconstitucionalidade do referido 

dispositivo pelo plenario do Supremo Tribunal Federal - STF. 

E importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenham como atividade 

principal a exploracao de operacoes financeiras, como, por exempt°, as instituicOes 

financeiras e entidades assemelhadas, a remuneracao conferida a titulo de pagamento dos 

juros dos certificados de recebiveis imobiliarios é considerada, pela Receita Federal do Brasil 

e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas 

juridicas, estando, portanto, sujeita a tributacao pela contribuicao ao PIS e pela COFINS, na 

forma da legislacao aplicavel a pessoa juridica que a auferir. 

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

dos referidos tributos. 

0 pagamento da contribuicao ao PIS e da COFINS deve ser efetuado ate o vigesimo quinto 

dia do m8s subsequente ao de aferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou 

ate o vigesimo dia do mes subsequente no caso das instituicoes financeiras e entidades 

assemelhadas. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICIDADE 

16.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Investidores, bem como as 

convocacoes para as respectivas assembleias gerais, serao realizados mediante publicacao 

de edital no jornal de grande circulacao em que a Emissora publica seus atos societarios. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSIOES GERAIS 
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17.1. Informacoes: Sempre que solicitada pelos lnvestidores, a Emissora thes dara acesso aos 

relatorios de gestao dos Creditos Imobiliarios 4 vinculados pelo presente Termo. 

17.2. Divisibilidade: Na hipotese de qualquer disposic5o do presente Termo ser julgada 

ineficaz Cu invalida, prevalecerao as demais disposicaes n5o afetadas por tat 

julgamento, comprometendo-se as partes a substituir a disposicao afetada por outra que, 

na medida do possivel, produza efeitos semethantes. 

17.3. Validade dos documentos: Sem prejuizo do dever de ditigencia do Agente Fiduciario, 

o Agente Fiduciario assumira que os documentos originals Cu copias autenticadas de 

documentos encaminhados pela Emissora Cu por terceiros a seu pedido nao foram objeto de 

fraude Cu adulterac5o. 1\15o sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel pela elaborac5o 

de documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigac5o legal e 

regutamentar da Emissora elabora-Los, nos termos da legislac5o apticavel. 

17.4. Verificac5o de suficiencia, validade, qualidade, veracidade Cu completude das 

informacoes: 0 Agente Fiduciario nao sera responsavel por verificar a suficiencia, validade, 

qualidade, veracidade ou completude das informacOes tecnicas e financeiras constantes de 

qualquer documento que the seja enviado corn o fim de informar, complementar, esclarecer, 

retificar ou ratificar as informacoes do Termo e dos demais documentos da operacao. 

17.5. Validade de atos ou manifestacoes do Agente Fiduciario: Os atos ou manifestacoes por 

parte do Agente Fiduciario, que (i) criarem responsabitidade para os Investidores e/ou 

exonerarem terceiros de obrigacoes para corn etes e/ou (ii) relacionados ao devido 

cumprimento, pela Emissora, das obrigacoes assumidas neste instrumento, somente sera° 

validos quando previamente assim deliberados pelos lnvestidores reunidos ern Assembleia 

Gerat. 

17.6. Responsabilidades do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario n5o emitira qualquer tipo 

de opini5o ou fara quatquer juizo sobre a orientac5o acerca de qualquer fato da emissao que 
seja de competencia de definic5o pelos lnvestidores, comprometendo-se t50-somente a agir 

ern conformidade corn as instrucoes que the forem transmitidas por estes. Neste sentido, o 

Agente Fiduciario rid() possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos 

juridicos decorrentes do estrito cumprimento das orientacOes dos lnvestidores a ele 

transmitidas conforme definidas pelos lnvestidores e reproduzidas perante a Emissora, 
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independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorrencia disto 

aos Investidores ou a Emissora. A atuacao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da ICVM 

n° 28, conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei das Sociedades por Ac'cies, estando 

este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que 

nao tenha decorrido da legislacao aplicavel. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - NOTIFICAOES 

18.1. Notificaccies: Todas as comunicacoes entre as partes sera° consideradas validas a partir 

do seu recebimento nos enderecos constantes abaixo, ou em outro que as partes venham a 

indicar, por escrito, durante a vigencia deste Termo. 

Para a Emissora 
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Rua Amauri, n° 255, 50  andar, Parte 

Sao Paulo - SP 
At.: Departamento Juridic° 

Tel.: (11) 3127-2700 

Fax: (11) 3127-2708 
E-mail: juridico@rbcapital.com.br  / estruturacao@rbcapital.com.br  

Para o Agente Fiduciario 
PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Avenida das Americas, 4.200, Bloco 8, ala B Salas 303 e 304, 

Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20050-005 
At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro e Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurelio Ferreira 

Tel.: (21) 3385-4565 

Fax: (21) 3385-4046 
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br  

18.2. Entrega das notificacaes: As comunicacoes serao consideradas entregues quando 
recebidas com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telegrafos - ECT, nos enderecos mencionados neste Termo, por fax ou por e-mail, as quais 

sera° consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja 

confirmado atraves de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada pelo remetente), 

nos enderecos acima. Os originals dos documentos enviados por fax ou por e-mail deverao 
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ser encaminhados para os enderecos acima em ate 5 (cinco) dias ateis apos o envio da 

mensagem. Cada Parte devera comunicar a outra a mudanca de seu endereco. 

CLAUSULA DECIMA NONA - RISCOS 

19.1. Fatores de Risco: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser 

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

nao exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e a estrutura juridica da presente 

emissao: 

a) Risco da deterioracao da qualidade de credit° do Patrimonio Separado podera afetar a  

capacidade da Emissora de honrar suas obrigacaes decorrentes dos CRI: Os CRI sao lastreados 

nos Creditos Imobiliarios 4, os quais foram vinculados aos CRI por meio do Termo, no qual 

foi instituido o Regime Fiduciario e constituido o Patrimonio Separado. Os Creditos 

Imobiliarios 4 representam creditos detidos pela Emissora contra a Devedora. 0 Patrimonio 

Separado constituido em favor dos Investidores nao conta corn qualquer garantia flutuante 

ou coobrigacao da Emissora. 

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

conforme o Termo depende do pagamento pela Devedora, em tempo habil para o pagamento 

dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrencia de eventos que afetem a situacao econornico-

financeira da Devedora poderao afetar negativamente a capacidade do Patrimonio Separado 

de honrar suas obrigacoes no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora. 

No caso de inadimplemento dos Creditos Innobiliarios 4 pela Devedora o valor a ser recebido 

pelos Investidores podera nao ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento 

realizado. Neste caso, nem o Patrimonio Separado, nem nnesmo a Emissora, disporao de 

outras fontes de recursos para satisfacao 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 Creditos Imobiliarios 4 e/ou da liquidacao das Garantias previstas neste 

Termo. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidacao podem ocorrer posteriormente as 

datas previstas para pagamento de juros e amortizacOes dos CRI, podendo causar 

descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. AID& o recebimento dos referidos 

recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis para a cobranca 
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judicial ou extrajudicial dos Creditos Imobiliarios 4 e suas Garantias, caso o valor recebido 

nao seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora nao dispora de quaisquer outras fontes de 

recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores. 

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

antecipado pela Devedora e/ou de Compra Compulsoria ou Multa Indenizatoria pela Cedente 

dos Creditos Imobiliarios 4 cedidos, nos termos previstos no Contrato Atipico de Locacao, 

Contratos de Cessao e neste Termo, acarretara Amortizacao Extraordinaria, parcial ou total, 

dos CRI. 

Nestes casos, os recursos decorrentes destes eventos sera° imputados pela Emissora na 

Amortizacao Extraordinaria dos CRI, conforme previsto neste Termo, hipotese em que os 

Investidores receberao antecipadamente, total ou parcialmente, a amortizacao de seu 

investimento podendo ter frustrada sua expectativa de prazo e montante final de 

rendimentos auferidos. Neste caso, os Investidores deixarao de receber a rentabilidade que 

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

Adicionalmente, a efetivacao de pre-pagamentos podera resultar em dificuldades de 

reinvestimentos por parte dos Investidores a mesma taxa estabelecida como remuneracao 

dos CRI. 

d) Risco de credito da Devedora: o risco de credit° desta operacao encontra-se concentrado 

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

Devedora de cumprir corn suas obrigacoes previstas no Contrato Atipico de Locacao. 0 

descumprimento, pela Devedora, da obrigacao de pagar os valores devidos em razao do 

Contrato Atipico de Locacao podera implicar no descumprimento do pagamento dos CRI, 

observando-se, contudo, a existencia das Garantias outorgadas e vinculadas aos CRI. 

No caso de inadimplemento dos Creditos Imobiliarios 4 pela Devedora o valor a ser recebido 

pelos Investidores podera nao ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento 

realizado, caso as Garantias se revelarem insuficientes ou ineficazes para suprir o risco de 

descumprimento, pela Devedora, de sua obrigacao de pagar os valores devidos em mac> do 

Contrato Atipico de Locacao, a capacidade do PatrimOnio Separado de honrar suas 
obrigacoes no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora podera ser negativamente 

afetada. 
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e) Riscos Financeiros: ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em 

operacoes de securitizacao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis 

descompassos entre as taxas de remuneracao de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia 

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

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

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

existira, no futuro, um mercado para negociacao dos CRI que permita sua alienacao pelos 

subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo desinvestimento. Os 

Investidores que adquirirem os CRI poderao encontrar dificuldades para negocia-los no 

mercado secundario, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI ate o 

Data de Vencimento Final. 

g) Risco de desapropriacao dos Imoveis: Os Imoveis poderao ser desapropriados, total ou 

parcialmente, pelo poder pitlico, para fins de utilidade piablica. Tal hipotese podera afetar 

negativamente os Creditos Imobiliarios 4 e, consequentemente, o fluxo do lastro dos CRI. 

h) Os Investidores dos CRI nao tern qualquer direito sobre os Imoveis vinculados ao Contrato 

Atipico de Locacao: Os CRI nao asseguram aos seus titulares qualquer direito sobre os Imoveis 

vinculados ao Contrato Atipico de Locacao, nem mesmo o direito de rete-Los em caso de 

qualquer inadimplemento das obrigacoes decorrentes dos CRI por parte da Emissora. 

i) Risco da existencia de Credores Privilegiados: A Medida Provisoria n° 2.158-35, de 24 de 

agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabelecam 

a afetacao ou a separacao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou juridica nao 
produzem efeitos com relacao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, 

em especial quanto as garantias e aos privilegios que tiles sao atribuidos". Ademais, em seu 

paragrafo anico, ela prey& que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos ali 

referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espolio ou sua massa 

falida, inclusive os que tenham sido objeto de separacao ou afetacao". 

Por forca da norma acima citada, os Creditos Imobiliarios 4 e os recursos dele decorrentes, 

inclusive as Garantias, nao obstante serem objeto do PatrimOnio Separado, poderao ser 
alcancados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns 

casos, por credores trabalhistas e previdenciarios de pessoas fisicas e juridicas pertencentes 

ao mesmo grupo econornico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade 
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solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo econOmico existentes em 

tais casos. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos corn os detentores 

dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realizacao dos Creditos Imobiliarios 4, em 

caso de falencia. Nesta hipotese, é possivel que Creditos Imobiliarios 4 nao venham a ser 

suficientes para o pagamento integral dos CRI apos o pagamento daqueles credores. 

j) Risco de Questionamentos Judiciais do Contrato Atipico de Locacao: Nao obstante a 

legalidade e regularidade do Contrato Atipico de Locacao e Aditamentos e da existencia da 

Compra Compulsoria e da Multa Indenizatoria, nao pode ser afastada a hipotese de que 

decisoes judiciais futuras entendam pela ilegalidade do Contrato Atipico de Locacao. 

k) Risco de Rescisao do Contrato Atipico de Locacao sem Pagamento de Indenizacao: Existem 

certas circunstancias que permitem a Devedora rescindir o Contrato Atipico de Locacao sem 

pagamento da indenizacao prevista em seu 22.2.1. e nestas circunstancias a capacidade de 

pagamento do Patrimonio Separado pode vir a ser afetada em caso de insuficiencia das 

Garantias e/ou inadimplemento da obrigacao de pagamento da Multa Indenizatoria pela 

Cedente. 

1) Riscos decorrentes da Arrecadacao do Pagamento do Contrato Atipico de Locacao: 

Conforme previsto no item 4.2 do Quarto Contrato de Cessao, tendo em vista que os Creditos 

Imobiliarios 1 foram vinculados aos CRI 1 a Emissao, os Creditos Imobiliarios 2 foram 

vinculados aos CRI 2a Emissao e os Creditos Imobiliarios 3 foram vinculados aos CRI 3aEmissao, 
o pagamento dos Novos Creditos Imobiliarios Totals sera realizados na conta centralizadora 

relacionada aos CRI 1a  Emissao. Desta forma, os valores pagos pela Devedora relativos aos 

Creditos Imobiliarios 4 serao repassados pela Emissora para a Conta Centralizadora, no prazo 

de ate 02 (dois) dias ateis contados do seu efetivo recebimento, havendo, portanto, o risco 

operacional deste repasse dos Creditos Imobiliarios 4 para a Conta Centralizadora. 

m)Manutencao do Registro de Companhia Aberta: A atuacao da Emissora como securitizadora 

de emissaes de CRI depende da manutencao de seu registro de companhia aberta junto a 

CVM e das respectivas autorizacoes societarias. Caso a Emissora nao atenda aos requisitos 

exigidos pela CVM ern relacao a companhia aberta, sua autorizacao podera ser suspensa ou 

mesmo cancelada, afetando assim as suas emissoes de CRI. 

n) Risco de Estrutura: a presente emissao de CRI tern o carater de "operacao estruturada"; 

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

financeiro, econornico e juridico considera urn conjunto de fatores e obrigagoes de parte a 
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parte, estipulados atraves de contratos publicos ou privados tendo por diretriz a legislacao 

em vigor. No entanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradicao e jurisprudencia 

no mercado de capitals brasileiro, no que tange a operacoes de CRI, em situagoes de 

estresse, podera haver perdas por parte dos Investidores em razao do dispendio de tempo e 

recursos para manutencao do arcabougo contratual estabelecido. 

o) Efeitos da Elevacao Subita da Taxa de Juros: a elevacao stbita da taxa de juros pode 

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

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

mercado apos a elevacao da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada 

desfavoravelmente. 

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

operacionais da Emissora: 0 Governo Federal regularmente implementa alteracaes no 

regime fiscal, que afetam as participantes do setor de securitizacao, a Emissora e seus 

clientes. Essas alteracOes incluem mudancas nas aliquotas e, ocasionalmente, a cobranca de 

tributos temporarios, cuja arrecadacao é associada a determinados propositos 

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

tributaria da Emissora, que podera, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar 

adversamente os precos de servicos e seus resultados. Nao ha garantias de que a Emissora 

sera capaz de manter seus precos, o fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigaciies 

assumidas junto aos investidores por meio dos CRI se ocorrerem alteracaes significativas nos 

tributos aplicaveis as suas operacoes. 

q) Risco de Amortizacao Extraordinaria ou Resgate Antecipado: os CRI poderao estar 

sujeitos, na forma definida neste Termo, a eventos de amortizacao extraordinaria total ou 

resgate antecipado. A efetivacao destes eventos podera resultar em dificuldades de 

reinvestimento por parte dos investidores a mesma taxa estabelecida como remuneracao 

dos CRI. 

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

Instrucao CVM 476, esta automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma 

que as informacaes prestadas pela Emissora, pelo Coordenador Lider e pelo Agente 

Fiduciario nao foram objeto de analise pela referida autarquia federal. 

s) Risco Decorrente de Acoes Judiciais: este pode ser definido como o risco decorrente de 
eventuais condenacaes judiciais da Devedora, nas esferas civet, fiscal e trabalhista. 
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Eventuais condenacoes da Devedora em acoes judiciais poderao afetar sua situacao 

economico-financeira e o consequente adimplemento dos Creditos Imobiliarios 4 pela 

Devedora. Nesta hipOtese, a capacidade do Patrim8nio Separado de honrar suas obrigacaes 

no que tange ao pagamento dos CRI pela Emissora podera ser negativamente afetada. 

t) Demais Riscos: Os CRI tambern poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos 

alheios ou exogenos, tais como moratoria, guerras, revolucoes, mudancas nas regras 

aplicaveis aos CRI, alteracao na politica econornica, decisaes judiciais etc. 

U) Capacidade financeira dos Fiadores frente as obrigacOes assumidas: A Fianca é constituida 

em garantia de todas as obrigacoes, presentes e futuras, principals e acessorias, assumidas 

ou que venham a ser assumidas pela Cedente no Contrato de Cessao ou que dele decorram, 

de acordo com os termos e condicoes previstos na Clausula 5.2 do Contrato de Cessao. Desta 

forma, a capacidade dos Fiadores de adimplir corn as obrigagoes assumidas dependera da 

capacidade financeira destes, sendo que, caso nao possuam recursos para arcar corn tais 

obrigacries, o valor a ser recebido pelos Investidores podera nao ser suficiente para 

reembolsar integralmente o investimento realizado. 

CLAUSULA VIGESIMA - ARBITRAGEM 

20.1. Arbitragem: Todas as questoes relativas a interpretacao e ao descumprimento das 

disposicaes previstas neste Termo sera° submetidas a arbitragem, de acordo corn as regras 

de arbitragem para decisao definitiva do Centro de Arbitragem e Mediacao da Camara de 
Arbitragem de Comercio Brasil - Canada ("CA-CCBC"), em procedimento a ser administrado 

pela camara eleita. 

20.1.1. A sentenca arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral podera ser levada a 

qualquer tribunal competente para determinar a sua execucao. 

20.1.2. Caso as regras procedimentais da CA-CCBC sejam silentes acerca de qualquer 

aspecto procedimental, tais regras serao suplementadas pelas disposicoes da Lei n° 

9.307/1996. 
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20.1.3. 0 Tribunal Arbitral sera formado por 3 (tres) arbitros, sendo urn nomeado pela 

Emissora, o outro pelo Agente Fiduciario, e o terceiro pelos dois arbitros indicados 

pelas Partes. 

20.1.4. Na hipotese de os arbitros indicados pelas Partes nao chegarem a urn consenso 

quanto ao terceiro arbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de nomeacao do 

segundo arbitro, o terceiro arbitro sera indicado pela camara eleita, no prazo maximo 

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

20.1.5. A arbitragem sera realizada no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

Brasil, em portugues, e o procedimento, assim como os documentos e as informacoes 

levados a arbitragem, estarao sujeitos ao sigilo. A sentenca arbitral sera considerada 

final e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer 

recurso. Nao obstante, cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder 

Judiciario corn o objetivo de (a) assegurar a instituicao da arbitragem, (b) obter 

medidas cautelares de protecao de direitos previamente a instituicao da arbitragem, 

sendo que qualquer procedimento neste sentido nao sera considerado como ato de 

renuncia a arbitragem como o unico meio de solucao de conflitos escolhido pelas 

partes, e (c) executar qualquer decisao do Tribunal Arbitral, inclusive, mas nao 

exclusivamente, da sentenca arbitral. 

20.1.6. A Parte vencida na arbitragem arcara corn todas as despesas do juizo arbitral. 

20.2. Foro: Na hipotese de as Partes recorrerem ao Poder Judiciario, unicamente nas 

hipoteses previstas na clausula 21.1.5 acima, nos termos da legislacao em vigor, o Foro da 

Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, sera o anico cornpetente para conhecer e dirimir 

quaisquer questoes ou litigios, corn renancia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja ou venha a ser. 

0 presente Termo é firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) 

testemunhas. 

Sao Paulo - SP, 29 de setembro de 2014. 
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Nome: 

Cargo: 
Flavio Scarpelli de Souza 
RG: 30.372.545 (SSPISP) 

CPF: 293.224.508-27 

Nome: 

Cargo: 

Flavla Palacios Mendono 
RG: 013.187.264-0 (SSPIRJ) 

CPF: 052.718.22737 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Emissora 

4111L0 
4. 1 • to 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 

Cargo: 

Agente Fiduciario 

Marcella Santoro 
rafora 

TESTEMUNHAS: 

rack) fMA.[FLJ\ 

 

   

Nome: 

RG n°: 	
Katie Cristina Batista de Freitas 

RG: 4&543.2943 (SSPISP) 

CPF/MF n°: 	
CPF: 382.362.778-36  

Nome: 

RG n°: 

CPF/MF n°: 

Aline da Sifva Guimaraes 
RG: 43.353.004-2 

CPF: 416.888.588-95 
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ANEXO I - CARACTER1STICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 4 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO LOCAL E DATA DE EMISSAO: sao Paulo, SP, 

29/09/2014 

  

Unica NUMERO 1 TIPO DE CCI FRACIONARIA DE 1,76% 
SERIE 

1.EMISSORA 
RAZAO SOCIAL: RB Capital Companhia de Securitizacao 

CNPJ/MF: 02.773.542/0001-22 

ENDEREcO: Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa 

COMPLEMENTO - CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 01448-000 

2.INSTITU ICAO CUSTODIANTE 
RAZAO SOCIAL: Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 
ENDEREGO: Avenida das Americas, n.° 4.200, Bloco 8, ala B, Salas 303 e 304 

COMPLEMENTO - CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP 22640-102 

3.DEVEDORA 
RAZAO SOCIAL: Petrobras Distribuidora S.A. 

CNPJ/MF: 34.274.233/0001-02 
ENDEREcO: Rua General Canabarro, n° 500, TER. 6/11 PTE 12a 16 

COMPLEMENTO - CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP 20271-202 

4.TITULO 
Instrumento Particular de Contrato Atipico de Locacao, celebrado entre a Confidere e a 

Devedora, em 14 de abril de 2011 ("Contrato Atipico de Locacao"), conforme aditado em 

31 de janeiro de 2012 ("Primeiro Aditamento"), em 05 de setembro de 2012 ("Segundo e  

Terceiro Aditamentos"), em 28 de dezembro de 2012 ("Quarto Aditamento), em 11 de junho 

de 2013 ("Quint° Aditamento"), em 11 de junho de 2013 ("Sexto Aditamento"), em 17 de 

setembro de 2013 ("Skim° Aditamento"), em 29 de outubro de 2013 ("Oitavo 

Aditamento"), em 17 de dezembro de 2013 ("Nono Aditamento") e em 01 de setembro de 

2014 ("Decimo  Aditamento"). 	r 
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5.VALOR DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 4: R$ 5.852.890,80 (cinco milhoes, oitocentos e 

cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), em 29 de setembro de 

2014. 

6.IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO 
A edificacao de um predio comercial de uso exclusivo, constituido por urn torre (mica corn 

10 (dez) pavimentos e 4 (quatro) subsolos a ser realizada sobre os imoveis descritos e 

caracterizados nas matriculas n° 39.911 e 39.912, ambas do 70  Oficio de Registro de Imoveis 

da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os quais estao localizados na Rua 

Santa Maria, designados, respectivamente, como tote 1 e 2 do PA 42863, na Freguesia do 

Espirito Santo, os quais se encontram cadastrados na Prefeitura do Rio de Janeiro, 

respectivamente, sob os n°s 1958300-4 e 1958301-2 e na Secretaria de Patrimonio da Uniao 

("SPU") sob o RIP n° 6001.13740.000-5. 

7.CONDICOES DA EMISSAO 

7.1. 	PRAZO 120 (cento e vinte) meses. 

7.2. VALOR DE PRINCIPAL R$ 	5.852.890,80 	(cinco milhOes, 	oitocentos e 

cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa reais 

e oitenta centavos). 

7.3. ATUALIZAcA0 MONETARIA Anualmente, pelo IPCA/IBGE. 

7.4. DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO 05 de outubro de 2014 

7.5. DATA DE VENCIMENTO FINAL 05 de setembro de 2024 

7.6. MULTA E ENCARGOS MORATORIOS Multa de 2% (dois por cento), acrescida de juros 

de mora de 1% (urn por cento) ao mes e correcao 

monetaria pelo indice previsto no item 11.1 do 

Contrato Atipico de Locacao, calculados, pro rata 

die, sobre os valores em atraso, desde o dia 

seguinte a data de vencimento do aluguel ate a 

data do efetivo pagamento. 

7.7. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO mensal. 

8. GARANTIAS 
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Fianca, constituida em garantia de todas as obrigacaes, presentes e futuras, principals e 

acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Cedente no Quarto Contrato de 

Cessao ou que dele decorram, de acordo corn os termos e condicOes previstos na Clausula 

5.1 do Quarto Contrato de Cessao. 

9. CARACTERISTICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 4 
Situacao do registro dos Imoveis: Os imoveis objeto das matriculas n° 39.911 e 39.912, ambas 

do 7° Oficio de Registro de Imoveis da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

os quais estao localizados na Rua Santa Maria, designados, respectivamente, como tote 1 e 

2 do PA 42863, na Freguesia do Espirito Santo. 

Wilmer() do Assentamento do Ato: Nao aplicavel, em razao da inexigibilidade deste 

registro/averbacao, nos termos da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

r 
t%\ 
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ANEXO II 
FLUX° DE PAGAMENTO DOS CRI 

Mes Data PMT Taxa Amort Mes Data Taxa Amort Mes Data Taxa Amort 

0 29/09/14 0,0000% 

1 15/10/14 3.677,74 0,8400% 49 15/10/18 3.677,74 1,1661% 97 15/10/22 3.677,74 3,9414% 

2 15/11/14 3.677,74 0,6252% 50 15/11/18 3.677,74 1,1856% 98 15/11/22 3.677,74 4,1228% 

3 15/12/14 3.677,74 0,6321% 51 15/12/18 3.677,74 1,2055% 99 15/12/22 3.677,74 4,3207% 

4 15/01/15 3.677,74 0,6392% 52 15/01/19 3.677,74 1,2261% 100 15/01/23 3.677,74 4,5375% 

5 15/02/15 3.677,74 0,6464% 53 15/02/19 3.677,74 1,2473% 101 15/02/23 3.677,74 4,7760% 

6 15/03/15 3.677,74 0,6537% 54 15/03/19 3.677,74 1,2691% 102 15/03/23 3.677,74 5,0396% 

7 15/04/15 3.677,74 0,6612% 55 15/04/19 3.677,74 1,2916% 103 15/04/23 3.677,74 5,3325% 

8 15/05/15 3.677,74 0,6688% 56 15/05/19 3.677,74 1,3147% 104 15/05/23 3.677,74 5,6599% 

9 15/06/15 3.677,74 0,6765% 57 15/06/19 3.677,74 1,3386% 105 15/06/23 3.677,74 6,0282% 

10 15/07/15 3.677,74 0,6844% 58 15/07/19 3.677,74 1,3633% 106 15/07/23 3.677,74 6,4457% 

11 15/08/15 3.677,74 0,6924% 59 15/08/19 3.677,74 1,3888% 107 15/08/23 3.677,74 6,9228% 

12 15/09/15 3.677,74 0,7006% 60 15/09/19 3.677,74 1,4151% 108 15/09/23 3.677,74 7,4734% 

13 15/10/15 3.677,74 0,7089% 61 15/10/19 3.677,74 1,4423% 109 15/10/23 3.677,74 8,1158% 

14 15/11/15 3.677,74 0,7174% 62 15/11/19 3.677,74 1,4704% 110 15/11/23 3.677,74 8,8750% 

15 15/12/15 3.677,74 0,7260% 63 15/12/19 3.677,74 1,4995% 111 15/12/23 3.677,74 9,7861% 

16 15/01/16 3.677,74 0,7348% 64 15/01/20 3.677,74 1,5297% 112 15/01/24 3.677,74 10,8996% 

17 15/02/16 3.677,74 0,7438% 65 15/02/20 3.677,74 1,5609% 113 15/02/24 3.677,74 12,2917% 

18 15/03/16 3.677,74 0,7530% 66 15/03/20 3.677,74 1,5932% 114 15/03/24 3.677,74 14,0815% 

19 15/04/16 3.677,74 0,7624% 67 15/04/20 3.677,74 1,6268% 115 15/04/24 3.677,74 16,4679% 

20 15/05/16 3.677,74 0,7719% 68 15/05/20 3.677,74 1,6616% 116 15/05/24 3.677,74 19,8091% 

21 15/06/16 3.677,74 0,7816% 69 15/06/20 3.677,74 1,6978% 117 15/06/24 3.677,74 24,8209% 

22 15/07/16 3.677,74 0,7916% 70 15/07/20 3.677,74 1,7354% 118 15/07/24 3.677,74 33,1740% 

23 15/08/16 3.677,74 0,8017% 71 15/08/20 3.677,74 1,7745% 119 15/08/24 3.677,74 49,8804% 

24 15/09/16 3.677,74 0,8121% 72 15/09/20 3.677,74 1,8152% 120 15/09/24 3.677,73 100,0000% 

25 15/10/16 3.677,74 0,8226% 73 15/10/20 3.677,74 1,8577% 

26 15/11/16 3.677,74 0,8334% 74 15/11/20 3.677,74 1,9019% 

27 15/12/16 3.677,74 0,8445% 75 15/12/20 3.677,74 1,9481% 

28 15/01/17 3.677,74 0,8558% 76 15/01/21 3.677,74 1,9963% 

29 15/02/17 3.677,74 0,8673% 77 15/02/21 3.677,74 2,0468% 

30 15/03/17 3.677,74 0,8791% 78 15/03/21 3.677,74 2,0996% 

31 15/04/17 3.677,74 0,8911% 79 15/04/21 3.677,74 2,1549% 

32 15/05/17 3.677,74 0,9034% 80 15/05/21 3.677,74 2,2129% 

33 15/06/17 3.677,74 0,9160% 81 15/06/21 3.677,74 2,2738% 

34 15/07/17 3.677,74 0,9289% 82 15/07/21 3.677,74 2,3379% 

35 15/08/17 3.677,74 0,9422% 83 15/08/21 3.677,74 2,4053% 

36 15/09/17 3.677,74 0,9557% 84 15/09/21 3.677,74 2,4764% 

37 15/10/17 3.677,74 0,9695% 85 15/10/21 3.677,74 2,5515% 

38 15/11/17 3.677,74 0,9837% 86 15/11/21 3.677,74 2,6309% 

39 15/12/17 3.677,74 0,9983% 87 15/12/21 3.677,74 2,7149% 

40 15/01/18 3.677,74 1,0132% 88 15/01/22 3.677,74 2,8041% 

41 15/02/18 3.677,74 1,0284% 89 15/02/22 3.677,74 2,8988% 

42 15/03/18 3.677,74 1,0441% 90 15/03/22 3.677,74 2,9996% 

43 15/04/18 3.677,74 1,0602% 91 15/04/22 3.677,74 3,1072% 

44 15/05/18 3.677,74 1,0767% 92 15/05/22 3.677,74 3,2223% 

45 15/06/18 3.677,74 1,0936% 93 15/06/22 3.677,74 3,3455% 

46 15/07/18 3.677,74 1,1110% 94 15/07/22 3.677,74 3,4779% 

47 15/08/18 3.677,74 1,1289% 95 15/08/22 3.677,74 3,6205% 

48 15/09/18 3.677,74 1,1473% 96 15/09/22 3.677,74 3,7745% 
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ANEXO III 
DECLARAcA0 DO COORDENADOR 

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., corn sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 50  andar, Parte, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, neste ato representado na forma de seu Estatuto 

Social, (doravante denominado "Coordenador Lider"), na qualidade de Coordenador Lider 

da oferta pablica de distribuicao dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 113' serie da 

1a emissao ("Emissao"), em que a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia 

aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 50 

andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 (doravante denominada 

simplesmente "Emissora") atua na qualidade de emissora dos Certificados de Recebiveis 

Imobiliarios da Emissao, que sera° objeto de oferta pablica de distribuicao e a PENTAGON° 

S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

17.343.682/0001-38, atua como agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), declara, para todos 

os fins e efeitos, que verificou, em conjunto corn a Emissora e corn o Agente Fiduciario, a 

legalidade e a ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido corn diligencia para 

assegurar a veracidade, a consistencia, a correcao e a suficiencia das informacoes prestadas 

pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao e no prospecto 

da oferta. 

sao Paulo - SP, 29 de setembro de 2014. 

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 
Coordenador Lider 

Nome: 
	 Nome: 

Cargo: 
	 Cargo: 

( 
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DECLARAcA0 DA EMISSORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de 

sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 

(doravante denominada simplesmente "Emissora"), na qualidade de emissora dos 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 113a  Serie de sua 1a Emissao ("CRI" e "Emissao", 

respectivamente), que serao objeto de oferta poblica de distribuicao, em que a RB CAPITAL 

DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., corn sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 50  andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob 

o n° 89.960.090/0001-76, atua como instituicao intermediaria Eider ("Coordenador Lider") e 

a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, atua como agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), 

declara que verificou, em conjunto corn o Coordenador Lider e o Agente Fiduciario, a 

legalidade e a ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido corn diligencia para 

assegurar a veracidade, a consistencia, a correcao e a suficiencia das informacoes prestadas 

no Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao e no prospecto do CRI. 

, 29 de setembro de 2014. 

VOIAdi  °O.  

Os' 	R CAP AL COMPANH1A DE SECURITIZAcA0 
Emissora 

Nome: 

Cargo: 

Flavio Scarpelli de Souza 
RG: 30.372.545 (SSPISP) 

CPF: 293.224.508-27  

Nome: 
Fla* Palaclos 

Cargo: 	RG: 013.187.264-0 (SSEIR,; 
CPF: 052.718.22717 
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DECLARKOES DO AGENTE FIDUCIARIO 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, corn sede na 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n.° 4.200, Bloco 8, ala B, 

Salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada 

na forma de seu Estatuto Social, (doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciario"), 

na qualidade de agente fiduciario dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 113a Serie 

da 1a emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente), da RB CAPITAL COMPANHIA DE 

SECURITIZACAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 

("Emissora"), em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA., corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 50 

andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, atua como instituicao 

intermediaria lider ("Coordenador Lider"), declara, para todos os fins e efeitos, que (i) 

verificou, em conj unto corn a Emissora e corn o Coordenador Lider, a legalidade e a ausencia 

de vicios da operacao, alern de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, a 

consistencia, a correcao e a suficiencia das informacoes prestadas pela Emissora no Termo 

de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo - SP, 29 de setembro de 2014. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
Agente Fiducidrio 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO IV 
DECLARACAO DE CUSTODIA 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, corn sede na 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n.° 4.200, Bloco 8, ala B, 

Salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada 

na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de instituicao custodiante da Escritura de 

Emissao de Cedula de Credit° Imobiliario ("Escritura de Emissao") que serve de lastro para 

a emissao dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 113a serie da 1' emissao ("CRI" e 

"Emissao", respectivamente) da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, companhia 

aberta, corn sede na Cidade de sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° 

andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), DECLARA A 

Emissora, para os fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004, que: (i) foi 

entregue a esta instituicao custodiante a Escritura de Emissao para custodia; (ii) uma via 

original do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao ("Termo") já se 

encontra devidamente registrado nesta instituicao custodiante, sendo fiesta hip6tese tal 

registro considerado para fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei n° 10.931/04 na forma 

do regime fiduciario instituido pela Emissora no Termo de Securitizacao, conforme clausula 

decima do Termo de Securitizacao, sobre os creditos imobiliarios e a CCI que lastreia os CRI. 

Sao Paulo - SP, 29 de setembro de 2014. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
Agente FiduciOrio 

Nome: 

Cargo: 
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